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Komunikaty 
na czas pandemii 

koronawirusa

Biblioteka w Tarnowie 
Opolskim na podium

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Tarnowie Opolskim znowu 
w czołówce w województwie.

Wzajemna pomoc 
i  odpowiedzialność 

sposobem na przetrwanie 
pandemii

Wywiad z wójtem 
Krzysztofem Mutzem.

Krzysztof Mutz
Wójt Gminy

Rudolf Urban
Przewodniczący Rady Gminy

Wielkanoc to czas wiary w odradzające się życie. 
Niech będzie dla nas wszystkich czasem odrodzenia 

się nadziei i wiary w drugiego człowieka, 
czasem wzajemnej pomocy, 

szacunku i bezinteresownej życzliwości. 
Niech upłynie nam w zdrowiu, spokoju, 

niech napełni nas spokojem 
i pozwoli docenić obecność najbliższych i przyjaciół.
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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

Mieszkańcu!
Szanowni Państwo!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i wskazaniem ograniczania 
przebywania  w zatłoczonych  pomieszczeniach,  w  urzędzie  zostają 
wprowadzone  ograniczenia  dostępu.  Ze względów  bezpieczeństwa 
poruszanie się po budynku urzędu zostaje wstrzymane! Za wyjątkiem: – pok. 
nr 1 – Urząd Stanu Cywilnego, jedynie w sytuacji potrzeby rejestracji zgonu, 
po uprzednim umówieniu się telefonicznie na wizytę, nr. tel. 77 46 40 857.

Do państwa dyspozycji pozostaje nasz nr telefonu: 77 464 42 82.

Część spraw można załatwić za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
EPUAP,  wysyłając  wnioski  i pisma  pocztą  tradycyjną  lub  mailem  na adres 
ug@tarnowopolski.pl.

Wsparcie psychlogiczne Fundacji OPOLSAR 
dla osób dotkniętych koronawirusem
Fundacja OPOLSAR z Nakła uruchomiła bezpłatne wsparcie 
psychologiczne dla pracowników służb ratunkowych 
oraz osób dotkniętych pandemią koronawirusa.

Już dzisiaj można zadzwonić – 793 990 696  
lub napisać: opolsar@gmail.com do naszych wolontariuszy, zawodowych 
psychologów i psychoterapeutów z pionu wsparcia psychologicznego 
Specjalistycznych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych OPOLSAR, 
posiadających ogromne doświadczenie w interwencjach kryzysowych.

Nie zastanawiaj się, czy potrzebujesz wsparcia naszego psychologa. 
Po prostu zadzwoń, napisz maila i zapytaj lub umów się na rozmowę. 

Pomagaliśmy skutecznie przejść przez niejedną traumę, pomożemy również 
poradzić sobie ze dużym stresem, który nam wszystkim się teraz udziela.

Zarząd Fundacji OPOLSAR
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Praca Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim zaprasza  

od poniedziałku do piątku na Facebooka biblioteki, gdzie Panie bibliotekarki 
będą czytały książkę Marii Kruger „Karolcia” oraz inne lektury dla młodszych 
dzieci. Wszystkich chętnych, którzy chcą posłuchać o przygodach swoich 

ulubieńców, serdecznie zapraszamy!

Akcja szycia maseczek 
w Gminie Tarnów Opolski

W tych trudnych dla wszystkich dniach, nadal są oso-
by,  które  starają  się pomóc,  zwłaszcza najbardziej  na-
rażonym na chorobę. Grupa mieszkańców Gminy,  przy 
współpracy  z Radą  Seniorów  Gminy  Tarnów  Opolski 
i wsparciu  finansowym Wójta Gminy, postanowiła zor-
ganizować akcję szycia maseczek wielokrotnego użytku 
dla seniorów naszej Gminy, którzy muszą wyjść z domu, 
np. na zakupy czy do lekarza.
Za przekazane środki zakupiono materiał i zaangażo-

wano  krawcowe  oraz osoby  chętne  do pomocy,  które 
niezwłocznie  rozpoczęły  pracę!  Akcja  okazała  się  du-
żym sukcesem i już po kilku dniach gotowa była pierw-
sza  partia maseczek w ilości  40  sztuk. W najbliższych 
dniach maseczki  będą  przekazywane  do seniorów  na-
szej gminy! Łącznie będzie ich ponad 3000 sztuk.
To bardzo budujące, że nadal istnieje w nas chęć po-

mocy, nawet w tak trudnym czasie, jaki mamy obecnie!

GOK informuje – a jednak pracujemy!
Nie możemy spotykać się z Wami „w realu”, zatem proponujemy „w wirtualu”.
Proponujemy  tancerzom  i wszystkim  spragnionym  ruchu  opracowane  przez 

p. Anię Tarkę ćwiczenia z podstaw bachatay, salsy oraz Baby&Mama (dla najmłod-
szych i ich rodziców). Ponadto instruktorzy GOK zamieszczają na portalu Facebo-
ok propozycje zajęć kreatywnych wraz z instrukcjami. Udostępniliśmy ceramikom 
paczki glinki, z której można wykonać figurki i przedmioty użytkowe. Gdy będzie 
to możliwe, postaramy się gotowe, wysuszone przedmioty wypalić. Przygotowu-
jemy różnorodne propozycje dalszych działań twórczych – prosimy obserwujcie 
naszą działalność w Internecie.
Ogłaszamy konkurs plastyczny pt. „Zostańmy w domu – bawmy się rodzinnie”. 

Zasady i regulamin konkursu znajdziecie na stronie ośrodka i profilu na portalu 
Facebook.
Wszyscy  bardzo  za wami  tęsknimy. W pozbawionym  gwaru waszych  głosów 

ośrodku  zrobiło  się  cicho  i smutno. Ale  rozumiemy,  że teraz najważniejsze  jest 
zdrowie  nas wszystkich  i naszych  bliskich.  Zostańmy w domu!  Chrońmy  siebie 
i innych! Czekamy na was! Całych i zdrowych.
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Wzajemna pomoc i odpowiedzialność 
sposobem na przetrwanie pandemii

Obecna sytuacja to dla nas próba i sprawdzian. Prze-
trwamy czas pandemii niosąc wzajemnie pomoc i za-

chowując się odpowiedzialnie – mówi Wójt gminy Tarnów 
Opolski Krzysztof Mutz.
Red.: Panie Wójcie, obecnie gmina i jej mieszkańcy znajdują 
się w trudnej sytuacji. Jakie działania gmina podejmuje w ob-
liczu pandemii koronawirusa?
Krzysztof Mutz: Jako wójt czuję się odpowiedzialny 
za mieszkańców i wraz z gminnym zespołem do spraw za-
rządzania kryzysowego podejmujemy działania aby zwięk-
szyć ich bezpieczeństwo w tym trudnym czasie. Przede 
wszystkim staramy się ograniczyć mobilność mieszkańców 
poprzez czasowe zamknięcie instytucji kultury i sportu 
dla odwiedzających – pracownicy tych instytucji pracują 
za zamkniętymi drzwiami i proponują mieszkańcom pozo-
stającym w domach inną formę uczestnictwa w zajęciach – 
są to głównie zajęcia prowadzone online, panie z biblioteki 
czytają lektury szkolne i prowadzą transmisję w internecie 
aby uczniowie, nie mający dostępu do wypożyczenia lektur 
w formie tradycyjnej, mieli do nich dostęp w sposób wirtu-
alny. Zmieniony został też system funkcjonowania urzędu 
– osobiście można załatwić tylko niezbędne formalności, 
takie jak odbiór dowodu osobistego czy rejestrację zgonu, 
jednak po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Dla 
bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników urzędu za-
montowana została przesłona z pleksi ograniczająca bezpo-
średni kontakt. Oczywiście dbamy też o dostęp pracowni-
ków do środków dezynfekujących, rękawiczek, w urzędzie 
posiadamy też lampę dezynfekującą. Urząd pracuje nadal, 
jednak na innych zasadach – większość spraw załatwiamy 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, płat-
ności za pomocą bankowości elektronicznej, żeby zminima-
lizować obieg gotówki, która może być źródłem zakażenia. 
Jestem również w stałym kontakcie z sołtysami, Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją oraz Powiatowym 
Centrum Zarzadzania Kryzysowego. Chodzi o to, żeby mo-
nitorować sytuację w terenie i pomagać tym osobom, które 
nie mają skąd otrzymać pomocy – mam tu na myśli zwłasz-
cza seniorów, osoby samotne, które nie mają bliskich. Takie 

osoby są pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej a sołtysi trzymają rękę na pulsie, żeby reagować w po-
trzebie. Obecnie wszystkie ręce są na pokładzie, jeśli chodzi 
o działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięku-
ję moim współpracownikom – pracownikom wszystkich 
jednostek gminnych za ich zaangażowanie i pracę, często 
w warunkach nietypowych. Chciałbym też bardzo podzię-
kować prezesowi Fundacji OPOLSAR, Panu Dariuszowi 
Fąfarze, który od razu po zainicjowaniu tematu pandemii 
zaoferował dla mieszkańców darmową pomoc psycholo-
giczną oraz pomoc w organizowaniu akcji szycia maseczek 
dla mieszkańców.

Red.: Głośna stała się zwłaszcza ta ostatnia akcja – czyli szycie 
maseczek ochronnych dla seniorów. Skąd inicjatywa?
K. M.: W momencie wybuchu pandemii medycy informo-
wali, że zasadne jest noszenie specjalnych maseczek medycz-
nych przez osoby chore i służbę zdrowia. Gdy skala zakażeń 
zaczęła się zwiększać, środowiska medyczne pozytywnie 
zaopiniowały akcję noszenia maseczek przez wszystkich, 
w myśl zasady, że gdy każdy ma ochronę, trudniej o zaraże-
nie, bo nawet maseczka wielokrotnego użytku stanowi pew-
ną barierę. Są kraje, które już wprowadziły obowiązek prze-
słaniania ust i nosa maseczkami – jakimikolwiek, byleby 
ochraniały. Po sygnale ze strony środowiska seniorów w na-
szej gminie – pani Krystyny Barglik, która temat zna, gdyż 
wiele lat była pracownikiem służby zdrowia, podjąłem de-
cyzję o sfinansowaniu akcji szycia maseczek wielokrotnego 
użytku. W pierwszej kolejności mają je otrzymać seniorzy 
naszej gminy, następnie osoby z grupy ryzyka. Oczywiście 
chętnie skorzystamy też z akcji ogólnopolskiej – maseczka 
dla każdego. Pilotujemy wszystkie możliwości. Chciałbym 
jednak bardzo podziękować wszystkim osobom, które na-
tychmiast zgłosiły się do pomocy i szyją maseczki. To wielki 
gest solidarności. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za po-
moc i okazane serce! Apeluję też do seniorów, żeby te ma-
seczki przyjmowali i nosili. Wiem, że wiele osób ma opory 
– nie chcą nakładać maseczek, bo się wstydzą albo uważają, 
że problem pandemii bezpośrednio nas nie dotyczy, bo nie 
ma jeszcze żadnego zachorowania w gminie. Moi drodzy, 
my nie wiemy, czy nie ma. To, że ktoś nie ma objawów, nie 
znaczy, że nie jest chory a pandemia dopiero w naszym 
kraju zaczyna się rozwijać. Dlatego proszę Was o rozsą-
dek – kiedy nie musicie, nie wychodźcie z domu, a gdy już 
jest to bezwzględnie konieczne, to stosując środki ochrony 
osobistej takie jak maseczki czy rękawiczki. Maseczki będą 
przekazane sołtysom a w razie jakichkolwiek pytań lub wąt-
pliwości proszę o telefoniczny kontakt z urzędem – z Panem 
Januszem Borowiakiem, który koordynuje prace gminnego 
zespołu zarządzania kryzysowego. Proszę też o wzajemną 
sąsiedzką pomoc w sytuacjach trudnych – przede wszyst-
kim o pomoc w zakupach pierwszej potrzeby, gdy są osoby, 
które jej wymagają.

Red.: Panie Wójcie, w mediach ogólnopolskich dużo mówi się 
o akcji dofinansowania laptopów dla uczniów, którzy uczest-
niczą w zdalnej edukacji. Jak przedstawia się ten temat w na-
szej gminie?
K. M.: Oczywiście jako gmina aplikujemy o te środki, 
chciałbym jednak wyjaśnić szczegóły, bo dużo mieliśmy 
w ostatnim czasie telefonów od rodziców, z zapytaniami, 
na jakich zasadach gmina będzie dysponować laptopami. 
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Środki, o które się staramy, to pula funduszy unijnych dedy-
kowanych samorządom na specjalnych zasadach w obliczu 
pandemii koronawirusa. Dla gmin wyznaczone są limity, 
a gmina Tarnów Opolski może ubiegać się o kwotę umożli-
wiającą zakup około 20 zestawów obejmujących laptop lub 
tablet z oprogramowaniem i dostępem do internetu. Środ-
ki na ich zakup najpierw musimy wyłożyć z gminnej puli, 
następnie zaś ubiegać się o ich refundację. Zakupione w ra-
mach tego limitu laptopy, z oprogramowaniem i dostępem 
do internetu, przekazane zostaną dyrektorom publicznych 
szkół z terenu gminy, którzy zdecydują o kryteriach ich wy-
pożyczania uczniom na czas zdalnej edukacji. Podkreślam 
jednak, iż decyzja o kryteriach dystrybucji i wszelkie decy-
zje w tym zakresie będą w gestii dyrektorów szkół. Szkoła 
podstawowa w Tarnowie Opolskim dotychczas wypożyczy-
ła już kilka zestawów z puli posiadanego sprzętu. Dalsze de-
cyzje będą zapadać na bieżąco.

Red.: Zbliża się czas Świąt Wielkanocnych, które w tym roku 
będą inne – zwykle był to czas spotkań z bliskimi, często 
mieszkającymi za granicą. W tym roku granice są zamknięte. 
Co chciałby Pan przekazać mieszkańcom na ten szczególny 
czas?
K. M.: Kochani! Choć rzeczywistość, w której teraz funk-
cjonujemy nie napawa nas radością, to pamiętajmy, ze Wiel-
kanoc to czas nadziei. I tej nadziei nie może nam zabrak-
nąć. Jesteśmy zżytą społecznością, w której serdeczne rela-
cje sąsiedzkie są podstawą. Choć dziś brakuje nam spotkań 
z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiedzkich spotkań, pomyśl-
my, że to czas przejściowy. Epidemie od wieków gnębiły 
ludzkość ale zawsze przemijały. Dla nas ta trudna sytuacja 
jest lekcją i sprawdzianem wzajemnej życzliwości, empatii, 
odpowiedzialności. Jestem przekonany, że zdamy ją z wyni-
kiem celującym i gdy ten zły czas minie, w pełni docenimy 
to, co dotychczas było takie zwyczajne. Życzę Wam kocha-
ni dużo siły, wytrwałości i zdrowia na ten czas próby. Ale 
przede wszystkim nadziei i dobrej myśli.

Dzień Sołtysa 
z koronawirusem w tle

W dniu 11 marca, w którym przypadają kalendarzowe 
obchody Dnia Sołtysa na zaproszenie Wójta w sali Rady 
Gminy zebrali się wszystkie Sołtyski i Sołtysi na nieco-
dziennym spotkaniu. Poza uroczystym obchodem święta 
przy okazałym torcie spotkanie zdominował najważniejszy 
w obecnej chwili temat – przygotowanie w sytuacji stanu epi-
demiologicznego oraz organizacji pomocy osobom w wieku 
senioralnym w poszczególnych sołectwach. Jak dotąd nie 
było potrzeby udzielania mieszkańcom pomocy, jednak gdy-
by ktokolwiek wymagał dostarczenia żywności czy leków je-
steśmy w stanie mu pomóc. Sołtysi pozostają w stałym kon-
takcie między sobą oraz gminą – kto jak nie sołtys zna swoją 

miejscowość jak własną kieszeń, a co za tym idzie – miesz-
kańców, którzy tej pomocy potrzebują. Jak dotąd wspaniale 
sprawdza się pomoc sąsiedzka - ten naturalny odruch pomo-
cy stał się oczywistym w obecnej sytuacji. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz jednostki OSP są jednak również 
na udzielenie pomocy gotowe. Gdyby sytuacja drastycznie 
się zmieniła, będą podejmowane wszelkie kroki, aby pomoc 
została zapewniona. Z okazji ogólnopolskiego Dnia Sołtysa 
Wójt złożył na ręce wszystkich sołtysów serdeczne podzię-
kowania za ich trud i prace na rzecz sołectw, życząc dalszej 
owocnej współpracy.

Bal na sto pań
Karnawałowe spotkania kobiet – czyli babskie combry – 

mają wielowiekową tradycję. Tym najbardziej znanym, hucz-
nym i najliczniejszym jest Gminny Babski Comber odbywa-
jący się od kilku lat w filii GOK Kosorowice. Organizują go 
Gminny Ośrodek Kultury i sołtysi Tarnowa Opolskiego oraz 
Kosorowic. Panom – jak wiadomo – wstęp wzbroniony! Nie-
liczni szczęśliwcy dopuszczeni do tych tajemnych misteriów 
pełnią „role służebne”. Jest też przygrywający i inicjujący 
różnorakie konkursy zespół. W tym roku zaszczytu tego do-
stąpiła grupa COMODO.

Późnym popołudniem 11 stycznia na kosorowickim par-
kiecie stanęło 120 przedstawicielek płci pięknej. A wszystkie 
młode, piękne i przebrane wspaniale. Bo przecież kreatyw-
ność to drugie imię naszych pań. Nieskrępowana, wesoła za-
bawa trwała prawie do świtu.

WOŚP 2020 
Ubiegłoroczny rekord pobity 

– zebraliśmy 19540,24 zł i 16,84 €
Wielkie granie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-

cy w tym roku odbyło się na niebywale „wysokiej nucie”. 
W rekordowym wyniku kwesty i aukcji mieli udział wszyscy 
mający wielkie serca mieszkańcy naszej gminy. DZIĘKUJE-
MY – my, Sztab Gminy Tarnów Opolski, Wielki Dyrygent 
oraz lekarze, którym nowy, najlepszy sprzęt pomoże ratować 
życie i zdrowie najmłodszych, najbardziej bezbronnych pa-
cjentów. Wierzymy, że dobro do Was wróci. Każdy, nawet 
najmniejszy grosik, to zawsze dar serca. Dziękujemy ofiaro-
dawcom i uczestnikom aukcji – wszystkim razem i każdemu 
z osobna. Składamy najszczersze podziękowania występu-
jącym w naszym koncercie i pomagającym w jego przygo-
towaniu i przeprowadzeniu. Wyrażamy wdzięczność szcze-
gólnie wolontariuszom kwestującym na terenie każdej wsi, 
paniom liczarkom (Agacie Wacławczyk, Teresie Goniwiecha, 
Ewelinie Błyszcz i Katarzynie Dyga) i każdemu, kto pomógł, 
wspomógł, wziął udział. O bogaty, urozmaicony program 
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Jeszcze raz bardzo dziękujemy!
Justyna Niewiora

Spotkanie autorskie  
z Marianem Buchowskim 
w Bibliotece w Tarnowie 

Opolskim
Gościem zaproszonym na spotkanie „Dzień z książką; 

Książka, którą warto przeczytać” był Marian Buchowski 
– pisarz, publicysta. Laureat kilkunastu ogólnopolskich 
konkursów na reportaż. Wyróżniony nagrodą „Życia Li-
terackiego” (1978), a przez Krajowy Klub Reportażu uho-
norowany nagrodą im. Ksawerego Pruszyńskiego (1988). 
W 2014 roku otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla 
Województwa Opolskiego”. Opublikował książki: „Jestem” 
(wiersze, 1971), „Szara masa i ludzie” (reportaż, 1977), ‚Ta-
boret hegemona” (zbiór reportaży, 1988), „Diabelski młyn” 
(zbiór reportaży, 1988), „Edward Stachura. Biografia i le-
genda”, „Buty Ikara. Biografia Edwarda Stachury” (2014), 
„Wieko. Felietony dla częściowo zmarłych oraz ledwo ży-
wych” (2017). Współautor kilkunastu książek z zakresu li-
teratury faktu.” Linijki Papilarne” (2019).

„Linijki papilarne” – to opowieść, reportaż, felieton, 
wywiad) o środowiskach twórczych Opolszczyzny, którzy 
byli aktywni w czasach PRL. Głównie mowa jest o litera-
tach, dziennikarzach, poetach, pisarzach, malarzach i mu-
zykach. W książce zawarte są anegdoty, zabawne epizody, 
absurdalne wydarzenia, kpina i drwina – to zawartość czę-
ści pierwszej książki. Druga część zawiera biogramy pisarzy 
z tamtego okresu. Bardzo duża liczba nazwisk ok. pięćset 
(książka zawiera bardzo dobry indeks). Czytając, uświada-
miamy sobie, że jest to jednak dokument, który ma swoją 
misję, aby ocalić od zapomnienia wszystkie te osoby, ich 
sprawy, zdarzenia i historyczne fakty. „Linijki papilarne” 

koncertu, który z werwą poprowadził pan Jan Czech zadba-
li: Przedszkole Publiczne Przywory, Przedszkole Publiczne 
z Oddziałami Integracyjnymi Tarnów Opolski (z progra-
mem przygotowanym przez przedszkolny personel), Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa Tarnów Opolski (klasy III a i V 
a pod opieką pani Doroty Matuszek), Formacje Taneczne 
Hałas i Element, Klub Seniora, Akademia Sztuk Walki Tar-
nów Opolski –Zdzieszowice, Bartłomiej „Smoła” Smoliński, 
Krystian Wojtala wraz córką Kamilą.

W tym roku kwestowali: Barbara Wacławczyk, Paulina 
Giza, Bożena Rychły, Daniel Stupak, Teresa Goniwiecha, 
Anna Jamińska, Łucja Stachura, Teresa Normantowicz, Kry-
styna Barglik, Wanesa Mrozik, Maja Żołądek, Marta Jelito, 
Anna Fikus, Patryk Soworka, Oliwia Tatina, Aleksandra 
Zyśk, Angelika Gregorczyk, Tomasz Jackowski, Rafał Kacz-
marek, Ksawery Zych, Justyna Glenszczok, Barbara Tkocz, 
Liliana Iwańska.

JESTEŚCIE WSPANIALI! Do spotkania za rok!
Siema!

Nasze dalsze plany
… niestety, trzeba było odłożyć na czas bliżej nieokreślo-

ny. W związku z sytuacją epidemiologiczną zostały odwoła-
ne wszystkie zajęcia zorganizowane, warsztaty, wydarzenia.

Koncert w bibliotece w Nakle
29 stycznia w bibliotece mieliśmy zaszczyt gościć uzdol-

nioną muzycznie młodzież z Nakła wraz z nauczycielem 
śpiewu oraz gry na instrumentach muzycznych panem 
Janem Korzeńcem. W spotkaniu udział wzięła Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim Moni-
ka Silarska oraz klasa III wraz z wychowawczynią mgr Mał-
gorzatą Mazur. Repertuar zaprezentowany podczas koncertu 
był bardzo obszerny. Kolędy czy inne dobrze znane wszyst-
kim utwory pomogły włączyć się do wspólnego śpiewania. 
Odbył się również konkurs pt. „Jaka to melodia”, gdzie 
uczniowie podzieleni na dwie drużyny walczyli o zwycię-
stwo. Przewaga była niewielka więc wszyscy z obu drużyn 
zasłużyli w nagrodę na słodkości. Dowiedzieliśmy się rów-
nież z czego jest zbudowana oraz jak działa gitara, a chętni 
uczestnicy mieli okazję pod okiem instruktorów oraz dzięki 
udzielonym przez nich wskazówkom na niej zagrać. Pod ko-
niec spotkania pani bibliotekarka na ręce pana Jana Korzeń-
ca wręczyła oficjalne podziękowanie. Nie zabrakło również 
gromkich braw dla wszystkich członków z zespołu za tak 
dobre przygotowanie oraz mile spędzony czas.
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nie są lekturą łatwą, ale zdecydowanie polecamy i to nie 
tylko mieszkańcom Opolszczyzny.

Autor nawiązał również do swoich w/w książek.
Dziękujemy bardzo za miłe i pełne wspomnień z minio-

nych lat spotkanie.

Niezwykłe spotkanie 
z przedszkolakami w Bibliotece 

w Tarnowie Opolskim
„Robię to co lubię i umiem najlepiej” to kolejna lekcja 

biblioteczna z tego cyklu. Tym razem spotkanie odbyło się 
nie jak zwykle w bibliotece, ale ze względu na złą pogodę 
w Publicznym Przedszkolu w Tarnowie Opolskim w grupie 
„Misie”. Na to spotkanie z przedszkolakami zaprosiliśmy 
Skarbnik Urzędu Gminy Tarnów Opolski Panią Anetę Kna-
pik, która przeczytała dzieciom bajkę Tonyego Wolfa „Mama 
Gąska uczy dzieci liczyć”. Na podstawie czytanej bajki dzieci 
liczyły na głos wykluwające się gąski.

Następnie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Mo-
nika Silarska przeczytała dzieciom bajkę Anity Głowińskiej 
„Kicia Kocia jest chora”. Dzieci wysłuchały obu bajek i na ich 
podstawie obiecały narysować do nich ilustrację. Najład-
niejsze rysunki zostaną wspólnie z Panią Knapik ocenione 
i nagrodzone.

Wszystkie dzieci w podziękowaniu za pięknie przeczyta-
ną bajkę przytuliły Panią Anetę, a Monika Silarska wręczyła 
podziękowania za poświęcony czas.

Dziękujemy Pani Annie Lysek z Przedszkola Publicznego 
w Tarnowie Opolskim za zaproszenie i mile spędzony czas.

Monika Silarska

Nasza Biblioteka znowu 
w czołówce 

W zestawieniu za 2019 rok Gminna Biblioteka Publiczna 
w Tarnowie Opolskim na 73 biblioteki województwa opol-
skiego wszystkich szczebli zajęła miejsce:

1) Czytelnicy zarejestrowani na 100 mieszkańców 
w województwie:

• rok 2018 – 4 miejsce
• rok 2019 – 4 miejsce

wśród gminnych bibliotek miejsce – 1
2) Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz na 100 miesz-

kańców w województwie:
• rok 2018 -17 miejsce
• rok 2019 – 16 miejsce

wśród gminnych bibliotek miejsce – 4
3) Użytkownicy w bibliotece w województwie:

• rok 2018 – 17 miejsce

• rok 2019 – 16 miejsce
wśród gminnych bibliotek miejsce – 1

4) Zakup księgozbioru na 100 mieszkańców 
w województwie:

• rok 2018- 8 miejsce
• rok 2019 – 10 miejsce

wśród gminnych bibliotek miejsce – 5

Wodzenie niedźwiedzia 
w Miedzianej

Słoneczna sobota 8 lutego to dzień w którym na ulice 
Miedzianej wyszedł barwny korowód. Na czele jego niedź-
wiedź prowadzony przez leśniczego. Wszyscy uczestnicy 
barwnie ubrani, przedstawiali postacie które najczęściej 
w takich niedźwiedziowych pochodach można spotkać. 
Było młode państwo, leśniczy, strażak, kominiarz, cyganki, 
diabeł, śmierć. Ksiądz z ministrantem i wikary, a także poli-
cjanci którzy ochoczo wlepiali mandaty. Niedźwiedź zapu-
kał do każdego domostwa, A te gospodynie które mu otwo-
rzyły, chętnie z nim zatańczyły. Taniec z Niedźwiedziem 
wróży bowiem dostatek i szczęście w Nowym Roku.

Koncert noworoczny 
w Tarnowie Opolskim

Życzeniami na nowy rok powitał wszystkich Wójt gmi-
ny Krzysztof Mutz i pogratulował Pani Sołtys pomysłu i or-
ganizacji koncertu. Następnie Opole Youth Choir bardzo 
piękną kolęda wprowadził wszystkich w nastrój świąteczny. 
Po wysłuchaniu wspaniałych utworów w wykonaniu so-
listów i chóru Ucztę muzyczna zafundowali nam opolscy 
filharmonicy – kwartet smyczkowy. Na koniec Orkiestra 
ze Świbia zagrała kolędę Cicha noc, którą wspólnie z Panią 
prowadzącą Agatą Suchocką -Wachowską odśpiewała cała 
sala, oczywiście był tez Walc Radeckiego, spontanicznie 
„Wyklaskany” przez wszystkich.

Równie mocne emocje, mimo moich obaw, towarzyszyły 
nam podczas występu filharmoników opolskich w posta-
ci Quarteu, którzy przenieśli nas na skrzydłach dźwięków 
na salony Europy. W przerwie w kuluarach, każdy został 
poczęstowany lampką wina. Przerwa przeciągnęła się do pół 
godziny, słychać było toasty noworoczne, życzenia i zwy-
kle rozmowy na zasadzie”O cześć dawno się nie spotkały-
śmy co u Ciebie słychać”. I to dla mnie najważniejsza cześć 
tego wydarzenia. Przy organizacji koncertu pracowałyśmy 
wspólnie z GOK, Stowarzyszeniem Martinus oraz Komite-
tem Budowy placu zabaw

Oczywiście byli także sponsorzy i tu specjalne podzięko-
wania dla firmy Labtar za zrozumienie naszych potrzeb.

Sołtys Anna Gebauer

Nowinki z Przedszkola 
w Kosorowicach

21 stycznia świętowaliśmy szczególną uroczystość- Dzień 
Babci i Dziadka. W tym dniu do naszej miejscowej świetlicy 
przybyli licznie nasi kochani goście. Przedszkolaki przygo-
towały specjalny program artystyczny. Przedstawiały miej-
scowe tradycje karnawałowe, śpiewały piosenki, składały 
życzenia i wręczały upominki. Po słodkim poczęstunku za-
prosiliśmy naszych gości do wspólnych zabaw.
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W styczniu grupa „Stokrotki” zmieniła się w barwny ko-
rowód kolędniczo-obrzędowy,

w którym nie zabrakło wielu ciekawych i ważnych po-
staci m. in. diabła, lekarza, leśnika, policjanta, niedźwiedzia, 
strażaka. Przebierańcy składali wizyty wraz z życzeniami 
prezentując swoje role. Odwiedziliśmy klasę Ia i grupę „Ja-
gódki”, Urząd Gminny i Biuro Obsługi Oświaty Samorządo-
wej w Tarnowie Opolskim. W naszej miejscowości wyruszy-
liśmy do ks. Proboszcza oraz do najstarszych mieszkańców.

Z serca dziękujemy za serdeczne i ciepłe przyjęcie oraz 
słodycze.

Jeszcze przed feriami, bo 7 lutego odbył się w przedszko-
lu wielki Bal Karnawałowy. Dzieci w swoich wymarzonych 
strojach bawiły się świetnie z animatorami grupy Dream 
Team. Atrakcją balu była samodzielnie wykonana przez 
dzieci „Fotobudka”, z której bardzo chętnie korzystały.

11 lutego w Światowy Dzień Chorego po uprzednim za-
proszeniu miejscowego Caritasu dzieci zaprezentowały pro-
gram artystyczny dla wszystkich uczestników spotkania.

Dzień Babci i Dziadka 
w Szkole Podstawowej 

w Kątach Opolskich
Mimo, że styczeń jest zimowy miesiącem, pełnym 

chłodnych dni, są takie dwa dni, kiedy każdemu robi 
się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych 
kochanych Babć i Dziadków. W Szkole Podstawowej 
w Kątach Opolskich zapraszanie naszych kochanych 
seniorów stało się już tradycją wpisaną w repertuar 
imprez szkolnych. W dniu 29 stycznia 2020r. w sali 
klubu została zorganizowana uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka na którą licznie przybyli Babcie 
i Dziadkowie. Uczniowie pod okiem nauczycieli przy-
gotowali przedstawienie pt. „Jak to z babcią i dziad-
kiem było”, recytowały wiersze, opowiadały kawały, 
śpiewały piosenki. Dziadkowie ze wzruszeniem przy-
patrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając 
ich gromkimi brawami, nie kryli wzruszenia podzi-
wiając prezentacje swoich wnuków. Na zakończenie 
uroczystości wnuki wręczyły drobne upominki swoim 
babciom i dziadkom. Po części oficjalnej goście zosta-
li zaproszeni na kawę i słodki poczęstunek, przygoto-
wany przez rodziców.

To był naprawdę wyjątkowy dzień pełen uśmiechu, 
radości i dumy.

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziad-
ków ukazały nam, jak ważne są takie spotkania 
i wspólne spędzone chwile z wnukami.

Sabina Firlus

E – TWINNING w Szkole 
Podstawowej w Przyworach

Szkoła Podstawowa w Przyworach od grudnia 2019 roku 
bierze udział w europejskim programie e-Twinning. Celem 
programu jest gromadzenie szkół i przedszkoli z całej Eu-
ropy, które za pomocą mediów elektronicznych nawiązują 
ze sobą współpracę. Uczniowie i nauczyciele wykorzystując 
Internet współdziałają ze sobą wymieniając się informacja-
mi i materiałami do nauki, a co najważniejsze rozwijają swo-
je kompetencje językowe.

Uczniowie klas szóstych, siódmych oraz ósmych roz-
poczęli współpracę ze szkołami z Grecji, Litwy i Rumunii. 
Wspólnie od kilku miesięcy pracują na projektem zatytu-
łowanym „PENFRIENDS WANTED” co wolnym tłuma-
czeniu oznacza: „Przyjaciele korespondencyjni poszukiwa-
ni”. Celem projektu jest pisanie listów w języku angielskim 
i wysyłanie ich drogą elektroniczną lub pocztową do krajów 
współuczestniczących w projekcie. Uczniowie wybrali drogę 
tradycyjną dostarczania kartek, co spotkało się z wielkim za-
interesowaniem krajów członkowskich. Dotychczas ucznio-
wie napisali kartki świąteczne, w których z wielkim zaan-
gażowaniem opisywali tradycje Bożonarodzeniowe jakie 
istnieją w Polsce zaznaczając przy tym, dlaczego tak bardzo 
lubią ten szczegóły okres jakim są święta Bożego Narodze-
nia. Szkoły partnerskie również przysłały swoje prace, które 
były czytane przez uczniów szkoły w Przyworach z wielkim 
przejęciem. Listy zapoczątkowały kolejny etap, a mianowi-
cie uczniowie zaczęli pisać do siebie wykorzystując szeroko 
dostępne media społecznościowe, nawiązując tym samym 
nowe znajomości, przyjaźnie, a co najważniejsze w sposób 
naturalny ćwiczą język angielski.

Kolejnym wyzwaniem jakie stoi teraz przed uczniami 
to napisanie kartek karnawałowych, a następnie wielkanoc-
nych, w których będą opisywać tradycje i zwyczaje związane 
z tymi wydarzeniami. Zwieńczeniem projektu będą ostanie 
listy podsumowujące rok szkolny 2019/2020.

Uczniowie i nauczyciele żywią wielką nadzieje, że na tym 
etapie współpraca ze szkołami partnerskimi się nie za-
kończy, a będzie tylko początkiem niesamowitej przygody 
w realizacji dalszych projektów w programie e-Twinning, 
a może nawet w przyszłości w innych programach choćby 
Erasmus+, który wiąże się z większą mobilności zarówno 
kadry jak i uczniów. Tego byśmy sobie bardzo życzyli, aby 
uczniowie mogli w sposób naturalny rozwijać swoje kompe-
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tencje językowe, tak bardzo ważne w dzisiejszym globalnym 
świecie.

mgr Małgorzata Tęcza-Piechura
Nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Ką-

tach Opolskich i Przyworach.

Drodzy Uczniowie, Rodzice, 
Mieszkańcy Przywór

Chcielibyśmy podzielić się z Wami dobrymi nowinami. 
Na placu szkolnym w Przyworach, należącym do Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich, powstaje miejsce 
do zajęć na świeżym powietrzu oraz do wypoczynku. Było 
to nasze marzenie, bo plac szkolny choć wielki, to niestety 
wymagał sporo inwestycji. Od czegoś jednak trzeba było za-
cząć, dlatego wyznaczyliśmy sobie cel: utworzymy miejsce 
na terenie szkoły, które umożliwi uczniom naukę nie tylko 
w budynku szkoły, ale i poza nią. Wszystko zaczęło się jesie-
nią tego roku szkolnego. Uczniowie klasy 7 i 8 zaproponowa-
li pomoc w utworzeniu takiego miejsca. Klasa 7 zabrała się 
do uporządkowania wyznaczonego miejsca. Uczniowie wy-
kazali się nie tylko zapałem do pracy, ale i wspaniałą posta-
wą oraz ogromnym zaangażowaniem w prace porządkowe. 
W mgnieniu oka uporządkowano stary ogródek. Prace były 
realizowane we współpracy z Panem Bernardem – naszym 
woźnym i Panią Dyrektor.

Ogromną niespodzianką było dla nas wsparcie Gminy 
Tarnów Opolski, która przeznaczyła w nowym budżecie 
szkoły środki finansowe na realizację naszego pomysłu. Na-
sze marzenie mogło się spełnić. Ważnym aspektem przy pla-
nowaniu dalszych prac było umożliwienie uczniom zapro-
jektowania wymarzonego miejsca. I tutaj odkryliśmy szkol-
ne talenty. Wśród nich znalazł się pasjonat projektowania 
– uczeń klasy 8 Ksawery Zych. Zaproponował swoją pomoc 
i samodzielnie wykonał projekt wraz z wizualizacją miejsca.

Z uwagi na fakt, że aura tej zimy była wyjątkowo łagod-
na, prace mogły rozpocząć się już w lutym podczas ferii zi-
mowych. Chcieliśmy, aby młodzież szkolna mogła korzystać 
z tego miejsca już w okresie wiosennym.

I tak mamy już pięknie zagospodarowane miejsce, które 
czeka na dalsze upiększanie i oczywiście na uczniów.

Dzień Babci i Dziadka w Raszowej
Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku, choć 

odbywają się w styczniu. W tych dniach Babcie i Dziadkowie 
obdarzeni są szczególnymi dowodami miłości. Z tej okazji 
uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia 
Pro Liberis Silesiae w Raszowej przygotowali coś specjalne-
go: zaprosili dziadków na wspólne warsztaty w szkole. Go-

ście mogli podziwiać krótkie występy artystyczno-muzyczne 
wnucząt, poznać ich sale lekcyjne, rówieśników i nauczycie-
li, a co najważniejsze wspólnie wykonać podarunki: torbę 
na zakupy, ramkę na zdjęcie czy obraz na płótnie. Nie za-
brakło czasu na rozmowę przy kawie czy herbacie i pysznym 
cieście.

Natomiast przedszkolaki zaprosiły swoich Dziadków 
na salę OSP w Raszowej i przedstawiły świetny program ar-
tystyczny. Najmłodsi wcielili się nie tylko w rolę recytatorów, 
ale także prawdziwych muzyków, śpiewaków czy tancerzy. 
Wszyscy obecni z dumą oraz kręcącą się w oku łezką ogląda-
li występy swoich wnucząt. Były to wyjątkowe chwile pełne 
radości i uśmiechu.

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków 
po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania 
i wspólnie spędzone chwile z wnukami. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej

Przedszkolaki z Raszowej poznają 
zawody

W tym roku szkolnym w przedszkolu w Raszowej reali-
zowane są trzy innowacje pedagogiczne. Jedną z nich jest 
innowacja pt.:,, Kim będę gdy dorosnę? – poznajemy zawo-
dy”. Skąd pomysł? Zaobserwowaliśmy, że dziecko w wieku 
przedszkolnym jest ciekawe świata i ludzi, wśród których 
żyje. Już najmłodsi interesują się pracą zawodową swoich ro-
dziców i dziadków, próbują opowiadać o ich pracy. Dzielą się 
takimi informacjami z innymi dziećmi podczas zabaw do-
wolnych i naśladowczych. Dlatego też w działania realizowa-
ne w ramach innowacji planujemy włączać najbliższych, tj. 
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rodziców oraz środowisko lokalne. Pragniemy zorganizować 
m.in.: spotkanie z architektem, pszczelarzem, fizjoterapeu-
tą, policjantem, dziennikarzem, krawcową czy restaurato-
rem oraz wyjazdy do zaprzyjaźnionej Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, wyjście 
do Gminnej Biblioteki Publicznej czy do OSP w Raszowej.

Dotychczas przedszkolaków odwiedził tata dwójki dzie-
ci – z zawodu elektryk. Nasz gość przypomniał wszystkim, 
że nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzo-
ru dorosłych. Przyniósł z sobą m. in. urządzenie do pomiaru 
energii i przewody elektryczne. Dzieci były zaabsorbowane 
wizytą gościa i zadawały wiele pytań dotyczących jego pracy. 
Elektryk przeprowadził również doświadczenie z balonem 
oraz żarówką, które wywołało wiele pozytywnych emocji 
wśród uczestników. Poza tym dzieci wybrały się już z wizytą 
do pobliskiego salonu fryzjerskiego, poznały pracę kominia-
rza, pracownika biurowego, a także leśnika.

Wszystkim zaangażowanym w realizacje doradztwa za-
wodowego w przedszkolu dziękujemy, a chętnych do zapre-
zentowania swojego zawodu serdecznie zapraszamy!

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej

Kolorowo i karnawałowo, 
czyli Różany Poniedziałek 

w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Raszowej

Karnawał to wyjątkowy i jedyny okres w roku, 
na który przypada czas wspaniałych, szalonych zimo-
wych balów i zabaw. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej hucznie 
obchodzimy szczególnie ostatki karnawału – czyli Róża-
ny Poniedziałek. W tym roku w dniu 24 lutego. Tradycją 
stała się barwna parada karnawałowa, w której uczestni-
cą nie tylko przedszkolacy i uczniowie szkoły, ale także 
społeczność lokalna. 

Mieszkańcy Raszowej z chęcią włączają się w dzia-
łania i witają przebierańców. Po zakończonej paradzie, 
w duchu zabawy uczniowie udają się do Urzędu Gminy 
Tarnów Opolski, celem symbolicznego przejęcia władzy. 
Szturmując Samorząd, z radością odbierają z rąk Pana 
Wójta Krzysztofa Mutza „klucz do władzy”. Para Książę-
ca wita, a przebierańcy śpiewają, dekorują pomieszczenia 
i rozdają słodkości wprowadzając urzędników w karna-
wałowy nastrój. Po zdobyciu Urzędu uczniowie wracają 
do szkoły i oddają się tańcom i frywolnej zabawie. Wszy-

scy bawili się znakomicie, bo humor dopisywał zarówno 
uczniom, nauczycielom jak i napotkanym gościom.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej

Senior w gminie
Przez ostatnie lata namawiałam Was – seniorów 

do wspólnych spotkań, wyjazdów i takie odbywały się 
w bardzo ciepłej, przyjaznej atmosferze. Zdołaliśmy poznać 
się bliżej i myślę żeśmy się polubili. Mieliśmy wiele planów, 
byliśmy aktywni. I nagle wszystko stało się nieważne. Mu-
simy zostać w domu, izolować się od najbliższych, sąsiadów 
i naszych spotkań. Ponieważ to my – seniorzy jesteśmy naj-
bardziej zagrożeni, więc stosujmy się do głoszonych zaleceń. 
Wychodźmy tylko na spacery, najlepiej do lasu. Dzwońmy 
do siebie, nie traćmy kontaktu. Szkoda że tak mało osób 
ma w domu Internet.

Możemy też zadbać o swoją odporność, jedząc codziennie 
surowe warzywa i owoce, imbir, czosnek i wszelkie kiszonki.

To nas wzmocni. Jeśli ktoś uważa że takie posiłki mu szko-
dzą, to niech próbuje je spożywać w małej ilości, ale niech 
nie rezygnuje zupełnie. Teraz można poeksperymentować.

Jak wiecie w każdej miejscowości są dostępne maseczki 
ochronne uszyte przez chętne osoby z naszej gminy, a sfi-
nansowane przez Wójta Gminy. Naszym wolontariuszom 
i Władzom bardzo serdecznie dziękujemy. Używajcie ich 
przy kontaktach z innymi osobami. Są wyprane więc bez-
pieczne, należy jednak pamiętać że po każdym użyciu mu-
szą być wyprane w 60 stopniach z detergentem. Maseczki 
posiadają kieszonkę do której można wkładać flizelinę lub 
jednorazową chusteczkę do nosa. Je również każdym użyciu 
należy zmieniać.

Nasze wczasy do Mielna są odwołane. Załatwiam obec-
nie zwrot wysłanej raty. Po jej otrzymaniu będziemy doko-
nywać zwrotu wpłat na konto bankowe, telefon kontaktowy 
606 284 486.

Życzymy wszystkim seniorom dużo zdrowia, wytrwało-
ści, bądźcie dobrej myśli. To musi się skończyć. Jeszcze będą 
piękne dni.

Pozdrawiamy Was serdecznie.
Rada Seniorów

Klub Seniora
Fundacja Słoneczna Jesień

Turniej walentynkowy na Hali 
sportowej w Tarnowie Opolskim

8 lutego na hali sportowej w Tarnowie Opolskim odbył 
się coroczny turniej walentynkowy podsumowujący roz-
grywki halowej piłki nożnej organizowane przez Gminę 
Tarnów Opolski.

Był to już dziesiąty rok z rzędu kiedy to po zakończeniu 
rozgrywek ligowych drużyny w niej biorące udział rozgry-
wają turniej walentynkowy. Ekipy podzielono na dwie gru-
py. W pierwszej grupie rywalizowały ze sobą Maxbud, Malik 
Przywory I Czarne Charaktery. W drugiej grupie mistrz te-
gorocznej edycji ligi Smerfy a także Tomi Markt oraz Polska 
Myśl Szkoleniowa. W Grupie A swoje mecze zdecydowanie 
wygrał Maxbud, natomiast w grupie B górowały Smerfy. 
Drużyny z drugich miejsc w grupie zagrały w meczu o trze-
cie miejsce w turnieju. Spotkały się w nim dryżyna Polskiej 
Myśli Szkoleniowej oraz Czarnych Charakterów- spotka-
nie bardzo wyrównane zakończyło się wynikiem 5‒3 dla 
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Czarnych Charakterów i to oni mogli się cieszyć z podium 
w turnieju. W niezwykle emocjonującym meczu finałowym 
Smerfy pokonały 4‒1 Maxbud zapewniając sobie zwycięstwo 
w turnieju walentynkowym. Warto zaznaczyć że ta drużyna 
wygrała wszystkie czternaście spotkań w lidze oraz trzy me-
cze na turnieju walentynkowym.

Po meczu finałowym rozpoczęto ceremonię podsumo-
wania X Edycji Tarnowskiej Ligi Futsalu. Sekretarz Gminy 
Tarnów Opolski Czesław Bargiel rozdał drużynom pa-
miątkowe puchary oraz nagrody za indywidualne osiągnię-
cia. Po wysiłku turniejowym wszyscy byliśmy tak głodni 
że udaliśmy się na zasłużony, tradycyjny poczęstunek. Pod 
koniec roku kolejna edycja. Zapraszamy do udziału już teraz 
i do zobaczenia!!!

Klasyfikacja Turnieju Walentynkowego
VI miejsce: Tomi Markt
V miejsce: Malik Przywory
IV miejsce: Polska Myśl Szkoleniowa
III miejsce: Czarne Charaktery
II miejsce: Maxbud
I miejsce: Smerfy
Wyróżnienia indywidualne Ligi Futsalu:
Król strzelców: Mateusz Steinhof
Najlepszy bramkarz: Michał Szyguła
Najlepsszy zawodnik: Michał Zimon
Nagroda Fair play: Drużyna Czarne Charaktery
Hala Sportowa w Tarnowie Opolskim

Puchar Ligi Orlika
23 lutego na hali sportowej w Tarnowie Opolskim odbył 

się Puchar Ligi podsumowujący Halową Ligę Orlika, którą 
rozgrywano od 12 stycznia w każdą niedzielę. Organizato-
rem rozgrywek była gmina Tarnów Opolski wraz z klubem 
piłkarskim LZS GKS Piomar Tarnów Opolski- Przywory.

Młodzi piłkarze (kategoria wiekowa Orlik to zawodni-
cy w wieku 10 i 11 lat) z Opolszczyzny prezentowali bardzo 
dobry poziom piłkarski przez te niespełna dwa miesiące. 
Pierwszy raz na Naszej hali zostały rozegrane ligowe roz-
grywki dla dzieci. Do ligi zgłosiło się 6 drużyn a mianowi-
cie gospodarz LZS GKS Piomar Tarnów Opolski- Przywory, 
dwie drużyny OKS z Opola- Odra Opole 2009 i o rok młodsi 
ich koledzy Odra Opole 2010, UKS Athletic Ozimek, Szkółka 
Piłkarska Cisowa oraz dziewczynki reprezentujące klub Unia 
Opole. Emocji w każdej kolejce ligi było co nie miara- walka 
o mistrzostwo ligi rozegrała się w ostatniej kolejce pomiędzy 
drużynami Odry – lepsi okazali się Ci starsi z rocznika 2009. 
Na najniższym stopniu podium uplasowali się gospodarze- 
GKS Piomar.

Ciekawie również było jeżeli chodzi o wybór króla strzel-
ców rozgrywek ponieważ Piotr Fortuński (GKS Piomar), 
Szymon Zapotoczny (Odra Opole 2009) oraz Alicja Bega 

(Unia Opole) uzbierali po 10 bramek. Organizatorzy po-
stanowili więc przyznać nagrodę Alicji dla króla strzelców 
dziewcząt, natomiast panowie rozegrali konkurs rzutów kar-
nych gdzie minimalne lepszy okazał się Szymon Zapotoczny 
i to on odebrał statuetkę króla strzelców Halowej Ligi Orlika.

Puchar Ligi został przeprowadzony w systemie pucharo-
wym (przegrany odpada). Do półfinału dotarła Odra Opole 
2009 która minimalnie 2‒1 pokonała GKS Piomar Tarnów 
Opolski- Przywory, druga para półfinałowa to Odra Opole 
2010 oraz UKS Athletic Ozimek. W finale Odra pokonała 
drużynę z Ozimka i to ona zgarnęła Puchar Ligi oraz naj-
większy puchar za zwycięstwo w Lidze Halowej przy opra-
wie konfetti.

Zarówno cała Liga jak i kończący Puchar zostały prze-
prowadzone bardzo sprawnie i w miłej atmosferze. Puchary 
oraz medale przygotowane zrobiły duże wrażenie na zawod-
nikach oraz trenerach. Podziękowania również dla rodziców 
za wkład własny w upiększeniu finiszu ligi.

Hala Sportowa w Tarnowie Opolskim

Piłkarskie zmagania 
najmłodszych

W sobotę 7 marca na obiektach sportowych w Tarnowie 
Opolskim młodzi adepci futbolu z 10 klubów Opolszczyzny 
uczestniczyli w VII Turnieju o Puchar Wójta gminy Tarnów 
Opolski, Pana Krzysztofa Mutz.

Na hali sportowej oraz boisku Orlik prócz gospodarzy 
z GKS Piomar Tarnów Opolski-Przywory swoje umiejętno-
ści zaprezentowali zawodnicy klubów UKS Athletic Ozimek, 
Odra Opole, Jedność Rozmierka, SP Cisowa, Chemik Kę-
dzierzyn-Koźle, Młode Orły Luboszyce, MKS Gogolin, OKiS 
Prószków, Soccer College Łubniany.

W turnieju w 3 kategoriach wiekowych tj. skrzat (zawod-
nicy liczący 6 -7 lat), żak (8- 9 lat) oraz orlik (10 – 11 lat) wy-
stąpiło łącznie 200 zawodników reprezentujących 20 drużyn.

Całodniowym zmaganiom przyglądały się w pełni zgro-
madzone trybuny żywiołowo dopingujące młodych piłkarzy. 
Każdego z zawodników nagrodzono medalem, wszystkie 
drużyny wyjechały z pucharami, ponadto trenerzy wskazali 
z swoich drużyn najlepszych zawodników nagrodzonych do-
datkowo statuetkami.

Podczas trwania turnieju kilkukrotnie pojawił się fun-
dator nagród Pan Krzysztof Mutz, który oprócz wręczenia 
nagród, z ciekawością i podziwem śledził rywalizację dzie-
ciaków. Skorzystał także z poczęstunku kącika gastrono-
micznego prowadzonego jak zwykle wzorowo przez rodzi-
ców zawodników miejscowego klubu.



12

Gmina Tarnów Opolski

nr 1/2020Sport / Ogłoszenia

„W turnieju rywalizujemy bez liczenia punktów i kla-
syfikacji zespołowej, liczy się dobra zabawa i propagowanie 
sportowego stylu życia wśród dzieciaków. Podczas trwania 
turnieju wszystkim jego uczestnikom bez ograniczeń za-
pewniliśmy kosze owoców i dostęp do wody” – informował 
Krzysztof Rzadkowski jeden z trenerów miejscowego klubu.

„To już VII edycja tego turnieju organizowanego w okre-
sie zimowym, ponadto w lecie na jednym z naszych stadio-
nów odbywa się turniej o jeszcze większym zasięgu i ilości 
uczestników. Tradycyjnie chciałbym podziękować Panu 
Wójtowi Krzysztofowi Mutz za znaczny wkład finansowy 
w organizację turnieju i jego w nim uczestnictwo – podsu-
mował Dariusz Kochanek- prezes klubu GKS Piomar Tar-
nów Opolski – Przywory.

Hala Sportowa w Tarnowie Opolskim

Kuba Mytych z kolejnym 
sukcesem – 2 miejsce 

na Turnieju International 
Competition Tournament 

„Carpathia Cup 2020”
Jakub Mytych to uczeń pierwszej klasy II Liceum Ogól-

nokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie 
Koźlu. Zawodnik i wychowanek Akademii Sztuk Walki 
Tarnów Opolski – Zdzieszowice „Papoń Team”, na trenin-
gi uczęszcza wspólnie z młodszą siostrą Julią, która do ASW 
dołączyła na stale kilka miesięcy temu, natomiast oboje 
od lat jeżdżą z klubem na obozy letnie.

Kuba to karateka, który od wielu lat startuje po kilka-
naście razy w ciągu każdego roku i niemal ze wszystkich 
zawodów przywozi trofea. Nie inaczej było także podczas 
trwającego weekendu w Rzeszowie. Mytych walczył pierw-
szy raz w 2020 roku i po raz pierwszy w nowej kategorii (U16 
boys -70 kg). Większość swoich pojedynków kończył przed 
czasem, zdobywając „ippon” (jap. pełny punkt – niezdolność 

przeciwnika do walki). Dopiero w finale musiał uznać wy-
graną przez wskazanie sędziów, kolegi z Litwy. Takie poje-
dynki to także ryzyko kontuzji. Kuba w związku z niegroź-
nym urazem stopy wycofał się w niedzielnego startu w kon-
kurencji KATA. Carpathia Cup 2020 zgromadziło rekordo-
wa liczbę niemal 850 karateka z 9 państw.: Białoruś, Dania, 
Węgry, Izrael, Pakistan, Litwa, Polska, Szwecja i Ukraina. 
Organizatorem był sensei Janusz Wisniewski z Rzeszowskie-
go Klubu SYSTEM, zawody rozgrywane są przez dwa dni 
na Hali Podpromie. Warto zauważyć, ze oprócz codziennych 
obowiązków szkolnych, kilku treningów w tygodniu i wielu 
innych rzeczy, które Kubie wypełniają niemal każdą godzinę 
w ciągu dnia, start w zawodach to często cały weekend, tak 
jak w tym przypadku: wyjazd w piątek po szkole, dwa dni 
startów, powrót w niedziele w nocy, a od poniedziałku znów 
treningi i szkoła – i tak kilkanaście razy w ciągu roku. No 
cóż – życie sportowca nie jest proste. Kubę wiernie wspiera 
jego tata – Janusz, który jeździ na każde zawody, często peł-
niąc role Kierownika Klubu.

Podziękowania
Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdecz-

ną myślą, złożyli wieńce, kwiaty i znicze, chcielibyśmy z ser-
ca podziękować.

Dziękujemy Delegacjom, Strażakom oraz Wszystkim, 
którzy w ten szczególny czas przeżywany w naszej ojczyźnie 
uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu naszego Męża, Ojca, 
Brata i Przyjaciela. Dziękujemy również wszystkim Tym, 
którzy nie mogli uczestniczyć w pogrzebie, ale wsparli nas 
modlitwą i pamięcią.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Osób, które 
szczególnie w ostatnim okresie zmagania się Śp. Zygmunta 
Cichonia z ciężką chorobą, okazali Mu wiele serca i wspierali 
pomocą.

Z wyrazami szacunku, Rodzina

Kondolencje
Z głębokim smutkiem informujemy, 

iż dnia 12 marca w wieku 51 lat zmarł 
Zygmunt Cichoń, Przewodniczący Rady 
Gminy oraz Wójt Gminy Tarnów Opolski 
w latach 2000 – 2010, społecznik, gorliwy 
samorządowiec, laureat Złotej Tarniny 
– jako szczególnie zasłużony dla Gminy 
Tarnów Opolski.

Odszedł od nas człowiek prawy, 
skromny, życzliwy ludziom, pełen pomysłów i zaangażo-
wania na rzecz społeczności gminy, dostrzegający potrze-
by nie tylko dużego formatu, ale również i te, które każdy 
mieszkaniec napotyka codziennie. Sumienny samorządo-
wiec, który swoją pracą, która stała się jego pasją, zjedny-
wał ludzi. 

Ta tragiczna wiadomość wstrząsnęła nami do głębi. 
Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, 
którzy go znali. Na zawsze, zarówno w naszej pamięci jak 
i całej społeczności Gminy Tarnów Opolski pozostanie 
jako człowiek o wielkim sercu.

W imieniu całej społeczności Gminy Tarnów Opolski, 
Rady Gminy Tarnów Opolski oraz wszystkich pracow-
ników Urzędu – rodzinie oraz wszystkim najbliższym 
pogrążonym w smutku składam najszczersze wyrazy 
współczucia.

Krzysztof Mutz


