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Święta - czas refleksji

Wywiad z wójtem o tym co było
i co jest w planach. 

Biblioteka w Tarnowie 
Opolskim na podium

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Tarnowie Opolskim na trzecim 

miejscu w województwie, na 
pierwszym wśród bibliotek wiejskich.

Mikołajki i kiermasze

Sołectwa jak zwykle z rozmachem 
zorganizowały kiermasze świąteczne 

i mikołajkowe obchody.

Krzysztof Mutz
Wójt Gminy

Rudolf Urban
Przewodniczący Rady Gminy

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
będą czasem spędzonym w zdrowiu,

radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Niech Nowy Rok 2020 niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń,

niech szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą,
a wiara codziennie dodaje sił i energii

do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.



Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów. Projekty graficzne reklam i ogło-
szeń opracowane przez redakcję pozostają jej własnością. Za treść nadesłanych materiałów, reklam i ogłoszeń wydawca 
i  redakcja nie ponoszą odpowiedzialności. Wydawca zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów i  materiałów 
opublikowanych w „Aktualnościach Gminy Tarnów Opolski” bez zgody Wydawcy jest zabronione. 

ınformacja na temat przetargu
na odbıór odpadów komunanych

w gmınıe tarnów opolskı
W urzędzie gminy w Tarnowie Opolskim zostały otwarte oferty złożone w przetargu na świadczenie usług związa-

nych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne z terenu gminy w roku 2020. Gmina Tarnów Opolski zabezpieczyła na ten cel w budżecie 1 
300 000 zł, jednak oferty, które wpłynęły w ramach procedury przetargowej okazały się dużo wyższe.

• Oferta firmy Remondis Opole Sp. z o.o. opiewa na kwotę 1 784 724,60 zł

• Oferta firmy Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach to 1 951 936,80 zł

Na świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2019 r., gmina wy-
datkowała 1 170 216,72 zł. Najniższa aktualna oferta przetargowa jest o 614 507,88 zł wyższa od kwoty z poprzedniego 
roku, co znacznie zwiększy wydatki na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy.
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Zapraszamy do współpracy

Masz lekkie pióro, dobre oko 
do zdjęć lub głowę pełną pomysłów? 
Zapraszamy do współpracy nad two-
rzeniem „Aktualności Gminy Tarnów 
Opolski”! czekamy na zdjęcia, gotowe 
teksty albo interesujące tematy. Propo-
zycje mailowo można przesyłać na ad-
res promocja@tarnowopolski.pl.

Redakcja

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny 
zagra 12 stycznia 2020 roku. W ciągu dnia na ulicach miej-
scowości gminy Tarnów Opolski będzie można spotkać wo-
lontariuszy. O godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tanowie Opolskim odbędzie się koncert.

Gramy dla zapewnienia najwyższych standardów diagno-
stycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej

Serdecznie zapraszamy!
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Święta to czas dobrej 
refleksji
Czas Świąt Bożego Narodzenia to dobry moment 

by zwolnić tempo, spędzić czas z rodziną, spojrzeć 
z krytycznym i konstruktywnym dystansem na wszystkie 
sprawy kończącego się roku. – Święta to czas dobrej re-
fleksji – potrzebujemy jej wszyscy, by docenić to, co mamy 
i z nową energią przystąpić do realizacji planów na nad-
chodzący rok – mówi Wójt Tarnowa Opolskiego Krzysztof 
Mutz.
Red.: Panie Wójcie, kończy się kolejny rok, budżet uchwalo-
ny, niepokój mieszkańców wzbudzają jednak napływające 
zewsząd informacje o planowanych podwyżkach, na przykład 
za wywóz odpadów. Jak przedstawia się sytuacja w naszej 
gminie?
Krzysztof Mutz: Obecnie podwyżki stają się faktem w wie-
lu obszarach, w całej Polsce. Nie jesteśmy tu jako gmina 
wyjątkiem, choć bardzo ubolewam, że temat nas dotyczy, 
co oznacza, że i u nas jakaś podwyżka będzie konieczna. 
Kilka dni temu media podały informację, iż w Warszawie 
opłata za wywóz śmieci wzrosła o 300 procent. Sąsied-
nie samorządy, które już rozstrzygnęły przetargi, mają ten 
sam problem. Drastycznie wzrosły ceny utylizacji odpadów 
w tzw. RIPOKach, czyli Regionalnych Instalacjach Przetwa-
rzania Odpadów Komunalnych, które muszą płacić firmy 
zajmujące się wywozem odpadów. Do tego dochodzą więk-
sze koszty utrzymania pracowników, związane ze wzro-
stem płacy minimalnej oraz rosnące koszty pozostałe – pa-
liwo, eksploatacja, podatki itp. Firmy podnoszą więc ceny 
w ofertach przetargowych aby do interesu nie dopłacać. 
Samorządy, które ogłosiły przetargi, już mają do czynienia 
z sytuacjami bardzo wysokich cenowo ofert. W efekcie mu-
szą podnosić opłaty mieszkańcom, bo – według przepisów 
prawa – gmina nie może dopłacać do wywozu odpadów 
z własnych środków, pobierane opłaty muszą się bilansować 
z kosztami ponoszonymi na rzecz firm świadczących usługi 
wywozu odpadów komunalnych. Nasza gmina znalazła się 
w podobnej sytuacji. Mimo iż zabezpieczyliśmy w budże-
cie kwotę znacznie wyższą niż kosztował wywóz odpadów 
w mijającym roku, oferty złożone przez firmy okazały się 
dużo wyższe niż zaplanowane przez nas. Najniższa aktual-
na oferta przetargowa jest o 614 507,88 zł wyższa od kwoty 
z poprzedniego roku, co znacznie zwiększy wydatki na od-
biór odpadów komunalnych z terenu gminy. Niestety, zgod-
nie z zapisami prawa, podwyżka cen wywozu odpadów jest 
konieczna, choć bardzo staraliśmy się jej uniknąć. Będzie-
my się jednak bardzo starali, żeby jak najbardziej zminima-
lizować jej wysokość.

Red.: Oprócz głosów niepokoju związanych z podwyżkami, 
pojawiają się też pytania o budowę PSZOK-u czy żłobka, które 
to inwestycje były w katalogu najpilniejszych planów inwesty-
cyjnych. Mieszkańcy, widząc np. Gminę Dąbrowa, która budu-
je nowy PSZOk, zastanawiają się, dlaczego nie u nas?
K. M.: Jak już wielokrotnie wyjaśniałem, aby zbudować 
PSZOK w całkowicie nowej lokalizacji, satysfakcjonującej 
mieszkańców, konieczne są bardzo duże środki, liczone 
w milionach złotych. Na taki wydatek pozwolić sobie nie 
możemy, bo odbyłoby się to kosztem innych kluczowych 
inwestycji. Musimy zatem posiłkować się dotacją. Gmi-
na Dąbrowa uzyskała ją aplikując w konkursie, do którego 
nie mieliśmy powodu przystępować, gdyż w tamtym cza-
sie obowiązywało nas porozumienie z Gogolinem i udział 

w konkursie był wówczas niezasadny. Niestety, Gogolin 
odstąpił od porozumienia i wówczas pojawił się problem. 
Gdy tylko ogłoszony zostanie kolejny konkurs w tym ob-
szarze, jesteśmy przygotowani, by złożyć wniosek i ubie-
gać się o dotację. Jeśli natomiast chodzi o budowę żłobka, 
to kluczowy jest tutaj temat zatwierdzenia planów zago-
spodarowania przestrzennego dla Tarnowa Opolskiego aby 
budowa mogła rozpocząć się w lokalizacji, która jest satys-
fakcjonująca dla rodziców – mam tu na myśli sąsiedztwo 
szkoły i hali sportowej. Wszyscy wiemy, ze tworzenie miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego często 
przesuwa się w czasie, i to zupełnie niezależnie od urzędu. 
Zewnętrzna Komisja Planistyczna pracuje bowiem w swoim 
tempie, według obowiązujących ją terminów a także możli-
wości prawnej ich wydłużania. Jeśli procedura zakończy się 
z początkiem przyszłego roku, natychmiast przystępujemy 
do realizacji projektu żłobka i składamy wniosek do progra-
mu rządowego Maluch. Zapewniam z całą mocą, że żłobek 
to wciąż temat priorytetowy.

Red.: Poruszyliśmy kwestie spraw, które mieszkańców niepo-
koją czy wprawiają w zniecierpliwienie. Warto jednak wspo-
mnieć też o pozytywnych aspektach mijającego roku…
K. M.: Osobiście uważam, ze często zdenerwowanie czy 
zniecierpliwienie wynika z braku informacji. Dlatego sta-
ram się wyjaśniać kwestie problematyczne. Większość z nich 
jest od nas niezależnych, tak jak na przykład ogólnopolski 
wzrost cen. Te, na które mamy wpływ, staramy się rozwią-
zywać w sposób najbardziej korzystny dla naszych miesz-
kańców. Myślę, że warto zdobyć się na taką dobrą refleksję 
– a czas świąteczny temu sprzyja – i docenić to, co mamy, 
to, co wspólnym wysiłkiem i wspólnym zaangażowaniem 
udało się dla naszej gminy zrobić, żeby było piękniej, wy-
godniej, zdrowiej… Mam na myśli między innymi udaną 
budowę ronda, ścieżek pieszo-rowerowych, modernizację 
oświetlenia ulicznego na bardziej ekologiczne, dużą liczbę 
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dopłat do wymiany pieców starej generacji, budowę tężni 
solankowej, remonty dróg i wiele innych inwestycji. Wkrót-
ce przystąpimy też do kolejnego projektu partnerskiego, 
w którym udział wiąże się z dodatkowymi środkami dla 
wszystkich szkół naszej gminy – będą to środki na dodat-
kowe zajęcia i wyposażenie klasopracowni. To tylko jeden 
z wielu projektów, na realizację którego jesteśmy gotowi.

Red.: Za nami czas górniczego świętowania, podczas które-
go został Pan odznaczony z rąk zarządu firmy Lhoist dyplom 
stwierdzającym nadanie tytułu Generalnego Honorowego 
Dyrektora Górniczego. To nie tylko najwyższe cywilne wy-
różnienie w górnictwie, ale również przepustka do noszenia 
munduru…
K. M.: Jestem zaszczycony tym wyróżnieniem, bo – jako 
mieszkaniec tej ziemi – mam ogromny szacunek do gór-
ników i ich pracy. A koncern Lhoist, w ramach społecz-
nej odpowiedzialności biznesu, wielokrotnie przyczyniał 
się do realizacji wartościowych projektów na rzecz naszej 
gminy i mieszkańców. Ich udział to nie tylko budowa tęż-
ni ale również finansowanie nasadzeń, wspieranie imprez 
kulturalnych i działania edukacyjne. Jestem przekona-
ny, że wspólnie podejmiemy jeszcze wiele cennych ini-
cjatyw a wszystkim górnikom raz jeszcze życzę wszelkiej 
pomyślności.

Red.: Czego życzy Pan mieszkańcom gminy w tym wyjątko-
wym świątecznym czasie?
K. M.: Przede wszystkim zdrowia, ciepła rodzinnego, spo-
koju, zdrowego dystansu do trudnych spraw, pozytywnych 
refleksji i energii do realizacji przyszłych zamierzeń. Ciesz-
my się tym wyjątkowym czasem w gronie najbliższych 
i tym, co dobrego nas spotkało i co udało się zrealizować, 
zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Dzień z książką – Książka, którą 
warto przeczytać w Bibliotece 

Tarnów Opolski
W ramach akcji „Zaczytane Opolskie” odbyło się spotka-

nie autorskie z Ewą Kassala autorką takich książek jak: „Kle-
opatra” „Żądze Kleopatry”, „Portret kobiety wieku zatrace-
nia”, „Mandragora”, i poradników: „Wystąpienia publiczne 
i kreowanie wizerunku”, „Jak być nowoczesną damą”, „Savo-
ir-vivre przy stole”, „Poradnik nowoczesnej czarownicy”, 
„W sukience do sukcesu”. Najnowsze powieści tej autorki 
to: „Boska Nefretete” „Królowa Saby”, „Hatszepsut”, „Maria 
Magdalena”.

Ewa Kassala, właściwie Dorota Stasikowska-Woźniak – 
polska pisarka, trenerka, kreatorka akcji społecznych, spe-
cjalistka ds. równouprawnienia kobiet i mężczyzn, autopre-
zentacji i kreowania wizerunku, scenarzystka i prowadząca 
programy telewizyjne, konferencje i sesje, głównie kobiece.

W swoich powieściach Ewa Kassala przywołuje do życia 
najpotężniejsze kobiety, jakie kiedykolwiek stąpały po ziemi. 
Mądre, silne i odważne królowe, które nie bały się używać 
rozumu i kobiecego uroku by dostawać to, czego chciały.

W swoich książkach Ewa Kassala łączy szerokie naukowe 
zgłębianie tematu (każda temat konsultowany jest z history-
kami) z literackim talentem, dzięki czemu czytelnik może 
poczuć atmosferę starożytnego świata. Czytając powieść 
możemy iść krok w krok z bohaterkami legend i zamiast hi-
storii, doświadczać prawdziwych emocji, dylematów i wąt-
pliwości, z jakimi borykały się bohaterki. Czytelnicy mogą 
dostrzec, że nawet najwięksi władcy musieli sprostać tym 

samym wyzwaniom, co reszta ludzi i że potencjał wielkości 
drzemie w każdym z nas, zawsze gotów na to, by się zbudzić.

Przekaz, jaki Ewa Kassala zawiera w swoich książkach 
to „Każdy z nas ma szansę, by stać się legendą. Czasem je-
dyna rzecz, jaką trzeba zrobić, to się odważyć. Odważyć się 
postawić jeszcze jeden krok naprzód i wziąć przeznaczenie 
w swoje ręce. Czasem tylko tyle potrzeba, by lśnić – tak jak 
władczynie minionych wieków”.

Uczestnicy spotkania dziękują bardzo autorce za „nieza-
pomnianą popołudniową ucztę dla ducha”.
Najnowsze pozycje autorki dostępne są w naszej bibliotece. 

ZAPRASZAMY!
Monika Silarska

Jesienne spotkanie „Robię 
to co lubię i umiem najlepiej” 
w Bibliotece Tarnów Opolski

Na spotkanie w bibliotece o segregacji odpadów przyszły 
dzieci z grupy „Wesołe nutki” z Publicznego Przedszkola 
w Tarnowie Opolskim z wychowawcami mgr Jolantą Bogac-
ką, mgr Moniką Matysek oraz Teresą Smolarek.

O segregacji śmieci opowiadała dzieciom zaproszona in-
spektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Tarnów 
Opolski mgr Małgorzata Bahryj.

Pani Małgosia przeczytała dzieciom bajkę Anity Gło-
wińskiej „Kicia Kocia. Co z tymi śmieciami” oraz omówiła 
zasady segregacji śmieci i dbania o środowisko naturalne 
człowieka.
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Następnie dzieci zaśpiewały piosenkę „Zgadywanka” 
oraz pokolorowały wcześniej przygotowane obrazki o segre-
gacji śmieci, z których powstanie wystawa w bibliotece.
Dziękujemy Pani Małgorzacie Bahryj za bardzo ciekawe 

i pouczające spotkanie.
Maria Deutschmann

Jubileusz Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Tarnowie Opolskim 

– Filii w Nakle
Każdy jubileusz jest okazją do wspomnień, które choć 

minion, zawsze pozostają w pamięci. Doskonałym „impul-
sem” do cofnięcia się w przeszłość stała się przypadająca 
w 2019 roku 45 rocznica istnienia Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Tarnowie Opolskim filii Nakło, która przez te 
wszystkie lata na stałe wpisała się w historię gminy, stając się 
aktywnym partnerem w dialogu społecznym integrującym 
społeczeństwo lokalne.

Na wstępie uroczystości pani bibliotekarka przywitała 
wszystkich przybyłych czytelników, dzięki którym bibliote-
ka istnieje już 45 lat, a następnie przywitani zostali wszyscy 
zaproszeni goście.

Kolejnym punktem spotkania było odczytanie historii 
biblioteki, która zawierała także informacje o aktualnych 
wydarzeniach, które odbywają się w bibliotece.

Zwyczajem każdego Jubileuszu jest udzielenie głosu za-
proszonym gościom. Treść listów gratulacyjnych i życzeń 
zawierała wyrazy szerokiego uznania dla działalności biblio-
teki zarówno w przeszłości jak i współcześnie.

Następnie o zabranie głosu został poproszony Wójt Gmi-
ny Tarnów Opolski Krzysztof Mutz, który złożył życzenia 
i podziękował Bibliotekarce za jej pracę i zaangażowanie 
w krzewienie czytelnictwa i kultury regionu. Wójt wręczył 
piękny bukiet kwiatów, List Gratulacyjny oraz prezent (la-
minarkę), który niewątpliwie będzie bardzo pomocny w co-
dziennej pracy.

Następnie głos zabrała Dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Tarnowie Opolskim Monika Silarska, która rów-
nież gratulowała Jubileuszu oraz wyników uzyskanych przez 
bibliotekę w Nakle. Na ręce pani bibliotekarki został wręczo-
ny piękny bukiet kwiatów oraz imienny List Gratulacyjny, 
który będzie przepiękną pamiątką docenienia ciężkiej, ale 
bardzo satysfakcjonującej pracy bib  liotekarza.

Głos zabrał również dr Rudolf Urban Przewodniczący 
Rady Gminy, który także złożył życzenia i gratulacje z okazji 
Jubileuszu.

Do życzeń dołączyli również: Przewodnicząca Komisji 
Kultury Ewa Szymik, wraz z zastępcą Teodorem Okosem 
oraz Radnym z Komisji Kultury Rafałem Zmudą, którym 
bardzo dziękujemy za prezent podarowany bibliotece. Ży-
czenia złożył również Sekretarz Gminy Tarnów Opolski 
Czesław Bargiel oraz były przewodniczący Komisji Kultury 
Pan Zygmunt Pietruszka. Na Jubileusz przyjechała także In-
struktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Pani 
Ewa Dorosz, która to w imieniu Dyrektora WBP przeczytała 
List Gratulacyjny.

Po wielu życzeniach i gratulacjach przyszła pora na część 
artystyczną, którą rozpoczął występ starszej grupy Przed-
szkolaków z Publicznego Przedszkola w Nakle. Dziękuję 
Pani Zuzannie Baruckiej–Muc oraz pani Annie Czollek, 
za bardzo dobre przygotowanie dzieci do występu.

Następnie na scenie pojawili się uczniowie drugiej kla-
sy Szkoły Podstawowej w Nakle, którzy odegrali bardzo 
wymowne przedstawienie związane z promowaniem czy-
telnictwa w domu każdego z nas. Również dziękuję bardzo 
Pani wychowawczyni Annie Sobek za przygotowanie dzieci 
do występu.

Podziękowania za bardzo dobrą współpracę od Biblio-
tekarki otrzymała Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tarnowie Opolskim Monika Silarska oraz Dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Nakle Anna Piątkowska.

Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni 
na poczęstunek.

Dziękuję bardzo pani Małgorzacie Cichoń za udostęp-
nienie sali Domu Kultury na tą uroczystość oraz za pomoc 
w przygotowaniach.

Jubileusz był szczególną okazją do naładowania akumu-
latorów do dalszej pracy. Okolicznościowe przemówienia za-
wierały wiele ciepłych słów skierowanych do bibliotekarzy, 
za które jesteśmy bardzo wdzięczni.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przybyli na ten Jubileusz.

Justyna Niewiora

III Miejsce w Województwie 
Opolskim Gminnej Biblioteki 

w Tarnowie Opolskim!
Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim 

w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek 2019 wg „Rzeczpo-
spolitej” zajęła w kraju 62 miejsce, w województwie opol-
skim miejsce 3, a wśród bibliotek wiejskich miejsce 1.

W ankiecie udział wzięło 760 bibliotek z kraju.
Dziękujemy bardzo naszym czytelnikom, bo to dzię-

ki WAM osiągnęliśmy tak dobry wynik w kraju 
i województwie.

Monika Silarska

Zaproszenie na wystawę w Filii 
Biblioteki w Raszowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim 
Filia w Raszowej zaprasza od dnia 13.11.2019 – 31 

stycznia 2020 roku na wystawę”Boże Narodzenie-grafiki 
– Anioły” udostępnioną przez Wojewódzką Bibliotekę 

Publiczną w Opolu.
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Jesienią w przedszkolu…
Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego z Oddziałami 

Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim o swoim kraju wie-
dzą bardzo dużo. Zarówno dzięki realizacji odpowiedniej 
tematyki ale także dzięki przyłączeniu się już po raz kolejny 
do ogólnopolskich obchodów Narodowego Święta Niepod-
ległości oraz do akcji „Szkoła do hymnu”, w której uczestni-
czyły placówki w całej Polsce.

Jeśli jesień, to także Pomarańczowy Dzień w Przedszkolu 
poświęcony tematyce prozdrowotnej. W tym dniu odwiedził 
nas trener UEFA A Pan Michał Jędra, który bardzo obrazo-
wo opowiadał o konieczności spożywania warzyw, owoców 
oraz potrzebie nawadniania organizmu.

25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego 
Misia. W przedszkolu gościliśmy ponad setkę miśków – plu-
szaków przyniesionych przez dzieci z domów. Poznaliśmy 
historię święta oraz różnych „misiowych” bohaterów bajek.

Tego też dnia przyłączyliśmy się do akcji „Opatrunek 
na ratunek” organizowanej przez Fundację Pomocy Huma-
nitarnej Redemptoris Missio dla dzieci z Kamerunu. Dzię-
kujemy wszystkich rodzicom i dzieciom za wszelkie dary, 
które już zostały wysłane do fundacji.

Dzień Górnika w naszej placówce obchodzony jest także 
co roku z racji istniejących w naszej miejscowości Zakładów 
Wapienniczych. Ku wielkiej uciesze dzieci, odwiedził nas 
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Pan Michał Szywa-
ła w galowym stroju górniczym. Przedszkolaki miały także 
okazję obserwować podczas spaceru ulicami Tarnowa para-
dę górników oraz posłuchać górniczej orkiestry.

Zima nadchodzi i mimo, że na ulicach jeszcze się nie za-
bieliło do dzieci dotarł 6 grudnia długo oczekiwany gość – 
Św. Mikołaj. Radość z jego odwiedzin jest co roku tak samo 
wielka. Bardzo dziękujemy Mikołajowi za jego wizytę.

Przedszkole nie zapada w zimowy sen, zimą będzie się 
dużo działo. Ale o tym w kolejnym numerze aktualności.

Projekt ERASMUS + 
w tarnowskim przedszkolu

W projekcie „Podnoszenie kompetencji językowych ka-
dry pedagogicznej PPzOI w Tarnowie Opolskim” autorstwa 
Jolanty Bogackiej, realizowanym w ramach Akcji1 -Mo-
bilność Kadry Edukacji Szkolnej, udział wzięło sześcioro 
nauczycieli.

Należy przypomnieć, iż jest to pierwsza i jedyna placów-
ka w gminie Tarnów Opolski, która jak do tej pory aplikowa-
ła w konkursie i otrzymała dofinansowanie Agencji Narodo-
wej Programu Erasmus+.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 74 
tysięcy złotych czworo nauczycieli: Jolanta Bogacka, Sylwia 
Sitek, Agnieszka Zajda i Grażyna Seniszyn wzięły udział 
w dwutygodniowym szkoleniu z języka angielskiego w Ir-
landii oraz dwoje nauczycieli: Regina Gebauer i Monika 
Matysek w szkoleniu metodycznym z języka niemieckiego 
w niemieckim miasteczku Lindau. Swoje przygotowania 
rozpoczęliśmy jednak już od kursów przygotowawczych 
w szkole językowej w Opolu.

Dzięki dofinansowaniu placówka pozyskała także ekran 
projekcyjny oraz inne pomoce dydaktyczne, które uatrakcyj-
niają zajęcia z dziećmi.

Uczestnicy zdecydowanie polecają realizację projektów 
Erasmus+ ponieważ jak twierdzą praca w międzynarodo-
wych grupach, kontakt z językiem na żywo w każdej co-
dziennej sytuacji znacząco wpływa na umiejętności języko-
we i przełamywanie barier.

Wszyscy biorący udział w projekcie przywieźli ze sobą 
nowe doświadczenia, pomysły do dalszej pracy, pozna-
li nowe narzędzia i metody, które zebrali w opracowanym 
przewodniku oraz z powodzeniem wykorzystują w codzien-
nej pracy z dzieckiem.

Zdobytą wiedzą podzielili się z nauczycielami w placów-
ce macierzystej oraz z nauczycielami z ościennych przed-
szkoli podczas zorganizowanych warsztatów metodycznych. 
Mają także pomysły na współpracę międzynarodową z wy-
korzystaniem platformy e-Twinning. Projekty tej współpra-
cy oczekują na akceptację Krajowego Biura Kontaktowego.

W ramach upowszechniania rezultatów projektu przed-
szkole przyłączyło się do międzynarodowych obchodów 
#ErasmysDays, które w tym roku przypadły na 10‒12 paź-
dziernika. W wydarzeniu udział wzięli: Przedstawiciele 
władz Gminy Tarnów Opolski, Biura Obsługi Oświaty Sa-
morządowej, Kuratorium Oświaty w Opolu, Regionalnego 
Punktu Informacyjnego Erasmus+, Koła DFK w Tarnowie 
Opolskim a także Dyrektorzy i nauczycieli szkół, przedszko-
li oraz innych gminnych placówek oświatowych w Tarno-
wie Opolskim oraz nauczyciele z Przedszkola Publicznego 
z Nysy.

Całość zainaugurował występ dzieci przedszkolnych 
w języku angielskim i niemieckim.

Realizacja projektu trwała 1,5 roku. Dzięki tym dzia-
łaniom placówka otworzyła się na arenę międzynarodową 
i mamy nadzieję, że już tam pozostanie.

* Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja 
Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą 
odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
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Warsztaty „Niemcy w Polsce”
W ostatni dzień października uczniowie klasy siódmej 

PSP w Nakle wzięli udział w warsztatach dla dzieci i mło-
dzieży na temat historii Mniejszości Niemieckiej, organizo-
wanych przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim w ramach 16. Dni Kultury Niemieckiej 
na Śląsku Opolskim. Podczas pracy w grupach uczestnicy 
spotkania rozwiązywali zadania przybliżające im wiedzę 
na temat mniejszości narodowych w Polsce, ale również 
własnej tożsamości. W rywalizacji z czterema grypami 
młodzieży z Olesna nasi siódmoklasiści okazali się najlepsi. 
Zaangażowanie i współpraca w grupie pozwoliły im na zdo-
bycie największej ilości punktów, a tym samym pierwszego 
miejsca. Z Opola przywieźli nagrody i dyplomy oraz lapbo-
oki, które na pewno zostaną wykorzystane jako pomoce 
dydaktyczne na lekcjach języka niemieckiego. Zwycięzcom 
gratulujemy i życzymy oczywiście dalszych sukcesów.

Alicja Jajak

Wieczorne o Polsce rozważania…
W tym roku obchody rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej w Nakle 
postanowiliśmy połączyć z 80 rocznicą wybuchu II wojny 
światowej. Oba, niezwykle ważne wydarzenia zasługiwały 
na specjalną oprawę, dlatego, już po raz drugi, zdecydowa-
liśmy się zaprosić nakielską społeczność do parafialnego 
domu spotkań na „Wieczornicę Patriotyczną”, by wspólnie 
wspomnieć tych, dzięki którym dziś możemy żyć w wolnym 
kraju. 7 listopada o godzinie 17.00 sala wypełniła się po brze-
gi. Czerwień scenografii i biel wirujących na „wietrze zmian” 
liści pozwoliła widzom poczuć atmosferę tego wydarzenia. 
O stworzenie tego niesamowitego wystroju zadbały panie: 
Małgorzata Tatina, Anna Czollek i Marzena Zdobylak. 

W pierwszej części programu wystąpili, przygotowani 
przez panią Zdobylak, uczniowie z klasy VI oraz IV. Z wiel-
kim przejęciem, wierszem i prozą opowiedzieli o drogach 
Polski do odzyskania niepodległości. Swoje recytacje i od-
czyty wzbogacili pięknie wykonanymi pieśniami przygoto-
wanymi przez panią Małgorzatę Tatinę. Do śpiewu włączyła 
się nawet publiczność, co sprawiło ogromną radość występu-
jącym na scenie dzieciom. Całość dopełniła prezentacja mul-
timedialna, wykonana przez szkolną informatyczkę, panią 
Zdobylak. Po występie szóstoklasistów na scenie zaprezen-
towali się uczniowie klasy siódmej. Scenariusz ich wystąpie-
nia przygotowała pani Iwona Nawracaj. Dzięki jej wysiłkom 
uczniowie z ogromną powagą i patosem przypomnieli przy-

byłym najważniejsze fakty dotyczące II wojny światowej. 
Oczywiście i tym razem całość została dopełniona utwo-
rami muzycznymi, których młodzież naszej szkoły uczyła 
się podczas lekcji muzyki. „Warszawskie dzieci”, „Siekiera, 
motyka…”, „Czerwone maki na Monte Casino” czy tytułowy 
utwór z filmu „Prawo i pięść” zrobiły na widzach ogromne 
wrażenie. Jednak prawdziwe łzy wzruszenia popłynęły z nie 
jednych oczu podczas wykonania utworu „Szare szeregi”. 
Wszak pieśń wspominała najmłodszych bohaterów tamtych 
dni… Piękne chwile, wartościowa lekcja historii- tak moż-
na podsumować ten listopadowy wieczór. Mamy nadzieję, 
że na długo zapadnie w pamięci tych, którzy zaszczycili nas 
swą obecnością.

Małgorzata Tatina

Noc inna niż wszystkie… 
w PSP w Nakle

Piątkowa noc andrzejkowa była nocą wyjątkową zarów-
no dla naszych uczniów jak i szkoły, która w godzinach noc-
nych zwykle pogrążona jest w zupełnej ciszy i ciemności. 
Nie tym razem… Już o godzinie 18.00 w ponad 180-letnich 
murach szkolnych rozbrzmiała muzyka dyskotekowa i roz-
błysły kolorowe światła. Na parkiecie szaleli uczniowie klas 
I-III, którymi dowodził niezrównany DJ Alex przy dzielnym 
wsparciu DJ Filipa i DJ Jakuba. Natomiast nasze trzy fanta-
styczne „wodzirejki” – Wiktoria, Kinga i Jasmina bez chwili 
wytchnienia prowadziły tańce i zabawy dla najmłodszych 
uczniów. Nikt nie siedział, nogi same rwały się do tańca, 
a w krótkich chwilach przerwy można było poznać swą przy-
szłość w tajemniczym pokoju zajmowanym przez specjalnie 
na tę okazję zaproszone cyganki. Oliwia, Marysia, Martyna, 
Natalia i Jasmina wróżyły przy świetle świec każdemu, kto 
chciał się dowiedzieć, jaki los go czeka. Zabawa była świet-
na, ale czas płynął nieubłaganie. Dwie godziny szybko mi-
nęły, a kiedy w głośnikach zabrzmiało „To już jest koniec…” 
wszystkim maluchom wyrwało się żałosne, a zarazem butne: 
„Jeszcze nie! ” O godzinie 20.00 skończyła się zabawa dla klas 
młodszych, a korytarze zapełniły się materacami, kocami, 
śpiworami, a nawet walizkami. Rozpoczął się nasz szkolny 
„Richtig ślonski wieczór” dla klas V-VIII. Po samodzielnie 
przygotowanych klasowych „wieczerzach”, uczniowie po-
dzieleni na zespoły przystąpili do turnieju „O fuzzoklach 
i innych wihajstrach, czyli z gwarą śląską za pan brat”. Było 
wesoło i swojsko. Bawił nas kabaret „Młodych panów”, ale 
równie świetnie radzili sobie „po naszymu” nasi uczniowie. 
Po części rozrywkowej drużyny musiały wytężyć swe umy-
sły w pokoju zagadek. Równocześnie każdy mógł sprawdzić, 
czy „moł zgramajźlałe palce”, czego efektem były całe stosy 
pięknych ozdób świątecznych. Dla tych, którzy woleli „cojś 
dloł niegupiej gowy” funkcjonował nocny salon gier plan-
szowych. I tak w świetniej atmosferze, bez gier komputero-
wych, laptopów i komórek, nawet nie zauważyliśmy jak wy-
biła trzecia nad ranem. Kiedy o godzinie siódmej uczniowie 
opuszczali szkołę, wszyscy zgodnie przyznali, że była to na-
prawdę niezwykła i niezapomniana noc. Dziękujemy Radzie 
Samorządu Uczniowskiego i wszystkim pomocnikom oraz 
paniom: Małgorzacie Tatinie, Annie Czollek, Alicji Jajak 
i Marzenie Zdobylak, które poświęciły wiele godzin na przy-
gotowanie imprezy i zrezygnowały ze snu, aby pobawić się 
wspólnie z uczniami.

Opiekun SU PSP w Nakle
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Pociąg do wolności
Żeby Polska była Polską przez 123 lata niewoli walczyły 

kolejne pokolenia Polaków. To im od 11 listopada 1918 roku 
zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, moż-
liwość pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania 
bohaterów. Dziś ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważ-
niejsze – pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi 
ojczystej.

W myśl tej zasady w Szkole Podstawowej w Kątach Opol-
skich uroczyście obchodzono w tym roku Święto Niepodle-
głości. Uczniowie klasy 8 przygotowali wyjątkowy apel pt. 
„Pociąg do wolności”.

Całej społeczności szkolnej przedstawili zaaranżowaną 
w intrygujący sposób podróż pociągiem, która prowadzi-
ła do czterech stacji: „Niewola”, „Powstania: kościuszkow-
skie, listopadowe i styczniowe”, „Pierwsza wojna światowa” 
i „Wolność”. Pozwoliło to przypomnieć wszystkim zebra-
nym jak trudna i długa była droga do wymarzonej niepodle-
głości. Kiedy Rzeczpospolita powróciła na mapę Europy Jó-
zef Piłsudski podjął trudne dzieło odbudowy państwowości 
polskiej. Polacy znaleźli się we własnym domu.

Apel upamiętnił poświęcenie wielu Polaków tych bardzo 
dobrze znanych oraz tych bezimiennych.

Aby człowiek wiedział dokąd zmierza, musi wiedzieć, 
skąd pochodzi. Naród bez historii błądzi jak człowiek bez 
pamięci. Uczniowie wypowiedzieli ważne słowa: „My mamy 
dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętamy jednak 
o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie miłość”.

Na zakończenie wyrecytowali słowa znanej piosenki:
„Ja to mam szczęście,
że w tym momencie

żyć mi przyszło
w kraju nad Wisłą,

ja to mam szczęście”.
Justyna Kocełuch

Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka UNICEF

20 listopada przypada rocznica podpisania Konwencji 
o prawach dziecka- najważniejszego dokument poświęco-
nego dzieciom. W tym szczególnym dniu dzieci na całym 
świecie jednoczą się i podejmują wiele działań imieniu ró-
wieśników, których prawa często są łamane. Nasza szkoła 
również włączyła się w obchody tego radosnego dnia, szcze-
gólnie, gdyż była to 30 rocznica podpisania Konwencji.

Nasze przygotowania rozpoczęły się już tydzień przed 
Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka. Wychowawcy 
poszczególnych klas na godzinie wychowawczej, a w klasach 
1‒3 w ramach edukacji społecznej przybliżyli uczniom tema-

tykę związaną z Konwencją o prawach dziecka. Na podsu-
mowanie zajęć każda klasa wykonała plakat, zdobiący nasze 
sale lekcyjne oraz transparenty, z którymi maszerowaliśmy 
ulicami naszej miejscowości.

Punktem kulminacyjnym obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Praw Dziecka był dzień 20 listopada, podczas 
którego w czasie apelu klasa VI b i II a zaprezentowały swój 
występ. Dzieci nie tylko głośno mówiły o swoich prawach, 
ale też uświadomiły dorosłym jakie mają względem nich 
obowiązki.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka ma przypominać 
wszystkim dorosłym, że każde dziecko ma niezbywalne pra-
wo, zapisane w Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziec-
ka do tego, aby było otoczone miłością, aby było wychowy-
wane w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy. 
Doskonałym odzwierciedleniem wyjątkowego nastroju jaki 
nam towarzyszył w czasie przestawienia były słowa piosenki:

„Mam prawo żyć
Mam prawo być sobą

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić…”
Na zakończenie apelu głos zabrali wójt Gminy Tarnów 

Opolski pan Krzysztof Mutz, a następnie pani dyrektor 
Małgorzata Gawryś- Zielińska. Skierowali oni klika słów 
do wszystkich uczniów, składając im najserdeczniejsze ży-
czenia z okazji ich święta.

Podsumowaniem naszego dnia był niebieski marsz DLA 
KAŻDEGO DZIECKA, który poprowadzili wójt Gminy 
Tarnów Opolski pan Krzysztof Mutz oraz pani dyrektor 
Małgorzata Gawryś- Zielińka. W tym słonecznym dniu, 
z uśmiechem na twarzach cała społeczność uczniowska wraz 
z nauczycielami maszerowali ulicami Tarnowa Opolskiego, 
niosąc kolorowe transparenty, zawierające hasła dotyczące 
praw dziecka i śpiewając piosenki o dzieciach.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wy-
darzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym 
dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne 
inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarno-
ści z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To rado-
sny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Wierzymy, że dzień 20 listopada na stałe wpisze się w ka-
lendarz uroczystości obchodzonych w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim.

Organizatorzy:
Ewa Dąbrowska

Aleksandra Silarska
Marek Zagalak

Fascynująca przygoda uczniów 
z Raszowej z językiem angielskim 

w ramach Euroweek
Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Stowa-

rzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej często biorą udział 
w wartościowych warsztatach i wyjazdach, które pozwalają 
na rozbudzenie zainteresowań uczniów i poszerzenie ich 
wiedzy o świecie. Jednym z takich doświadczeń był udział 
w językowych warsztatach Euroweek- Szkoła Liderów 
w dniach 16‒20.11.2019 r.

Warsztaty odbywały się w hotelu położonym w malow-
niczej, górskiej miejscowości- Różanka, w okolicach Mię-
dzygórza. Na 5 dniowym wyjeździe uczniowie mieli okazje 
sprawdzić swoje umiejętności komunikacyjne – wszystkie 
zajęcia, w których brali udział, prowadzone były w języku 
angielskim. Zajęć było wiele, były bardzo różnorodne i an-
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gażujące uczniów. Nawet Ci bardziej nieśmiali mieli tu oka-
zję i możliwość zaprezentowania się, a atmosfera stworzona 
przez wolontariuszy i uczestników sprawiła, że uczniowie 
zapominali o strachu przed popełnieniem błędu, który tak 
często towarzyszy procesowi nauki języków obcych.

W czasie zajęć uczniowie tworzyli kreatywne projekty, 
takie jak stworzenie własnego Pokemona w młodszej gru-
pie, z opisem po angielsku oczywiście, czy projekt „Ocean’s 
Eleven”, który rozwijał kompetencje społeczne i językowe 
poprzez konieczności planowania, współpracy w grupie, 
rozwijał umiejętności autoprezentacji, a nawet aktorskie, po-
nieważ opracowany projekt uczniowie prezentowali po an-
gielsku pozostałym uczestnikom.

Warsztaty były bardzo wartościowe pod względem języ-
kowym, jednak to nie ich najważniejsza zaleta. Atmosfera, 
możliwość kontaktu z wolontariuszami z innych krajów, 
poznanie zagranicznych kultur, zwyczajów, możliwość zdo-
bycia wiedzy o świecie, którą nie zawsze da się wyczytać 
z książek. W czasie zajęć uczniowie między innymi nauczyli 
się jednego z tradycyjnych, chińskich tańców, dowiedzieli 
się dlaczego dzieci w Kolumbii do szkoły wstają o czwartej 
rano, sprawdzili, które stereotypy o Amerykanach są w rze-
czywistości prawdą, zobaczyli czym różni się kuchnia wiet-
namska, włoska czy meksykańska od polskiej. Jeszcze przed 
końcem tego niesamowitego wyjazdu, ze strony uczniów 
padały pytania i prośby ponowny przyjazd. Była to dla nich 
niezwykła przygoda, która będzie miała na pewno swój ciąg 
dalszy, ponieważ Szkoła w Raszowej już planuje zaprosić 
do siebie wolontariuszy fundacji EuroWeek, którzy prze-
prowadzą zajęcia w placówce, a także powtórzenie wyjazdu 
w kolejnym roku szkolnym.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia 
Pro Liberis Silesiae w Raszowej

Uczniowie z Raszowej planują 
swoją przyszłość

W ostatnich miesiącach uczniowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Ra-
szowej uczestniczyli w wielu warsztatach i rozwijali swoje 
talenty.

W ramach doradztwa zawodowego oraz we współpracy 
z wiejską biblioteką w Raszowej uczestniczyli w spotkaniu 
z panem policjantem, który przedstawił uczniom zasady 
naboru do policji, predyspozycje, które mogą się przydać, 
plusy i minusy tego zawodu oraz trudne sytuacje, z którymi 
musi zmierzyć się policjant. Niektórzy z uczniów już wiedzą, 
że to właśnie policyjny mundur chcą założyć w przyszłości.

Nasza młodzież była również na warsztatach dzienni-
karskich w ramach Dni Otwartych w Medien VDG, gdzie 
poznała pracowników oraz zasady pracy medialnej w redak-
cji. Uczniowie m.in. sami tworzyli spoty informacyjne, na-
grywali je i odtwarzali. To było niesamowite doświadczenie, 
które na długo pozostanie w pamięci.

Uczniowie brali także udział w podchodach miejskich 
po Opolu, podczas których poznali stolicę regionu z innej 
strony, sami poszukiwali informacji, a gdy nie wiedzieli któ-
rędy dalej, pytali o to napotkanych przechodniów, którzy 
z uśmiechem udzielali wskazówek. W ten sposób nie tylko 
pogłębiali wiedzę o mieście wojewódzkim, ale rozwijali rów-
nież kompetencje społeczne i przełamywali bariery.

Poza tym uczniowie klas starszych zrealizowali projekt 
filozoficzny. Podczas jednego z wyjazdów do Opola udali 
się do galerii handlowej i naśladując Sokratesa poszukiwali 
odpowiedzi na pytania o sens życia. Przechodnie z wielkim 
zaciekawieniem i zaangażowaniem włączyli się w działania, 
dzięki czemu uczniowie otrzymali wspaniałe rezultaty, które 
przeanalizowali i zaprezentowali rówieśnikom.

Natomiast w ostatnich dniach listopada klasa VII i VIII 
brała udział w praktycznych warsztatach z doradztwa za-
wodowego organizowanych przez Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Opolu. Na początku młodzież uczestniczy-
ła wykładzie na temat obecnych trendów na rynku pracy, 
później przeszła do działania: budowlaniec, elektryk, de-
korator wnętrz – to tylko niektóre z zawodów, które mogli 
podpatrzeć uczniowie. Część warsztatowa składała się z kil-
ka bloków, a uczestnicy zmieniali się – dzięki temu każdy 
miał możliwość sprawdzenia kilku profesji. Podczas zajęć 
uczniowie przekonali się na własnej skórze, jak wygląda-
ją typowe praktyki zawodowe oraz wykonywanie danego 
fachu. „To bardzo cenne doświadczenie” – mówi Agniesz-
ka Leszczyńska, nauczycielka języka polskiego z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej – nasza placówka jest 
montessoriańska, więc dużą wagę przykładamy do tego, 
by uczniowie mogli wszystkiego dotknąć i sprawdzić. Orga-
nizatorzy zapewnili wymarzone warunki – młodzież sama 
mogła zbudować rusztowanie, zaprojektować rabatkę czy 
nawet lutować kable elektryczne.

Jak widać, uczyć się możemy wszędzie i sposobów na na-
ukę jest mnóstwo. Nam zależy na tym, by uczniowie zdo-
bywali wiedzę w sposób aktywny, twórczy i niestereotypo-
wy. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenie  
Pro Liberis Silesiae w Raszowej

Uczniowie w Raszowej są chętni 
do niesienia pomocy

W dzisiejszych czasach mówi się, że bezinteresowność się 
nie opłaca. Na szczęście nie wszyscy tak twierdzą i większość 
jest otwarta na niesienie pomocy bliźniemu. Podobnie jest 
z naszymi uczniami, którzy sami inicjują wiele akcji chary-
tatywnych i nie przechodzą obojętnie obok potrzebujących. 
Dlatego też w Szkole Podstawowej w Raszowej w 2018 r. 
powstało Szkolne Koło Caritas, którego celem jest uwrażli-
wianie na niesienie dobra drugiej osobie, zwłaszcza starszej, 
ubogiej czy potrzebującej. 
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We współpracy z Samorządem Uczniowskim zorganizo-
wanych zostało już wiele zbiórek oraz akcji, które pomogły 
innym ludziom, np. włączyliśmy się w Akcję „Pączek dla 
Afryki”, której dochód został przeznaczony na wybudowa-
nie studni w Afryce. Niejednokrotnie zbieraliśmy w okresie 
przedświątecznym artykuły spożywcze, które przekazywa-
ne były podopiecznym Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de 
Notre Dame w Opolu czy włączaliśmy się w akcje zbierania 
przyborów szkolnych dla dzieci z Domów Dziecka.

Współpracujemy także z zaprzyjaźnionym misjonarzem 
ks. Dariuszem Flakiem, dzięki któremu mogliśmy poznać 
aktualną sytuację i potrzeby społeczeństwa w Peru. W ze-
szłym roku szkolnym otrzymaliśmy od niego niecodzien-
ną przesyłkę z różnego rodzaju rękodziełami wykonanymi 
przez jego podopiecznych. Urocze lamy, barwne portfeliki 
i laleczki szybko znalazły nowych właścicieli. Zebrane pie-
niądze przeznaczono na budowę kaplicy w wiosce w której 
posługuje ks. Dariusz. W tym roku szkolnym nasi wolonta-
riusze przygotowali własne stanowisko na Jarmarku Bożo-
narodzeniowy, który odbył się 1 grudnia 2019 r. w Raszowej. 
Przybyli goście mogli nabyć m.in.: ręcznie przygotowany olej 
ziołowy, suszone owoce, szydełkowe serwetki, coś słodkiego 
czy brelok przygotowany przez Peruwiańczyków. Tym razem 
zebrane pieniądze przeznaczono na działalność edukacyjną 
w Peru.

Jedną z wielu wspaniałych rzeczy robionych przez wolon-
tariuszy tego koła są wyjazdy do Domu Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich. Wielu uczniów naszej szkoły udaje 
się tam by porozmawiać z ludźmi, którzy w pewien sposób 
zostali pokrzywdzeni przez los. Wspieramy ich dobrym sło-
wem, przygotowujemy przedstawienia, wspólnie realizujemy 
projekty oraz śpiewamy i gramy na instrumentach. Pragnie-
my, aby zapomnieli o codziennych problemach, a wspólnie 
podejmowane inicjatywy zachęcały ich do dalszej aktywno-
ści. Dlatego już z niecierpliwością czekamy na adwentowe 
spotkanie z podopiecznymi DPS. Są dla nas już jak rodzina 
i cieszy nas każde spotkanie, a radość i ciepło, które do-
świadczamy są potwierdzeniem, że robimy coś dobrego.

Cieszymy się, że na chwilę obecną Szkolne Koło Caritas 
liczy 27 członków z klas 6‒8, którzy chcą część swojego wol-
nego czasu przeznaczyć na pomoc innym. Uczniowie z wiel-
kim entuzjazmem włączają się w szereg akcji i działań takich 
jak: Jałmużna Wielkopostna, zbiórka żywności, paczka świą-
teczna dla dzieci więźniów oraz wiele innych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej

Świątecznie w Raszowej
Dnia 01.12.2019 r. w Raszowej odbył się Jarmark Bożo-

narodzeniowy. Niedzielne popołudnie wypełnione było 
życzliwością, optymizmem i zaangażowaniem wielu osób. 
Jarmark został zorganizowany przez Zespół Szkolno- Przed-
szkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae we współpracy 
z Radą Rodziców, Radą Sołecką i Mniejszością Niemiecką 
z Raszowej. Oprócz stoisk ze świątecznymi ozdobami i ku-
linarnymi specjałami dla odwiedzających przygotowano 
mnóstwo atrakcji. Podczas uroczystości uczniowie naszej 
szkoły i przedszkola śpiewali zimowe i świąteczne piosenki, 
grali na instrumentach, tańczyli, brali udział w Przeglądzie 
Piosenki Bożonarodzeniowej, do którego przygotowywali 
się sami – ujawniając swoje talenty.

Podczas kiermaszu wystawione były stoiska, na których 
mieniły się blaskiem i urzekały swym pięknem i oryginalno-
ścią ozdoby bożonarodzeniowe wykonane przez rodziców. 
Oprócz atrakcji cieszących oko, można było też zapełnić 

żołądki przepysznym bigosem, własnoręcznie wypiekanymi 
pierniczkami, ciastem czy pieczonymi jabłkami, a także na-
poić się kawą, herbatą lub ponczem dziecięcym. Największą 
atrakcją wieczoru były alpaki, które towarzyszyły dzieciom 
podczas adwentowego popołudnia. Uczestnicy Jarmarku nie 
tylko mogli przytulić się, karmić lub zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcie z alpakami, ale zostali uwrażliwieni na otaczającą 
nas naturę, ekologię i szacunek do zwierząt.

Świąteczna i rodzinna atmosfera, która panowała pod-
czas niedzielnego wydarzenia, z pewnością udzieliła się 
wszystkim mieszkańcom Raszowej i okolicy oraz obecnym 
gościom, a Jarmark Bożonarodzeniowy był znakomitą zapo-
wiedzią najpiękniejszych świąt w roku.

Z tego miejsca chcielibyśmy bardzo serdecznie podzię-
kować wszystkim osobom, które przyczyniły się do reali-
zacji tego pięknego wydarzenia i już dziś życzymy z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wielu radosnych 
przeżyć w gronie rodziny, pogody ducha oraz życzliwości 
na co dzień.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenie Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej

Mikołajki w Miedzianej
6 Grudnia w naszej świetlicy wiejskiej przenieśliśmy się 

w bajkowy świat. Wszystkie dzieci z Miedzianej w wieku 
od jednego do 12 lat wyglądały jak małe elfy, a raczej jak 
małe Mikołaje.

Zaraz po roratach przybyły wraz z rodzicami na świe-
tlicę, gdzie cierpliwie oczekiwały na przyjście wyjątkowego 
gościa, Świetnego Mikołaja, którego dzwonek dawał znać, 
że jest już blisko, tuż, tuż. Był to naprawdę niezwykły gość, 
który obdarował wszystkie przybyłe dzieci prezentami, a po-
magały mu w tym dwa Aniołki Karolinka i Zuza.

Przygotowania do Świąt 
w Przyworach

W tym roku przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia 
rozpoczęliśmy już w listopadzie od warsztatów plastycznych. 
Co roku Rada Sołecka przygotowuje upominki dla najstar-
szych i chorych mieszkańców Przywór.

Tegoroczne torebki na prezenty zostały przygotowane 
przez dzieci na zajęciach prowadzonych przez Anię Mnich. 
Dwa kolejne spotkania młodzi artyści przeznaczyli na wyko-
nanie kartek i dekoracji świątecznych. W pierwszych dniach 
grudnia Rada Sołecka uruchomiła „pracownię Świętego Mi-
kołaja”. Do paczek trafiły między innymi domowej roboty 
ciasteczka i pierniki. Powstało ponad sto paczek, które 6 i 7 



11

www.tarnowopolski.pl

nr 4/2019 Z życia sołectw / Sport

grudnia trafiły w ręce adresatów razem z najlepszymi życze-
niami świątecznymi od Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Kolejnym etapem wprowadzania Przywór w świąteczny 
nastrój był coroczny Festyn Świąteczny. Mieszkańcy spo-
tkali się w niedzielę 8 grudnia. Pogoda jak zwykle dopisała, 
a mieszkańcy licznie przybyli do Domu Kultury. Po przy-
witaniu przez sołtys Patrycję Bartylla goście mogli obejrzeć 
świetne przedstawienie przygotowane przez przedszkolaków 
z Przywór.

Przedszkole też jak co roku przygotowało stoisko ze słod-
kościami i dekoracjami świątecznymi. Po przedstawieniu, 
dzieci zaczęły się rozglądać za najbardziej oczekiwanym 
na festynie gościem – Mikołaj z przyjemnością dał się zna-
leźć. Każdy kto był z nami tego dnia, mógł znaleźć coś dla 
siebie. Najmłodsi szaleli na dmuchańcu, malowali śnieżki 
na płytach CD, mali i duzi robili szalone, pamiątkowe zdję-
cia w fotobudce, nikt nie odszedł głodny ani spragniony.

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie dziękują za wspólnie 
spędzony czas.

Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu imprezy 
przesyłamy specjalne podziękowania.

„Twój Anioł Stróż stoi tuż, tuż”
W pierwszym tygodniu grudnia w szkole podstawowej 

w Kątach Opolskich przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III 
mogli obejrzeć wystawę aniołów, aniołków i anielic w szkol-
nej bibliotece.

Uczniowie wykonali również prace plastyczne o tej tema-
tyce. Anioły to istoty niebieskie, anioły istnieją naprawdę, 
troszczą się o nas i strzegą od wszelkiego niebezpieczeństwa. 
Każdy człowiek, od najmłodszego do najstarszego, ma swo-
jego Anioła Stróża. Zawsze możemy go prosić o jego opiekę 
i pomoc. A angelologia to nauka o aniołach.

Marzena Naumowicz, Joanna Wiktor i Sabina Firlus

Senior w Gminie
Jesień naszym seniorom upływa pod znakiem zabawy 

i ciekawych spotkań.
W październiku obchodziliśmy Europejski Dzień Senio-

ra. Przy muzyce zespołu ACCORD Pawła Orlika bawiło się 
160-ciu seniorów, a w Andrzejki w nowo wyremontowanej 
świetlicy Domu Kultury w Przyworach – 110 osób. Nasze 
spotkania to czas wspólnej zabawy, śpiewu, wspomnień, za-
wierania nowych znajomości oraz przekazywanie bieżących 
informacji dotyczących spraw senioralnych.

W listopadzie Klub Seniora odwiedzili przedszkolaki 
z Tarnowa Opolskiego, dzięki którym mieliśmy okazje prze-
nieść się w czasie i poczuć nastrój przygotowań świątecz-
nych.Przedszkolaki zostawiły nam wiele pozytywnej energii 
i ciepła rodzinnego, za co serdecznie dziękujemy.

Ogłoszenia senioralne
Organizujemy dla seniorów Gminy Tarnów Opolski 

wyjazd na basen kąpielowy w Gogolinie. Dzięki wsparciu 
Władz Gminy transport jest darmowy. Najbliższy wyjazd 
jest przewidziany 16.01.2020 r. Zainteresowane osoby pro-
szone są o kontakt ze swoimi przedstawicielami w poszcze-
gólnych wsiach.

Grupa taneczna
Zapraszamy osoby – najlepiej Pary, lubiące tańczyć 

do chwili relaksu przy muzyce tanecznej. Spotkania popro-

wadzi osoba profesjonalna, pokazując postawy tańca towa-
rzyskiego, ale dostosowane do możliwości seniorów.

Wczasy rehabilitacyjne w Łazach
Klub Seniora posiada jeszcze miejsca na wczasy rehabili-

tacyjne do Łazy w terminie 30.05‒12.06.2020 r. Cena 1530 zł. 
oraz wyjazd do Krynicy Górskiej w terminie 27 – 30 sierpień 
2020 r. Zainteresowanych proszę o kontakt tel.606 284 486 
lub u swoich przedstawicieli

Życzenia Świąteczne
Wszystkim seniorom Gminy Tarnów Opolski zdrowych 
i pogodnych świat bożego narodzenia oraz pomyślności 
w nowym roku życzą Rada Seniorów i Fundacja Słonecz-

na Jesień.

K.E.T.A. zawsze kończy 
z uśmiechem

Człowiek nawet nie zdążył się obejrzeć, a już nastąpił 
koniec sezonu rowerowego. Był to sezon bardzo udany, ale 
od poprzednich różnił się zdecydowanie zmiennością po-
gody, a przynajmniej zmiennością prognoz tejże pogody. 
Planując kolejne rajdy, nie wiadomo było czego się spodzie-
wać, a do historii przeszła planowana wielokrotnie wyprawa 
do Mosznej, która ostatecznie nie doszła do skutku. Póź-
niej już było o wiele lepiej i KETA odwiedziła: wieżę wo-
dociągową w Opolu, Zamek w Prószkowie, Srebrne Jezioro 
w Osowcu, poznała również kilka tajemnic Góry Świętej 
Anny, a na koniec zjechała „kilkaset milionów lat” w głąb 
ziemi. Naukowcy mówią, że ok. 260 milionów, ale czy moż-
na im bezgranicznie wierzyć, biorąc pod uwagę okres cza-
su jaki minął? W końcu, wg oświeconych, ziemia też kiedyś 
była płaska i podparta krokodylami; -). Wszyscy za to za-
częli wierzyć w to, że pogoda w tym dniu ich na pewno nie 
zawiedzie i będą mogli się rzucić w objęcia Polskiej Złotej 
Jesieni. W krótką podróż po wapiennych skamieniałościach 
rowerowi podróżnicy wyruszyli w niedzielę 20.10.2019 r. 
Była to wyprawa niespodzianka, którą prowadzący trzymał 
do ostatniej chwili w tajemnicy. Dopiero na wyjeździe z Ka-
mionka, kiedy wszystkich przywitał sztygar Marek Nazwi-
skodowiadomościRODO, okazało się, że uczestnicy będą 
zwiedzać kopalnię w Górażdżach, która tam się zaczyna, 
a kończy właśnie koło Kamionka.

Otwór, tudzież dół kopalniany, jest tak głęboki, że część 
uczestników wzięła rowery za rogi i sprowadziła pieszo 
na dno, aby nie prowokować cielesnego kontaktu z prastarą 
nawierzchnią. Pomijając mieszane uczucia jakie można mieć 
w stosunku do takich miejsc, których eksploatacja nie pozo-
staje obojętna dla środowiska, ale dzięki temu np. nie żyjemy 
w domach z drewna albo w ziemiankach, wnętrze kopalni 
jest ciekawym miejscem do odwiedzenia. Kiedy po jednej 



12

Gmina Tarnów Opolski

nr 4/2019Sport

stronie wyrobiska trwa eksploatacja, po drugiej odtwarzany 
jest las, sadzone są ciekawe rośliny oraz chronione są rzadkie 
gatunki zwierząt. Pan Marek NazwiskodowiadomościRO-
DO oprowadził grupę po tym ogromnym terenie i przekazał 
wiele ciekawych informacji na temat kopalni, którą odwie-
dzał jeszcze jako dziecko, a teraz sam jest jej pracownikiem. 
Najlepszym miejscem do obserwacji wyrobiska okazał się 
Kopiec Moniki, z którego można było objąć wzrokiem nie-
mal całą kopalnię. Uczestnicy mogli obejrzeć również prze-
krój leju krasowego oraz ule dla dziko żyjących pszczół, 
które w ramach projektu naukowego mają się zadomowić 
na dnie wyrobiska.

Po dotarciu do końca ścieżki dydaktycznej, rowerzy-
stów czekała premia górska, czyli wspinaczka dziką ścieżką 
na koronę kopalni. Dzięki zespołowej współpracy i ciężkiej 
walce przy wciąganiu rowerów na górę, wszyscy szczęśliwie 
zameldowali się ponad trzydzieści metrów wyżej. Stamtąd 
już tylko krok dzielił ich od osiągnięcia drugiego i ostatniego 
celu wyprawy, czyli Kanapei. Przy okazji rowerzyści dowie-
dzieli się, że to tajemnicze i historyczne miejsce w związku 
z rozrostem kopalni może wkrótce zniknąć z turystycznej 
mapy Krainy Świętej Anny. Kto jeszcze tam nie był powinien 
się pośpieszyć, bo niedługo pozostaną do obejrzenia tylko 
zdjęcia.

Po wizycie w Kanapejach i pożegnaniu Pana Marka Na-
zwiskodowiadomościRODO, pomknęła KETA przez piękny 
bukowy las, taplając się z rozkoszą w barwach jesieni i szele-
ście opadłych liści do Miedzianej, Kosorowic, a później La-
sem Tarnowskim wprost do Walidróg, gdzie nastąpiło uro-
czyste zakończenie sezonu rowerowego 2019.

Ludzie z KETY są trochę pozytywnie dziwni, bo jak 
coś bardzo fajnego się kończy, zamiast zmartwionych min 
i narzekania, tryskają radością i mówią, że było tak fajnie, 
że czekają na nadejście kolejnej wiosny. Nie pozostaje w ta-
kim razie nic innego jak przezimować, a w wolnym czasie 
zadbać o swój sprzęt, bo kolejny rok przyniesie na pewno 
wiele rowerowych przygód.

T.R.
Więcej zdjęć z rajdu na www.halatarnowopolski.pl.tl 

oraz na facebooku hali sportowej.

Ogromny Sukces Zawodników 
Akademii Sztuk Walki 

2 miejsce Drużynowo na 
POLISH FIGHTERS CUP – 

KOŁO 2019!

Niedziela, 24. Listopada 2019 roku to niezwykle udany 
dzień dla karateków z Akademii Sztuk Walki Tarnów Opol-
ski – Zdzieszowice, którzy rywalizowali na tatami w Kole, 

podczas Polish Fighter Cup 2019. Ogólnopolski Turniej 
zgromadził przeszło 200 zawodników z ponad 20 klubów 
z Polski. Sędzią Głównym był shihan Dariusz Jasiakiewicz 5. 
Dan, Organizatorem sensei Daniel Pakuła 3. Dan, a Kierow-
nikiem ASW – Pan Janusz Mytych.

Szeroka, 13-osobowa Kadra Akademii w składzie: Natan 
Morys, Tobiasz Herzik, Dawid Kania, Łucja Krupa, Daria 
Baran, Wojciech Pałubski, Kinga Jezierzańska, Aleksandra 
Rutkowska, Kacper Kaczmarczyk, Kacper Pawelec, Robert 
Chowanek, Arkadiusz Małachowski i Jakub Mytych, wywal-
czyła aż 14 medali. Warto zauważyć, ze dla Herzika i Cho-
wanka był to debiutancki występ na zawodach.

Podziękowania kierujemy w stronę Opiekunów: Pani 
Mariola Stępień Kania, Pan Grzegorz Baran, Pani Wioletta 
Morys, oraz Kierownika Drużyny – Pan Janusz Mytych.

Dziękujemy Partnerom Klubu: Miasto i Gmina Zdzie-
szowice, Gmina Tarnów Opolski, Powiat krapkowicki, 

Starostwo Powiatowe w Opolu.

Sponsor Klubu: 
Firma MASA Sp. z o.o. w Kędzierzynie Koźlu

www.firma-masa.pl

Przed młodymi sportowcami z Akademii krótki odpo-
czynek, ponieważ już 30. Listopada b.r. kolejny start. Tym 
razem karatecy będą rywalizowali na Ogólnopolskim Tur-
nieju Karate Shinkyokushin „Randori Cup” w Radomsku. 
Skład: Aleksandra Rutkowska, Łucja Krupa, Natan Morys, 
Melania Krzysztoń, Robert Chowanek i Malwina Wójcik.


