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Rowerem wokół 
Tarnowa Opolskiego
Propozycja dla aktywnych

Szkoła w czasie pandemii

Jak nasze placówki oświatowe 
poradziły sobie w nowej 

rzeczywistości

Wywiad z wójtem

Musimy dostosować sposób działania 
do nowych warunków - wywiad z 

wójtem Krzysztofem Mutzem

„Być dobry sąsiadem” 
Lhoist po raz kolejny pomaga Gminie
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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

SZANOWNI MIESZKAŃCY,
w związku z zagrożeniem koronawiru-
sem i wskazaniem ograniczania prze-
bywania w zatłoczonych pomieszcze-
niach w urzędzie zostają wprowadzone 
ograniczenia dostępu do budynku – nie 
do USŁUG!

Zapewniamy, że wiele spraw można 
w pierwszej kolejności załatwić telefo-
nicznie lub mailowo – nasi pracownicy 
są do Waszej dyspozycji i dołożą wszel-
kich starań, by obsługa Klienta przebie-
gała w sposób szybki, bezproblemowy, 
a przede wszystkim bezpieczny.

Ograniczenia architektoniczne 
budynku urzędu uniemożliwiają bez-
pieczną obsługę w związku z załatwia-
niem Państwa spraw, dlatego:

Zanim przyjdziesz załatwić spra-
wę – zadzwoń i dowiedz się, czy mu-
sisz stawić się osobiście lub umów się 
na spotkanie z pracownikiem w do-
godnym dla obu stron terminie!

Sekretariat
Joanna Gebauer

• e-mail: ug@tarnowopolski.pl
• tel.  77 46 40 850; 851
•  77 46 44 133; 132
• fax  77 46 44 282

Biuro Obsługi Klientów 
Wioletta Polańska

• tel.  77 46 40 882
• e-mail: bok@tarnowopolski.pl

Podatki: 
podatki@tarnowopolski.pl

• Izabela Golomb tel. 77 46 40 873
• Justyna Gajewska tel: 77 46 40 859
• Mirela Reinert tel. 77 46 40 872

Ewidencja Działalności Gospodarczej 
Marianna Stróżyk 

• tel. 77 46 40 861,
• e-mail: edg@tarnowopolski.pl

Biuro Rady Gminy 
Jolanta Bioły

• tel. 77 46 40 854
• e-mail: rg@tarnowopolski.pl

Ochrona Środowiska
• tel. 77 46 40 862
• e-mail: os@tarnowopolski.pl

Gospodarka odpadami 
Małgorzata Bahryj

• tel. 77 46 40 879,
• e-mail: odpady@tarnowopolski.pl

Promocja i pozyskiwanie środków 
pozabudżetowych

• tel. 77 46 40 880,
• e-mail: promocja@tarnowopolski.pl

Inwestycje, Remonty 
Klaudia Adamiec

• tel. 77 46 40 867,
• e-mail: ig@tarnowopolski.pl

Nieruchomości – Dariusz Łachacz
• tel. 77 46 40 864,
• e-mail: gn@tarnowopolski.pl

Drogi, Dodatki Mieszkaniowe 
Sylwia Harasimczuk

• tel. 77 46 40 869,
• e-mail: dm@tarnowopolski.pl

Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego
Ewa Baraniecka

• tel. 77 46 40 865,
• e-mail: gt@tarnowopolski.pl

Urząd Stanu Cywilnego
• Kierownik tel. 77 46 40 857
• e-mail: usc@tarnowopolski.pl

Wojskowość i Sprawy Obronne
Janusz Borowiak

• tel. 77 46 40 853
• e-mail: gzr@tarnowopolski.pl

Ewidencja Ludności, Dowody 
Osobiste

Iwona Hartman 
• tel. 77 46 40 870
• e-mail: do@tarnowopolski.pl

 el@tarnowopolski.pl

Zarządzanie Kryzysowe, OSP
Janusz Borowiak

• tel. 77 46 40 853
• e-mail: gzr@tarnowopolski.pl

Do państwa dyspozycji pozostaje 
nasz nr telefonu:

77 464 42 82

Część spraw można załatwić 
za pomocą elektronicznej skrzyn-
ki podawczej EPUAP. Adres skrytki 
Urzędu Gminy w Tarnowie Opol-
skim wskazanej do przesłania pism 
w formie elementów elektronicznych 
/ t 9 t m g p 3 4 4 r / s k r y t k a  
(formularz prosimy otwierać w nowym 
oknie przeglądarki)

KOMUNIKAT

W  RAZIE WYSTĄPIENIA
NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW
SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM

Dbajmy
o siebie
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Marzenia o rychłym wygaśnięciu pandemii bledną, 
tymczasem życie musi wrócić na swoje tory – choć 

w specyficznym trybie. – Nie możemy zaniechać naszych 
obowiązków ale dostosować sposób działania do nowych 
warunków – mówi Wójt Krzysztof Mutz.
Red.: Panie Wójcie, po wakacjach życie w gminie wraca 
do funkcjonowania w nowej, trudniejszej rzeczywistości. Jak 
ocenia Pan ten niełatwy start?
Krzysztof Mutz: Życie weryfikuje nawet najśmielsze plany, 
tak stało się i tym razem. Liczyliśmy wszyscy, że pande-
mia się wyciszy i będziemy mogli funkcjonować w miarę 
normalnie. Codzienne raporty pokazują jednak, że pande-
mia wzbiera na sile. Niemniej jednak, życie toczy się dalej, 
musimy pracować, realizować swoje obowiązki, plany, tyle 
że z większą ostrożnością i dbałością o bezpieczeństwo – 
nie tylko swoje ale i innych. To uczy pokory ale też wyzwa-
la emocje – od empatii, chęci niesienia pomocy, po strach, 
zniecierpliwienie i złość. Każdy z nas doświadczył ich 
chyba w jakimś stopniu. Myślę, że ważna jest cierpliwość 
i odpowiedzialność. A pracować musimy – tylko w innych 
warunkach.

Red.: Jak wyglądają w tej sytuacji zadania realizowane przez 
Gminę oraz ich poziom zaawansowania?
K. M.: Wszystkie zadania realizujemy na bieżąco, staramy 
się nie mieć przestojów – choć jak wszystkie instytucje – 
zmagamy się od czasu do czasu z brakami kadrowymi spo-
wodowanymi nałożeniem kwarantanny na któregoś z pra-
cowników lub też z sezonowymi zachorowaniami, na które 
reagujemy teraz bardzo poważnie i ostrożnie – chory zostaje 
w domu, żeby nie narażać innych. Proszę zatem o zrozumie-
nie, jeśli jakaś załatwiana sprawa przeciągnie się o kilka dni 
– jednak warunki są specyficzne a wszyscy jesteśmy ludź-
mi. Realizujemy zaplanowane inwestycje – remonty dróg, 
konserwacje, wkrótce ogłosimy nowy przetarg na odbiór 
odpadów. Rozstrzygnięty został przetarg na projekt ścież-
ki rowerowej przy ul. Klimasa w Tarnowie Opolskim. Za-
awansowane są również rozmowy odnośnie uruchomienia 
żłobka na terenie gminy oraz lokalizacji długo wyczekiwa-
nego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Trwają też przygotowania do kolejnych przyłączeń do sieci 
gazowniczej, na przykład w sołectwie Raszowa. W związku 
z tym, iż zaczął się sezon grzewczy, nie możemy zapomnieć 
o takich inwestycjach jak dopłaty do wymiany pieców wę-
glowych – na ostatniej sesji po raz kolejny radni zdecydo-
wali o zwiększeniu kwoty na ten cel, tym samym kolejne 
piece zostały wymienione. Widać postęp, bo w skali gminy 
to w sumie kilkadziesiąt kopcących kominów mniej. Sło-
wem – robimy wszystko aby pandemia nie stała się uciąż-
liwym doświadczeniem dla mieszkańców – z punktu funk-
cjonowania gminy.

Red.: W mediach lokalnych i społecznościowych głośnym 
echem odbił się też temat budowy tarnowskiego placu zabaw. 
Czy środki na ten cel są już zabezpieczone w całości?

Musimy dostosować 
sposób działania 
do nowych 
warunków

K. M.: Nowy plac zabaw w Tarnowie Opolskim był gorącym 
tematem już od wielu miesięcy, a nawet dłużej. Wzorem in-
nych sołectw, grupa inicjatywna mieszkańców uruchomiła 
zbiórkę na ten cel, uzyskując kwotę ponad 20 tys. zł. Wła-
dze sołeckie wspólnie zdecydowały, że kwota, którą gmina 
przekazuje do dyspozycji sołectwa, również w całości zo-
stanie przeznaczona na ten cel. Nie można również zapo-
mnieć o znaczącym wsparciu i pomocy Z.W. Lhoist – każ-
dego roku zarząd przeznacza konkretną pulę środków jako 
wsparcie działań gminy dedykowanych lokalnej społeczno-
ści. Spotykamy się wówczas – władze gminy i zarząd Z.W. 
Lhoist – aby omówić propozycje takich inwestycji, po czym 
wspólnie decydujemy, jaki w danym roku cel najbardziej 
potrzebuje wsparcia. W roku ubiegłym była to m. in. budo-
wa tężni solankowej, która to inwestycja cieszy się dużym 
powodzeniem społecznym. W tym roku zdecydowaliśmy 
wspólnie, że budowa placu zabaw w Tarnowie Opolskim bę-
dzie tą priorytetową inwestycją i na mocy tego porozumie-
nia podpisałem wraz z zarządem umowę przekazania daro-
wizny na kwotę 75 tys. złotych. Dodatkowo, podczas ostat-
niej sesji rady gminy, radni zabezpieczyli 50 tys. zł również 
na ten właśnie cel. To pozwala nam przystąpić do realizacji 
projektu, którego efekty będą widoczne wkrótce.

Red.: Nie ma Pan obaw, że nowy plac zabaw otwierany 
w szczycie pandemii zwiększy ryzyko przenoszenia wirusa?
K. M.: Uważam, że w tej sytuacji trzeba jasno określić, 
że budowa placu zabaw to jedno a jego oddanie do bez-
piecznego użytku – to drugie. Z pewnością nie będziemy 
opóźniać budowy. Co do jego udostępnienia, będziemy do-
stosowywać się do odgórnych zaleceń, jakimi obliguje nas 
do konkretnych działań m.in. SANEPID. To zresztą dotyczy 
nie tylko placu zabaw w Tarnowie Opolskim ale również 
w innych sołectwach. W konkretnych sytuacjach decyzje 
wynikają z wprowadzanych obostrzeń – tak rzecz ma się 
z tężnią – zamykamy obiekt, bo nie sposób korzystać z in-
halacji w maseczce na twarzy, a te są obowiązkowe w prze-
strzeni publicznej.

Red.:  Szkoły i przedszkola w obliczu wirusa są w wyjątkowo 
trudnej sytuacji – ryzyko zakażenia duże, trudno utrzymać 
dystans społeczny. Jak wygląda sytuacja w gminnych placów-
kach oświatowych?
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K. M.: Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami wszyst-
kich tych placówek. Zachowywane są w nich wymagane 
normy sanitarne, szkoły i przedszkola zaopatrzone zostały 
w środki ochrony osobistej. Nie mogę zapewnić, że zachoro-
wania się nie zdarzą ale jeśli tak, będziemy działać zgodnie 
z procedurami a dyrektorzy podchodzą do tematu bardzo 
odpowiedzialnie. Podziwiam ich zaangażowanie, bo obecna 
sytuacja nakłada więcej obowiązków zarówno na dyrekto-
rów, jak i na kadrę nauczycielską, administrację i obsługę. 
W tej rzeczywistości przyszło nam świętować, w dużym dy-
stansie, Święto Edukacji Narodowej. Po raz pierwszy chyba 
nie było wspólnego spotkania, rozmów przy kawie, osobi-
ście składanych życzeń i wręczanych kwiatów. Musieliśmy 
znaleźć sposób na alternatywne świętowanie ale życzenia 
pozostały tak samo szczere, a w tym roku wyrażane z jesz-
cze większą wdzięcznością i podziwem dla tych wszystkich, 
którzy wkładają swoje serce i pracę w tworzenie sytemu 
edukacji – pedagogów, administrację, obsługę, uczniów, ich 
rodziców i pracowników Biura Obsługi Oświaty Samorzą-
dowej. Raz jeszcze z serca Wam dziękuję za Waszą pracę 
i zaangażowanie. Dajecie dobry przykład, że mimo nie-
sprzyjających okoliczności można z zaangażowaniem wy-
konywać swoją pracę.

Zakłady Wapiennicze Lhoist 
po raz kolejny wspierają gminę

Na mocy ustaleń zawartych pomiędzy zarządem Z.W. 
Lhoist i władzami gminy Tarnów Opolski, koncern corocz-
nie wspiera ważne społecznie inwestycje na terenie gminy 
– po uprzednim wspólnym ustaleniu priorytetowych pro-
jektów. W ubiegłych latach było to znaczące dofinansowanie 
budowy tężni solankowej w Tarnowie Opolskim, finansowa-
nie nasadzeń drzew na terenie gminy, wsparcie dla tarnow-
skiej szkoły, zakup sprzętu do odkażania miejsc publicznych, 
środków ochrony osobistej w dobie pandemii i wiele innych. 
W tym roku wójt Krzysztof Mutz zwrócił się do zarządu 
z prośbą o wsparcie budowy placu zabaw w Tarnowie Opol-
skim. Wskutek pozytywnej decyzji zarządu, przed kilkoma 
tygodniami, Prezes Zarządu – Piotr Biskup oraz Wójt Gminy 
Tarnów Opolski – Krzysztof Mutz podpisali umowę daro-
wizny na rzecz tej ważnej dla lokalnej społeczności inwesty-
cji. W ostatnim czasie odbyło się również spotkanie Wójta 
z Rada Sołecką Tarnowa Opolskiego, podczas którego gmina 
przedstawiła koncepcję budowy placu oraz plan rewitalizacji 
miasteczka ruchu drogowego dla najmłodszych w obrębie te-
renu rekreacyjnego. Gmina szacuje, iż wykonanie ma nastą-
pić w terminie miesiąca po podpisaniu umowy z wykonawcą 
wyłonionym w drodze przetargu. 

Podpisanie umowy na 
przebudowę ul. Ogórkowej 

w Tarnowie Opolskim

22 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego została podpisana umowa na dofinansowanie 
przebudowy ul. Ogórkowej w Tarnowie Opolskim z progra-
mu dofinansowania budowy lub przebudowy dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych ze środków Województwa Opol-
skiego. Dofinansowanie wyniesie 97 950 zł, a cała inwestycja 
będzie kosztować 196 928,85 zł. Przebudowa już trwa a jej 
zakończenie planowane jest na koniec października.

„W poszukiwaniu zapomnianych 
opowieści”- projekt już trwa

Grupa nieformalną z patronem  Stowarzyszeniem FLOS  
realizuje   wniosek pod nazwą „W poszukiwaniu zapomnia-
nych opowieści”.  Mieszkańcy poszczególnych sołectw dzie-
lą się z nami legendami, anegdotami, historyjkami, które 
kiedyś opowiadane przy darciu pierza lub w długie zimowe 
wieczory przy ciepłym piecyku były ogólnie znane. Teraz 
jednak z wolna odchodzą w zapomnienie. Wkrótce dokoń-
czone zostanie nagrywanie spotkań z naszymi wiejskimi 
bajarzami.  W sztafecie pokoleń najmłodsi mieszkańcy po-
szczególnych wiosek – podczas warsztatów kreatywnych – 
nie tylko zapoznają się z tymi opowieściami, ale też stworzą 
na ich podstawie ilustracje i rekwizyty wiążące się z nimi. 
Prace te zostaną sfotografowane i zamieszczone w „Księdze 
opowieści” – którą stworzymy, by owe klechdy wiejskie oca-
lić od zapomnienia.

Partner: Gminny Ośrodek Kultury
Patronat medialny: Tygodnik Ziemi Opolskiej,   

Tarnów Opolski TVKaruzela zdarzeń w GOK się kręci
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Wprawdzie nie możemy gościć mieszkańców w placów-
kach ośrodka, ale pozostajemy w kontakcie medialnym. Nasi 
pracownicy, współpracownicy i przyjaciele starają się robić 
wszystko, by spotkania z kulturą i edukacją społeczno – kul-
turalną nie ustawały.

Wiemy, że dzieci i młodzież oraz spora grupa dorosłych 
została przez okoliczności zmuszona do wielogodzinne-
go przesiadywania przed komputerem, toteż – choć sami 
korzystamy z tego medium – „podrzucamy” Wam pomy-
sły na różne zajęcia po jego wyłączeniu. Nasi instruktorzy 
opracowują i zamieszczają w Internecie pomysły na trenin-
gi, zajęcia kreatywne, zachęcają, instruują i inspirują. Aby 
utrzymać stały kontakt – przede wszystkim z najmłodszymi 
– ogłosiliśmy konkursy.

Rodzinne zabawy

Przedszkolakom i uczniom szkół podstawowych oraz ich 
rodzicom zaproponowaliśmy wzięcie udziału w konkursie 
„Zostańmy w domu – bawmy się rodzinnie”. Uczestnicy, 
w obrazkach wykonanych dowolną techniką, opowiadali 
nam o tym, jak wraz z pozostałymi członkami rodziny spę-
dzają wspólnie czas izolacji społecznej. Sfotografowane prace 
rodzice przesyłali na konto mailowe GOK-u. Spośród nade-
słanych prac wyróżniono najciekawsze. Nagrody – zastawy 
plastyczne – trafiły do: Piotra i Krzysztofa Cebuli, Dawida 
Piechaczka, Amelii i Wojciecha Lniany, Justyny Lenort, Zo-
fii Muc, Laury Klimek.

Kreatywni i ekologiczni

Uczestnictwo w kolejnym konkursie wymagało pomysło-
wości i kreatywności. Zainspirowały nas wiadomości o tym, 
jak wyglądają zabawy dzieci w krajach, gdzie najmłodsi nie 
mogą liczyć na zabawki kupione w sklepie. Takie własnoręcz-
nie zrobione gadżety sprawiają ich twórcom wielką frajdę. 
Mają też wymiar ekologiczny – wykorzystując coś, co mo-
glibyśmy po prostu wyrzucić, nie zwiększamy ilości rzeczy, 
chronimy środowisko i … kieszeń rodziców. „Wesoła zabaw-
ka” spotkała się ze sporym odzewem. Nagrodziliśmy 3 prace 
(I m-ce Malina Krokoszyńska, II m-ce Justyna Lenort, III 
m-ce Malwina i Szymon Szmechta) i kolejne 3 wyróżniliśmy. 
Były to prace: Jacka Kremera, Emilii Kowalczyk, Michaliny 
Warzechy. Żałujemy, że część prac nie spełniła kryterium 
wyznaczonego regulaminem – przysłano fotografię samej 
zabawki, bez udokumentowania jak można ją wykorzystać 
do zabawy. Nagrodami w tym konkursie były zestawy gier 
planszowych – doskonała rozrywka na rodzinne wakacyjne 
wieczory. Konkurs został przeprowadzony w partnerstwie 
z Tygodnikiem Ziemi Opolskiej pod patronatem ZW LHO-
IST i Gminy Tarnów Opolski.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkur-
sach i gratulujemy zwycięzcom.

Po co nam te bzyczące owady?
Po co nam te bzyczące owady?

Miód znamy i lubimy wszyscy. Produkty wytwarza-
ne przez różne gatunki pszczoły miodnej takie jak: pyłek, 
pierzga (zwana chlebkiem pszczelim), kit pszczeli (propolis), 
mleczko pszczele, a w końcu i wosk, a nawet jad pszczeli – 
to produkty od dawna wykorzystywane do celów kulinar-
nych, leczniczych, kosmetycznych. Ale rola tych pracowi-
tych i pożytecznych owadów nie kończy się na substancjach 
pozyskiwanych bezpośrednio z uli i barci (owady przecież 

nie dla nas je produkują). Nie od dziś wiadomo, że zna-
komita większość drzew (przede wszystkim owocowych), 
krzewów i innych roślin by wydać plon musi zostać przez 
pszczoły zapylona. W tym zbożnym dziele znacznie większą 
rolę niż pszczoły miodne odgrywają pszczoły dzikie (także 
osy, trzmiele i szerszenie). Znane jest twierdzenie przypi-
sywane Karolowi Darwinowi (albo mylnie – Einsteinowi), 
że od śmierci ostatniej pszczoły do wyginięcia gatunku ludz-
kiego wystarczą jedynie 4 lata. Tymczasem człowiek jak gdy-
by uparł się, by pszczoły wygubić – a przynajmniej utrudnić 
im życie i ograniczyć ich populację. Urbanizacja, brak dba-
łości o bioróżnorodność, chemizacja rolnictwa i ogrodnic-
twa, bezmyślne stosowanie środków owadobójczych zamiast 
naturalnych repelentów – to wszystko dziesiątkuje popula-
cję pszczół. A intensywne, prawie przemysłowe, wieloulowe 
pszczelarstwo przyczynia się do rozpowszechniania chorób 
wirusowych, grzybowych i pasożytniczych dziesiątkujących 
rodziny pszczele (jak choćby rozpowszechniająca się ostat-
nio – szczególnie w pasiekach przewożonych na pożytki 
w różne miejsca- warroza).

Wśród ludzi, którzy świadomi są zagrożeń, zrodziło się 
wiele pomysłów na ratowanie tych małych dzielnych i nie-
zbędnych przyrodzie owadów.

Zapraszamy pszczoły do nas

Władze samorządowe postanowiły podjąć działania 
zmierzające do uczynienia z naszej gminy miejsca przyja-
znego pszczołom. Wykonano nasadzenia starych odmian 
drzew owocowych w niezagospodarowanych miejscach 
i nieużytkach (np. Czereśniowa Aleja w Kątach Opolskich), 
zakładane są ziołowe ogródki. Przypomnijmy, że kilka lat 
temu, w ramach jednego z projektów wykorzystujących 
fundusze europejskie powstał wokół Gminnego Ośrodka 
Kultury „Tarninowy Zakątek”, gdzie swoje miejsce znala-
zły liczne egzemplarze naszej herbowej (miododajnej) tar-
niny oraz wiele ziół i bylin miododajnych. Zainspirowany 
gminną inicjatywą zespół GOK-u chętnie włączył się w te 
działania ogłaszając kampanię: „Zaproś Maję do siebie”. 
Wykonaliśmy już dwa – z zaplanowanych trzech – kro-
ki. Pierwszy to „Daj pszczołom pić! ” Zrobiliśmy poidełka 
dla pszczół i innych owadów i zachęciliśmy mieszkańców 
do ich stawiania w ogródkach i na balkonach (instrukcja 
i zdjęcia na naszym koncie). Drugim krokiem było: „Na-
karm Maję”. Tu zachęcaliśmy do sadzenia w naszym oto-
czeniu ziół i innych roślin miododajnych, które zapewnią 
naszym bzyczącym przyjaciółkom pokarm. Krok trzeci 
wykonamy niebawem. Wówczas zorganizujemy warsztaty 
(stacjonarne lub online – w zależności od warunków) bu-
dowania hotelików dla pszczół. Zapraszamy do włączenia 
się – można to zrobić na każdym etapie. W Radiu Opole wy-
emitowano audycję na temat tego jak gmina Tarnów Opol-
ski dba o pszczoły. Pod tym adresem możecie jej posłuchać:  
http://radio.opole.pl/468,324550,zapros-maje-do-siebie-w-
-tarnowie-opolskim-pomaga

Pszczoły i ludzie

O pracowitych i pożytecznych owadach, ich miejscu 
w ekosystemie i stosunku ludzi do nich dyskutowali także 
nasi kinomani na marcowym spotkaniu z filmem „Kra-
ina Miodu”. Ten jedyny film dokumentalny nominowany 
do Oscara, którego scenariusz – godny najlepszego pióra 
– napisało samo życie, to doskonały obraz przeciwstawia-
jący postawę pełną szacunku i miłości do natury bezmyśl-
nej chciwości, niedbalstwu i pazerności. Gorzki obraz tego, 
co mogłoby być, gdybyśmy tylko chcieli… Piękny i wzrusza-
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jący film, który poruszył wszystkich klubowiczów. Gorąco 
polecamy – jeśli nadarzy się Wam okazja. Reżyseria Tamara 
Kotevska i Ljubomir Stefanov, produkcja Macedonia. (Film 
można obejrzeć na platformie Netflix.)

Nasze Projekty
Miło nam poinformować, że nasz niezawodny zespół 

stale poszukujący możliwości organizacji ciekawych zajęć 
i warsztatów wziął udział w konkursach ogłoszonych przez 
Narodowe Centrum Kultury i … został laureatem obu kon-
kursów. A konkurencja była ogromna! Wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem FLOS grupa inicjatywna także złożyła wniosek 
na projekt FIO. Pomysł został zakwalifikowany do realizacji 
na wysokim miejscu. Wprawdzie sytuacja epidemiczna wy-
mogła – zarówno na organizatorach jak i na realizatorach – 
pewne zmiany, lecz dostosowaliśmy się do nich. Już pracuje-
my nad realizacją.

Z filmem na Ty

W ramach Programu „Kultura – Interwencje” powstał 
projekt „Ale kino! ”, który pomoże dzieciom, młodzieży 
i dorosłym w przygotowaniu do świadomego odbioru sztuki 
filmowej. Lecz to nie wszystko! W ramach działań projekto-
wych planowane są warsztaty tworzenia poprawnych i cie-
kawych nagrań. Dla każdej z grup odbiorców przygotowano 
inny zakres tematyczny.

Zajęcia edukacyjno – warsztatowe dla najmłodszych – 
to przede wszystkim spotkanie z animacją. Zaplanowaliśmy 
nie tylko oglądanie filmów wykonanych różnorodną techni-
ką, lecz także samodzielne tworzenie obrazków, które staną 
się filmowymi kadrami do zdjęć poklatkowych.

Młodzieży szkolnej, która z dokumentowaniem różnych 
zdarzeń jest bardziej oswojona, proponujemy cykl warsz-
tatowy przygotowujący do tworzenia poprawnych meryto-
rycznie filmików, właściwego kadrowania i montażu. Prze-
widujemy także zaznajomienie młodych ludzi z prawnymi 
ramami regulującymi filmowanie osób i rozpowszechnianie 
nagrań.

Dorosłym i starszej młodzieży zaproponowaliśmy wy-
jazd do kolebki polskiego filmu – Łodzi, gdzie zwiedzali 
Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Oświatowych, wzięli 
udział w warsztatach „Realizacja filmu” oraz przeszli Łódzki 
Szlak Filmowy zwiedzając ciekawe miejsca związane ze zna-
czącymi polskimi produkcjami kinowymi. Cała wycieczka 
została przez uczestników uwieczniona na nagraniu. Pod-
sumowaniem działań projektowych jest wystawa prac do-
kumentujących przebieg projektu oraz umieszczenie w Sieci 
powstałych materiałów.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony. Zwracajcie uwa-
gę na zaprzyjaźnione z nami media.

Zarzucamy kulturalną Sieć

Kolejną możliwością stworzoną przez Narodowe Cen-
trum Kultury był program „Kultura w Sieci”.

Tutaj opracowaliśmy i zgłosiliśmy projekt „Spacerkiem 
po opolskiej kulturze”. Jego celem jest przybliżenie miesz-
kańcom gminy, regionu i kraju ciekawych zakątków w oko-
licach Opola. W naszym bliższym i dalszym otoczeniu nie 
brak mało znanych, a przecież interesujących, miejsc i obiek-
tów mogących stanowić cel wycieczek edukacyjno – kultu-
ralnych. Odbiorcy, po zapoznaniu się z efektami naszej pra-
cy i wirtualnym spacerze, będą mogli zobaczyć na własne 
oczy te miejsca podczas rodzinnych wakacyjnych wypadów, 
pochwalić się nimi gościom i rodzinie z innych regionów 
czy krajów. Powstanie 8 reportaży, które będą opublikowa-
ne na kanale You Tube. Ich znaczenie edukacyjne jest nie 
do przecenienia. Dzięki naszemu przedsięwzięciu ożyją 
na nowo niektóre zapomniane i ciekawe historie, opowie-
dziane przez osoby spotkane przez realizatorów w trakcie ko-
lejnych spacerów. Każda wyprawa została opisana na naszej 
stronie internetowej z podaniem linków umożliwiających 
dotarcie do nagrania. Naszym patronem medialnym jest 
„Tygodnik Ziemi Opolskiej”, który zamieszczał informacje 
o projekcie. Szukajcie nas także na internetowych stronach 
Radia PARK. Dla umożliwienia dotarcia do atrakcyjnych 
miejsc z fascynującą historią także osobom niesłyszącym za-
dbaliśmy o zaopatrzenie nagrań w przekład migowy.

Działania projektowe już się rozpoczęły, a pierwsze efek-
ty zobaczycie już wkrótce!

Opowieści zapomniane

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłosił nabór wnio-
sków dla organizacji pozarządowych w konkursie Kierunek 
FIO – 2020. Grupa nieformalna z naszej gminy pod patro-
natem Stowarzyszenia FLOS zgłosiła do konkursu projekt 
inicjatywy „W poszukiwaniu zapomnianych opowieści”. 
Proponowane działania zostały wysoko ocenione i pod-
czas wakacji rozpoczną się przygotowania do ich realizacji 
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Powodem 
podjęcia tej inicjatywy były rozmowy z pasjonatami rodzimej 
historii. Okazało się, że każda miejscowość w naszej gminie 
posiada jakieś – odchodzące już w zapomnienie – anegdoty, 
historyjki, legendarne lub na poły baśniowe opowieści, któ-
re nie są znane szerszemu gronu. Pragnienie ocalenia tych 
skarbów ludowej literatury mówionej od zapomnienia stanę-
ło u podstaw tej inicjatywy. W trakcie realizacji odbędą się 
spotkania z przedstawicielami sołectw mogącymi podzielić 
się ze słuchaczami zapamiętanym opowiadaniem. Uczestni-
cy spotkań, (które mogą być osobiste lub wirtualne – w za-
leżności od okoliczności) po ich zakończeniu wezmą udział 
w warsztatach tworzenia prac plastycznych, dla których in-
spiracją była usłyszana opowieść. Wszystkie historie zosta-
ną spisane i opracowane redaktorsko. Na koniec powstanie 
z nich internetowa „Księga opowieści”, do której ilustracje 
stanowić będą prace wykonane podczas warsztatów kre-
atywnych. Informacje o rozpoczęciu działań projektowych 
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oraz terminach i formie zapisów na spotkania (lub projekcje) 
i warsztaty zostaną zamieszczone na stronach GOK, Urzędu 
Gminy, Stowarzyszenia i sołectw oraz rozpowszechnione 
w formie ulotek. Ocalmy od zapomnienia to, co buduje na-
szą tożsamość, tworzy kulturę.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskic na lata 2014-2020. 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Biblioteka Tarnów Opolski – 
podsumowanie konkursu pt. 

„Najbardziej aktywny 
czytelnik 2019”

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim 
z wielką radością informuje, że nasza czytelniczka Joanna 
Kurc w kategorii młodzież zajęła I miejsce w powiecie opol-
skim w konkursie pt „Najbardziej aktywny czytelnik 2019 r”, 
którego organizatorem była Wojewódzka Biblioteka Publicz-
na im. E. Smołki w Opolu.

W konkursie udział wzięli czytelnicy z 9 gmin powiatu 
opolskiego.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Covid 19 
dyplomy i nagrody przygotowane przez Wojewódzką Bi-
bliotekę Publiczną im. E. Smołki w Opolu zostaną wręczone 
w późniejszym terminie o czym osobiście poinformujemy 
naszą laureatkę oraz pozostałych uczestników konkursu 
z naszej biblioteki.

Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie 
gratulujemy.

Maria Deutschmann

Klasowe laboratorium klasy III B 
PSP w Tarnowie Opolskim

Domowa kwarantanna marcowa nie zatrzymała naszej 
chęci do poznawania tajników nauki. Platformy edukacyjne 
pozwalają na przesyłanie filmów nagranych przez panie na-
uczycielki, zdjęć i opisów doświadczeń. Dzięki temu ucznio-
wie poznali: co to są ruchome piaski, jak zrobić statek z na-
pędem, jak działa butelka przecząca grawitacji oraz jak to się 
dzieje, że wirusy uciekają od mydła?

Były to doświadczenia, z udziałem produktów dostęp-
nych w domu dlatego uczniowie często wykonywali je samo-
dzielnie i dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Prowadziliśmy również klasową hodowlę fasoli. Zbio-
ry będą bardzo obfite! Zdalne klasowe laboratorium ciągle 
działa!

Podziękowanie Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Kątach Opolskich

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kątach Opolskich

wraz z Gronem Pedagogicznym i uczniami
składają serdeczne podziękowania

dla
Państwa Eweliny i Konrada Reinert

za bezinteresowną pomoc i wsparcie.

Dzięki Państwa zaangażowaniu uczniowie 
naszej szkoły

mogli rozwijać swoje umiejętności plastyczne 
oraz sportowe.

Państwa troska o codzienne funkcjonowanie 
naszej szkoły jest dla nas nieoceniona.

Z całego serca dziękujemy.

Zdalne nauczanie w klasie 1A
Klasa 1a (dziś już IIa) bardzo chętnie i pięknie pracuje 

metodą nauki zdalnej. Poznajemy nowe litery, ćwiczymy pi-
sanie, czytanie, uczymy się liczyć.

Uczniowie przeprowadzają doświadczenia oraz wykonu-
ją piękne prace plastyczne i techniczne. Bardzo chętnie i ak-
tywnie pracują także na Microsoft Teams.

Serdecznie dziękuję uczniom klasy 1a za ich zaangażo-
wanie, a rodzicom za współpracę.

Wychowawczyni Klaudia Dobrzyńska
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Lekcje online w szkole w Raszowej
Czas epidemii jest szczególnie trudny dla uczniów – na 

pewien czas stracili kontakt z innymi dziećmi, a także moż-
liwość uczenia się w szkole. Nauczyciele z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Raszowej wyszli naprzeciw tej trud-
nej sytuacji. Po zorganizowaniu wideolekcji przyszedł czas 
na to, by uatrakcyjnić zajęcia prowadzone metodą online. 
Okazało się, że nawet siedząc w domu można rozwijać się 
w sposób kreatywny.

Pani Agnieszka Leszczyńska, nauczycielka języka pol-
skiego, postawiła na połączenie literatury i sztuki – w ra-
mach zdalnych zajęć uczniowie z klas 4‒8 ożywiali znane 
dzieła sztuki.

„Tworzenie z siebie obrazu to nie tylko zabawa. Pozna-
liśmy przy okazji biogramy malarzy i uczyliśmy się selekcji 
informacji tworząc samodzielne notatki – stwierdza nauczy-
cielka”. Pełną galerię obrazów można zobaczyć na stronie in-
ternetowej naszej szkoły.

Wiele działo się też na lekcjach angielskiego. Korzystając 
z różnych programów i metod uczniowie klas 1‒8 szlifowa-
li swoje umiejętności komunikacyjne, rozwiązywali quizy, 
brali udział w teleturniejach, rysowali mapy, słuchali mu-
zyki. To, co podobało im się najbardziej, to były internetowe 
escape roomy. Pani Agnieszka Dulęba, nauczycielka języka 
angielskiego, stwierdziła: „Nasi uczniowie bardzo lubią ak-
tywności, które wychodzą poza pracę z podręcznikiem. Me-
todę escape room wykorzystywaliśmy na lekcjach w szkole. 
Pracując w takiej formie dalej się uczymy, rozwiązujemy 
zadania, czytamy teksty i słuchamy, ale robimy to w niety-
powy sposób, szukając np. kodu tajemniczych drzwi, stara-
jąc się wydostać z nawiedzonego dworu albo ratując kolegę 
przypadkiem zamkniętego na noc w szkole. Szkoda było 
rezygnować z tej formy pracy na czas lekcji on-line, dlatego 
również escape room-y przenieśliśmy do sieci”.

W czasie zdalnej nauki uczniowie realizowali też różne 
projekty. Jednym z nich był polsko-niemiecki projekt „Śla-
dy kultury niemieckiej w mojej okolicy” realizowany przez 
uczniów klasy 6 w ramach przedmiotu „Własna kultura 
i historia”. Uczniowie nie tylko pogłębili swoją wiedzę hi-
storyczną, ale też na nowo odkrywali kulturę i architekturę 
swoich okolic. Podjęli się też wyzwania w ramach projektu 
plastycznego „Buduj z domu”. Zadanie polegało na zbudo-
wania domu lub wybranej budowli z tego, co tylko było pod 
ręką. Ograniczeniem była jedynie wyobraźnia lub dostępne 
zasoby materialne. Z dnia na dzień rodziły się w głowach 
naszych uczniów niesamowite pomysły i tylko malutki krok 
dzielił ich od realizacji. Efektem starań uczniów jest teraz 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Kątach Opolskich 

– ponowne zwycięstwo 
w konkursie recytatorskim 

w języku niemieckim
Czas pandemii COVID-19 oraz utrudnione warunki 

nauczania nie zniechęciły uczniów Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Kątach Opolskich do wzięcia udziału w kon-
kursie recytatorskim w języku niemieckim „Jugend trägt 
Gedichte vor”/„Młodzież recytuje poezję”, który od ponad 
20 lat organizowany jest przez Towarzystwo Społeczno-Kul-
turalne Niemców na Śląsku Opolskim i gromadzi uczniów 
szkół różnych etapów edukacyjnych z całego województwa 
opolskiego.

Aż 5 uczennic zgłosiło swój udział w konkurencji, repre-
zentując tym samym szkołę w trzech kategoriach wiekowych.

W tym roku, wskutek zaistniałej sytuacji pandemicznej, 
przebieg konkursu miał inny niż dotychczas charakter – zre-
zygnowano z wieloetapowości, zaś sam konkurs odbywał się 
drogą online. Każdy uczestnik musiał wyrecytować jeden 
wybrany utwór poetycki w języku niemieckim i swoją recy-
tację nagrać w formacie wideo, zaś nagrania należało drogą 
online przesłać organizatorowi konkursu do 22 maja 2020 r.

Samo przygotowanie oraz próby odbywały się zdalnie 
po zajęciach lekcyjnych online – tu nieodzowne były aplika-
cje, programy komputerowe oraz kamerki, przez które na-
uczyciel mógł widzieć oraz komunikować się z uczennicami 
i szlifować ich umiejętności recytatorskie.

Włożony czas oraz praca okazały się owocne, bo aż 4 
uczennice przekonały jury i zakwalifikowały się do finału.

Ostatecznie miejsce pierwsze w swojej kategorii wiekowej 
(klasy 4‒6; ogłoszenie wyników miało miejsce 19 czerwca 
2020 r. na stronie internetowej organizatora) zajęła uczen-
nica klasy 6 kątowskiej szkoły – Maja Warzecha, powtarza-
jąc tym samym sukces swojej szkolnej koleżanki ze starszej 
klasy.

Mai serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów, zaś rodzicom bardzo dziękujemy za współpracę, wspar-
cie oraz trud, bez których sukces ten nie byłby możliwy.

Sylwia Michala, PSP Kąty Opolskie
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barwna galeria niesamowitych budowli! - Można podziwiać 
piękne, kolorowe domy wzorowane twórczością Friedensre-
icha Hundertwassera, które zdobią fikuśne kolumny, czy 
ogrody na dachu, a żadna ściana i okno nie są proste! Zoba-
czyć można również nowoczesne projekty domów jednoro-
dzinnych, które być może są marzeniem naszych młodych 
architektów? „Niektóre z nich zostały zrobione z drewna, 
bez użycia gwoździ, nadają się do zamieszkania w ciepłe let-
nie dni”.- mówi pani Ewa Pietrek. Patrząc na powstałe bu-
dowle możemy przenieść się do Paryża podziwiając zbudo-
waną z zapałek Wieżę Eiffla, podróżujemy do Brukseli, aby 
zwiedzić powstałe z bombek choinkowych Atomium. 

Możemy przenieść się również do Berlina, wprost pod 
Bramę Brandenburską zbudowaną z drewna albo do Krako-
wa, by posłuchać hejnału granego z kartonowego Kościoła 
Mariackiego. W powstałych dziełach nie zabrakło również 
leśnych, barwnych domków z masy solnej oraz gliny, a także 
budowli z Lego! 

Lekcje on-line uczniów szkoły w Raszowej, urozmaicały 
również wizyty zaproszonych gości, np. w czasie lekcji wy-
chowawczej uczniowie klasy 6 mieli okazję porozmawiać 
z p. Gabrielą Ziegler z Monachium, która prywatnie pomaga 
dzieciom w Ugandzie, zaś pani Agata Sieńczak opowiadała 
naszym uczniom o mitologii słowiańskiej, a na lekcji języka 
polskiego wstępem do analizy „W pustyni i w puszczy” pani 
Małgorzata Rabenda opowiadała o plemionach afrykań-
skich i pokazała zdjęcia zrobione podczas swojej podróży 
po Afryce.

W nauce zdalnej pilnie brali udział też uczniowie klas 
1‒3. Pracowali na lekcjach on-line i rozwiązywali zadania 
przygotowane dla nich na specjalnie prowadzonych blogach. 
Trzecioklasiści przeczytali w tym czasie wiele książek, nie 
tylko tych obowiązkowych! Omawiając wybrane przez siebie 
lektury w czasie lekcji on-line z p. Patrycją Klimek, wycho-
wawczynią klasy, tworzyli do nich piękne lapbooki a na lek-
cjach niemieckiego tworzyli projekt „Od żółtego kwiatka 
do białego puchu”. Dalej uczyli się też języków obcych, two-
rzyli prace plastyczne i pokazali, że potrafią poradzić sobie 
w każdej sytuacji.

Prowadzenie lekcji, rozwijanie umiejętności i zdobywa-
nie nowej wiedzy w sieci, niesie ze sobą wiele wyzwań. Jed-
nym z tych największych jest aktywność fizyczna. Lekcje w-f 
online? To również udało nam się zrealizować! „Rolą na-
uczycieli wychowania fizycznego jest odciągnięcie uczniów 
od komputerów, smartfonów czy tabletów i motywowanie 
ich do samodzielnej, systematycznej aktywności fizycznej 
w warunkach domowych z uwzględnieniem różnych możli-
wości uczniów”. – mówi pan Paweł Kubiak, nauczyciel w-f 
w naszej szkole. Uczniowie raszowskiej podstawówki bardzo 
chętnie brali udział we wspólnych ćwiczeniach. Taka forma 
pracy była ciekawym doświadczeniem, ale, jak mówi pan Pa-
weł, i on i uczniowie tęsknią już za szkolnym boiskiem.

Tych kilka miesięcy było dla wszystkich czasem wielu 
nowości i szybkich zmian, ale uczniowie dali z siebie wszyst-
ko, nauczyli się nowych rzeczy i nabyli kolejne umiejętności, 
a materiał z informatyki mają opanowany w ponad 100%. 
Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzysze-
nia Pro Liberis Silesiae w Raszowej udowodnili, że edukacja 
to więcej niż klasa i ławki, a nauczanie może mieć różne for-
my, a najważniejszy jest kontakt z uczniami. Wszyscy cieszy-
li się na codzienne lekcje, na wspólne odkrywanie możliwo-
ści edukacji on-line, ale zarówno nauczyciele jak i uczniowie 
stęsknili się też za klasami, spotkaniami, materiałami Mon-
tessori i zajęciami w szkole.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej

Kreatywne zajęcia on-line 
przedszkolaków z Raszowej

Mimo tego, że w całym kraju został wprowadzony stan 
epidemii, zostały zawieszone wszelkie zajęcia dydaktyczno 
-wychowawcze Przedszkole Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej zreali-
zowało większość zaplanowanych działań oraz celów przez 
dzieci i ich rodziców w domu, podczas pracy zdalnej. Przed-
szkole stworzyło w tym celu specjalną stronę internetową 
na, której nauczyciele umieszczali materiały spełniające wy-
tyczne obowiązującej podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego.

Dzieciom wysyłane były propozycje różnych aktywno-
ści z obszaru językowego, matematycznego, przyrodnicze-
go, propozycje eksperymentów, prac kreatywnych, wierszy 
i piosenek. Wszystkie wysyłane przedszkolakom materiały 
były dwujęzyczne oraz zgodne z założeniami pedagogiki 
Marii Montessori, zaplanowanymi tematami tygodnia i do-
stosowane do realizacji zadań w domu. Nauczyciele propo-
nowali samodzielne tworzenie materiałów montessoriań-
skich, zachęcali do aktywności na świeżym powietrzu oraz 
do obcowania z naturą. Rodzice wysyłając zdjęcia, krótkie 
informacje informowali nauczycieli o postępach, osiągnię-
ciach dzieci. Z relacji rodziców wynika, że dzieci najchętniej 
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wykonywały prace plastyczne rozwijając swoją wyobraźnię, 
kreatywność oraz samodzielność. Dzieci chętnie realizowa-
ły zadania w kuchni, takie jak pieczenia ciasta, przygotowa-
nie lodów, kolorowy zielnik. Przedszkolaki chętnie uczyły 
się nowych piosenek, dużym zainteresowaniem cieszyły się 
eksperymenty. Nauczyciele chcąc przenieść dzieci chociaż 
na chwilę do przedszkola stworzyli film, który wirtualnie 
oprowadził dzieci po salach zajęć i ogrodzie przedszkolnym.

Był to trudny czas dla wszystkich zarówno dla nauczy-
cieli, którzy musieli zmienić formę kontaktu i pracy z dzieć-
mi jak i dla rodziców, którzy musieli wcielić się w rolę 
nauczyciela. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej

Uczniowie ze szkoły w Raszowej 
a konkursy on-line

Edukacja to nie tylko szkolne lekcje. To również rozwija-
nie swoich umiejętności i pasji, zdobywanie nowych szczy-
tów, pokonywanie kolejnych wyzwań. Dobrze wiedzą o tym 
uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia 
Pro Liberis Silesiae w Raszowej, którzy nie tylko w czasie 
kwarantanny kontynuowali wszystkie zajęcia w formie zdal-
nej, ale też brali udział w różnych projektach, korzystali z za-
jęć dodatkowych na szkolnym blogu świetlicowym, a nawet 
uczestniczyli w konkursach.

Jednym z nich był matematyczny konkurs „Kangur”, dla 
uczniów klas 2‒8, w którym uczniowie zdobyli aż cztery wy-
różnienia. Uczniowie z Raszowej pod kierownictwem pani 
Gabrieli Burczek wzięli również udział w konkursie muzycz-
nym zorganizowanym przez Filharmonię Słupską „Bajki 
Muzyczne”. Uczniowie klasy pierwszej stworzyli w domu 
piękne prace konkursowe, które wzięły udział w konkur-
sie na budowlę obiektu z recyklingu organizowanego przez 
aglomerację opolską „Drugie życie odpadów”. Dziesięcioro 
uczniów ze szkoły przygotowało fantastyczne prace, a czwo-
ro z nich zostało nagrodzonych. Stworzone konstrukcje na-
prawdę robią wrażenie!

Na szczególną uwagę zasługuje sukces pięciorga uczniów, 
którzy zostali laureatami tegorocznej edycji ogólnopolskiego 

konkursu „Lust auf Lesen”. Dwie z nich stanęły na samym 
podium. Aleksandra Pordzik zajęła drugie miejsce, a Sara 
Skowronek była trzecia. W nagrodę Aleksandra będzie mo-
gła reprezentować Polskę w międzynarodowej olimpiadzie 
języka niemieckiego IDO. Radość jest tym większa, że kilka 
tygodni wcześniej troje uczennic ze szkoły w Raszowej zo-
stały także laureatkami Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Niemieckiego. Do konkursu uczniowie pilnie przygotowy-
wali się w formie zajęć on-line z panem Danielem Musioł, 
nauczycielem języka niemieckiego.

Czas zamknięcia budynku szkoły – tylko budynku, 
bo uczniowie i nauczyciele dalej aktywnie działali w sieci, 
pokazał wszystkim, że w obliczu nagłej sytuacji, przeciwno-
ści, których nikt nie był w stanie przewidzieć, dalej można 
świetnie sobie poradzić, jeżeli pamiętamy, że szkołę tworzą 
nie ściany i ławki, a ludzie. Warto pamiętać, że kiedy współ-
pracujemy, możemy osiągnąć każdy szczyt, nawet kiedy dro-
ga jest trochę bardziej wyboista niż zwykle.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej

Poniedziałkowe wycieczki 
przedszkolaków z Raszowej

Realizując jedno z założeń pedagogiki Marii Montessori 
przedszkolaki z Raszowej poznają wielozmysłowo otaczają-
cą ich rzeczywistość. Dzieci odkrywają tajemnice przyrody 
podczas zabaw i przeprowadzanych w plenerze projektów. 
W każdy poniedziałek wychowankowie wyruszają pieszo 
w trasę poznając różne ekosystemy takie jak: pole, łąka, las 
i zachwycają się tętniącym w nich życiem. Przedszkolaki 
z czasem nauczyły się trudnej sztuki obserwacji. Eksplorując 
pobudzają wszystkie zmysły, poznają bogactwo świata roślin 
i zwierząt. Poznają, rozróżniają, nazywają warzywa w ogro-
dzie warzywnym, drzewa owocowe i owoce w sadzie, drzewa 
liściaste i iglaste rosnące w pobliżu przedszkola oraz w lesie, 
ptaki, zwierzęta domowe, hodowlane i leśne.

Przyglądają się jak rośnie zboże na polu, kukurydza 
i ziemniaki. Podziwiają piękne, kwitnące kwiaty na rabat-
kach, a na łące świat roślin i zwierząt. Uczą się słuchania 
muzyki owadów i ptasich koncertów. Obserwują, przeżywają 
i nazywają różne zjawiska atmosferyczne. Widzą zmiany za-
chodzące na ziemi i na niebie które przyciągają uwagę swoją 
zmiennością i różnorodnością. Jednocześnie dostrzegają też 
budującą i niestety niszczycielską rolę człowieka w kształto-
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waniu otaczającej nas rzeczywistości. Dzieci mają możliwość 
odkrywania cech charakterystycznych dla kolejnych pór 
roku w toku bezpośredniej obserwacji.

Przedszkole w Raszowej jest dwujęzyczne, to też wy-
cieczki na które dzieci wychodzą co tydzień są prowadzone 
w dwóch językach. Dzieci rozwijają mowę podczas samo-
dzielnych wypowiedzi oraz wzbogacają słownictwo rozma-
wiając w języku polskim i języku niemieckim. Podczas zajęć 
w plenerze wychowankowie korzystają ze świeżego powie-
trza, w przestrzeni rozwijają sprawność ruchową, hartują się 
wychodząc niezależnie o pogody w odpowiednim ubraniu. 
W darze otrzymują to co najcenniejsze: zdrowie i przyswaja-
ją wielozmysłowo i bezstresowo wiedzę.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej

8.edycja „Mini Miasto-Klein 
Raschau” – miasto, w którym 

rządzą dzieci
„Mini Miasto-Klein Raschau” to inicjatywa organizowa-

na przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae m.in. pod pa-
tronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego 
oraz Wójta Gminy Tarnów Opolski.

Projekt w tym roku miał miejsce w dniach od 30 czerwca 
do 3 lipca na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Sto-
warzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej i była to jego 
ósma edycja. Uczestniczyło w nim 100 dzieci w wieku od 7 
do 12 lat pod czujnym okiem opiekunów i wolontariuszy. 
Niestety w tym roku nie mogliśmy gościć uczniów z Niemiec 
i Rumunii.

Ideą przedsięwzięcia jest zapoznanie młodych uczestni-
ków z podstawami demokracji oraz aktywnego uczestnic-
twa w społeczeństwie. Dodatkowo projekt jest dwujęzyczny, 
dzięki czemu uczestnicy doskonalą umiejętności językowe.

Podczas nietypowych półkolonii, ich uczestnicy wciela-
li się w różne zawody oraz kreowali swoje otoczenie według 
własnych zainteresowań. Tegoroczna edycja „Mini Miasta” 
kładła szczególny nacisk na aspekt ekologii i zrównoważo-
nego rozwoju przy zachowaniu wszelkich obostrzeń zwią-
zanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii 
koronawirusa (odbyło się szkolenie uczestników na „warsz-
tatach COVID-19”, przygotowujących do bezpiecznego 
wypoczynku).

Tegoroczne Mini Miasto składało się z obszarów: kre-
atywnego (pracownia artystyczna, laboratorium), życia 
codziennego (ratusz, redakcja, szpital) oraz cieszącego się 
największym zainteresowaniem – obszaru budowlanego. 
– To jest wspólny pomysł wszystkich dzieci. To one wypo-

wiedziały się, co by chciały mieć w swoim miasteczku, jakie 
warsztaty, co je interesuje – mówi Sabina Prokop.

Program zajęć był bardzo różnorodny – od ekspery-
mentów chemicznych, prowadzonych przez wykładowców 
uniwersyteckich, przez warsztaty malowania na wodzie, czy 
spotkanie z psem – ratownikiem po warsztaty zielarskie, 
ogrodnicze czy ekologiczne i dużo, dużo więcej… zatem każ-
dy uczestnik znajdzie coś dla siebie i przeżyje tu niezwykłą 
przygodę!

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję projektu już 
za rok!

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej

Działalność RSU przy PSP 
w Nakle w dziwnych czasach

Rok szkolny 2019/2020 był naprawdę niezwyczajnym 
rokiem szkolnym. Epidemia COVID -19 uniemożliwiła nor-
malne funkcjonowanie szkoły i przekreśliła wiele planów za-
równo prywatnych jak i szkolnych. Z taką sytuacją musiała 
się zmierzyć również Rada Samorządu Uczniowskiego wraz 
z opiekunem w naszej szkole. Harmonogram 2019/2020 był 
jak każdego roku pełen ciekawych wydarzeń, które w pierw-
szym półroczu normalną koleją rzeczy realizowaliśmy przy 
zaangażowaniu uczniów i nauczycieli. Z łezką w oku wspo-
minamy te najważniejsze. Ogromne emocje i roześmiane bu-
zie pierwszaków w czasie pasowania, gdy pokonywały spor-
towy tor przeszkód, kosztowały czarodziejskiej mikstury 
wiedzy i zjadały witaminki ukryte w owocach i warzywach. 
Szalone tańce, wróżby cyganek i zabawy w czasie dyskoteki 
andrzejkowej, kiedy wspólnie ze starszymi uczniami bawili 
się uczniowie klas I- III. W czasie niezapomnianej i nieprze-
spanej nocy w szkole, wszyscy przekonaliśmy się ile matera-
cy i śpiworów są w stanie pomieścić szkolne sale lekcyjne.

Wiele radości doświadczyliśmy przygotowując szlachetną 
paczkę dla Domu Matki i Dziecka w Opolu, widząc ogrom-
ne zaangażowanie rodziców i uczniów, którzy przynosili 
ubrania, zabawki, produkty spożywcze, artykuły gospodar-
stwa, aby wesprzeć osoby będą w trudnej sytuacji. Spotkanie 
z Ukrainą, które prowadziła sympatyczna pani Olga, pięknie 
opowiadając i śpiewając w swoim ojczystym języku, przy-
bliżyło wszystkim naszych wschodnich sąsiadów i ukazało 
piękno tego interesującego kraju. No i najmilsze wydarzenie 
całego roku – Bal Karnawałowy. Była to fantastyczna zabawa 
dla dużych i małych, ramię w ramię, ręka w rękę, para przy 
parze, przebieraniec obok przebierańca przetańczyliśmy 
wiele godzin, śpiewając, skacząc i rywalizując w wesołych 
i emocjonujących rozgrywkach tanecznych. Kilka tygodni 
później w szkole została tylko cisza i puste korytarze. Epide-
mia zabrała nam możliwość spotkania, bliskiego kontaktu, 
wspólnego doświadczania i przeżywania emocji. Zakazano 
przytulania, trzymania się za ręce, uścisku dłoni na powita-
nie, takiego zwykłego bycia ze sobą „w realu” – czegoś, co za-
wsze było tak oczywiste i normalne w każdej szkole. Z tego 
powodu SU naszej placówki musiał zrezygnować z wielu 
inicjatyw, ale nie ze wszystkich. Spotkania i działania prze-
nieśliśmy na platformę Microsoft Teams, dzięki której mo-
gliśmy zrealizować najważniejsze wydarzenie drugiego pół-
rocza, mające wieloletnią tradycję – pożegnanie klasy ósmej. 

W rękawiczkach i maseczkach przygotowaliśmy drob-
ne upominki dla absolwentów. Zebraliśmy szkolne zdjęcia 
ósmoklasistów od pierwszego dnia w szkole, przygotowali-
śmy prezentację multimedialną opatrzoną zabawnym wier-
szykami, komentarzami i wspomnieniami, i zorganizowali-
śmy „spotkanie pożegnalne na Teamsach”. Oprócz uczniów 
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klasy ósmej zaproszono panią dyrektor, wychowawców i kla-
sę siódmą. Przy swoich laptopach, w swoich domach, osobno 
a jednak razem, mieliśmy możliwość wspólnie przeżyć jesz-
cze raz najciekawsze szkolne momenty naszych absolwentów. 

Było inaczej niż zwykle, ale równie sympatycznie, wzru-
szająco i bardzo zabawnie. Uczniom i nauczycielom, którzy 
wspierali działania RSU w tym minionym, dziwnym roku 
bardzo dziękujemy i życzymy wszystkim, aby mury naszych 
placówek wypełniały się dziecięcym śmiechem i tak zwy-
czajnym, a zarazem już niezwyczajnym szkolnym hałasem.

Opiekun SU PSP w Nakle

Językowe sukcesy Maksa
Serdecznie gratulujemy uczniowi klasy siódmej Publicz-

nej Szkoły Podstawowej w Nakle – Maksymilianowi Krolo-
wi, który może pochwalić się licznymi osiągnięciami języ-
kowymi. Po raz czwarty został laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego. 

Dzięki systematycznej pracy i ogromnemu zaangażowa-
niu udało mu się również zakwalifikować do finału woje-
wódzkiego angielsko – niemieckiego konkursu „Poliglota” 
organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Opo-
lu. Maksymilian za swoje osiągnięcia z języka niemieckiego 
otrzymał w 2019 roku stypendium imienia Johanna Krolla 
Fundacji Rozwoju Śląska. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

PSP w NAKLE

Świetlica szkolna online 
– czy to możliwe?

Kiedy 13 marca 2020 roku zamykałam drzwi mojej świetli-
cy w PSP w Nakle, nie myślałam, że opuszczam ją na dłuższą 
chwilę. Miejsce, które zwykle rozbrzmiewało dziecięcą wrza-
wą, umilkło. Co będzie dalej? Jak przetrwać ten trudny czas? 
– pytałam samej siebie. Wspólnie z dziećmi i ich rodzicami 
stworzyliśmy zgraną, dobrze funkcjonującą społeczność. Ra-
zem spędzaliśmy codziennie czas, razem bawiliśmy się i pra-
cowaliśmy… Czy istnieje jakakolwiek alternatywa dla znanej 
nam dotychczas stacjonarnej świetlicy? Odpowiedź zrodziła 
się szybciej, niż myślałam. Otrzymywane za pośrednictwem 
popularnego komunikatora pozdrowienia od rodziców moich 
„świetlików” uświadomiły mi, ze przecież możemy nadal być 
w kontakcie. Na potrzeby zdalnej edukacji utworzyłam gru-
pę „Świetlica PSP Nakło” na Facebooku. Tam zamierzałam 
umieszczać moje propozycje spędzania wolnego czasu dla 
nakielskich uczniów za pośrednictwem ich rodziców- posia-
daczy kont na tej platformie. Głównym założeniem było pu-
blikowanie jedynie własnych materiałów. Zależało mi na tym, 
by mimo przebywania w różnych miejscach możliwa była 
wspólna zabawa i nauka. Szybko okazało się, że pomysł był 
bardzo trafiony. Z każdym dniem przybywało w naszej grupie 
nowych członków. O dziwo – nie byli to tylko rodzice świetli-
cowej gromady, ale także goście spoza społeczności szkolnej. 
Zainteresowanie pierwszym ogłoszonym w grupie konkur-
sem logicznym „Skaczące koniki” przerosło moje oczekiwa-
nia. Bawiły się dzieci wraz z rodzicami. Bawili się emeryci, 
zagraniczni goście oraz moi dawni absolwenci PG w Tarnowie 
Opolskim. Każdy konkurs wiąże się z nagrodami. By sprostać 
zadaniu, postanowiłam uruchomić moje pasje i samodzielnie 
„wyprodukować” małe, symboliczne podarki. Apetyt zwykle 
rośnie w miarę jedzenia. Tak było i tym razem. Jedną z ulubio-
nych zabaw w naszej świetlicy jest BINGO. Dzieci dopomniały 
się więc o tę rozrywkę. Po przemyśleniu uwarunkowań tech-
nicznych przygotowałam plansze do samodzielnego wydru-
kowania lub przerysowania. Każdy uczestnik miał za zadanie 
uzupełnienie pól z liczbami wedle własnego pomysłu, zgodnie 
z regulaminem zabawy. Następnie w swoim domu zorganizo-
wałam mini studio nagrań, w którym zamierzałam wystąpić 
przed kamerą. Tym razem gra miała toczyć się bowiem toczyć 
w czasie rzeczywistym. O godzinie 16.00 w sporym gronie ze-
braliśmy się przed komputerami, by rozegrać zabawę. Emocje 
były ogromne, ale udało się! Spędziliśmy 1,5 godziny razem 
w świetlicy online! Wtedy też zrozumiałam, że wszystko jest 
możliwe. Kolejne dni przynosiły nowe pomysły. Była więc 
i „Bitwa morska online”, i warsztaty frywolitkowe, „Samotnik 
na papierze”, wiosenna wykreślanka z kodem QR, kodowany 
obrazek, prace plastyczne, zabawy origami i wiele innych. Naj-
ważniejsze jednak, że byliśmy my! Nadal razem, nadal w kon-
takcie. A nagrody? Uczestnicy (zarówno dzieci jak i dorośli) 
odbierali je sobie sami w wyznaczonych punktach, po rozluź-
nieniu obostrzeń. Ech, co to było za doświadczenie! Lecz nie 
samą zabawą w tym czasie żyliśmy. W świetlicy uczniowie 
odrabiają zadania. Nie inaczej było w naszej świetlicy online. 
Codziennie przez godzinę pełniłam dyżur przy komputerze, 
by w razie potrzeby pomóc uczniowi, który zgłosił problem 
w nauce. Młodzież chętnie korzystała z tej formy pomocy.

Mimo, iż świetlica szkolna online jest wspaniałym do-
świadczeniem, z pewnością nie zastąpi osobistego kontaktu. 
Zachęcam do odwiedzenia naszej strony „Świetlica PSP Na-
kło” na FB. Chętnie też podzielę się wypracowanymi materia-
łami z zainteresowanymi opiekunami świetlic.

Małgorzata Tatina
Nauczyciel PSP w Nakle
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Nasze przedszkole - czyli co działo 
się w przedszkolu w Nakle

W naszym przedszkolu życie płynęło nam spokojnie 
i radośnie do dnia 11.03.2020r.

Wszystkie nasze prace i ciekawe zajęcia umieszczali-
śmy na stronie naszej szkoły w Nakle w zakładce ZABA-
WY NASZYCH MALUCHÓW.

Nagle przyszła informacja, że zamykamy nasze przed-
szkole. Byliśmy przestraszeni i nie wiedzieliśmy jak teraz 
będzie wyglądało nasze życie. Z niepokojem czekaliśmy 
na informacje – co dalej?

Wraz z wiadomością, że zaczynamy pracę zdalną nasz 
niepokój wzrósł, bo nie mieliśmy pojęcia jak ta praca 
ma wyglądać. Ogromne podziękowania należą się ro-
dzicom naszych przedszkolaków, którzy z zapałem i za-
angażowaniem z nami współpracowali. Powstała grupa 
na aplikacji WhatsApp dla starszaków, gdzie codziennie 
były przesyłane zadania do wykonania oraz grupa na fa-
cebook dla maluszków, gdzie pani Mariola Gordzielik 
wyczarowywała cuda dla naszych milusińskich.

W czasie kiedy musieliśmy pracować zdalnie powstało 
wiele pięknych prac plastycznych, które można podziwiać 
w naszej przedszkolnej zakładce na stronie internetowej 
naszej szkoły.

Wzięliśmy też udział w konkursie plastycznym Moje 
Przedszkole, organizowanym przez firmę Maludas.pl. 
Sześcioro naszych przedszkolaków wykonało piękne pra-
ce. Czekamy jeszcze na wyniki konkursu.

25 czerwca na terenie naszego przedszkola, a dokład-
nie na przedszkolnym podwórku odbyła się nietypowa 
uroczystość pożegnania sześciolatków. Wszyscy mieli-
śmy założone maski i mimo tego, że byliśmy bardzo stę-
sknieni musieliśmy poprzestać na patrzeniu sobie w oczy, 
o uściskach nie było mowy. Zaśpiewaliśmy kilka piose-
nek, dzieci otrzymały pożegnalne upominki a dla rodzi-
ców były specjalne świadectwa z czerwonym paskiem 
za zdalne nauczanie.

Dzieci też miały niespodziankę – razem z rodzicami 
przygotowali wiersze i upominki dla nas. Było to wielkie za-
skoczenie i zrobiło nam się ciepło i miło na sercu. Z całego 
serca DZIĘKUJEMY.

Anna Czollek

Góra grosza w Przedszkolu 
w Przyworach

Przedszkolaki, nauczyciele, pracownicy i rodzice z Przed-
szkola Publicznego w Przyworach brali udział już w 20 
edycji „Góry Grosza”. Pomagamy dzieciom, które nie mają 
możliwości wychowywać się w swojej rodzinie biologicznej. 
Wspieramy dzieci i rodziny, które znajdują się w trudnej sy-
tuacji życiowej.

Projekt Mały Miś w Przedszkolu 
w Przyworach

Przedszkolaki z Przywór realizowały ‚Projekt Mały Miś 
w świecie wielkiej literatury”. Dzięki zaangażowaniu na-
uczycieli dzieci mogły doświadczać jak rozwijające i przyno-
szące wiele radości może być czytanie oraz jak ważne są war-
tości, które możemy dzięki niemu właściwie przekazywać 
i rozwijać.
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Kącik seniora
Za pośrednictwem niniejszej gazetki, dzięki uprzejmo-

ści władz naszej Gminy, będziemy mogli utrzymać ze sobą 
stały kontakt. Mamy nadzieję, że spodobają Wam się tematy 
i sposób ich przedstawiania. Bylibyśmy wdzięczni gdybyście 
kontaktując się z nami przekazywali nam swoje opinie, uwa-
gi i pomysły. 

Nasz adres:  
Fundacja Słoneczna Jesień,  

46‒050 Tarnów Opolski, ul. Klimasa 130,  
tel. 606 284 486, email: kirazoja@gmail.com

Zwroty za wakacje w Mielnie
Fundacja Słoneczna Jesień zwraca należności uiszczo-

ne za wczasy do Mielna. Osoby posiadające konta bankowe 
proszę o kontakt telefoniczny – 606 284 486. Wypłaty należ-
ności gotówką odbędą się w późniejszym, bardziej bezpiecz-
nym terminie.

Krystyna Barglik

Ciekawostki z gminy 
- Krzysztof Wysdak

Jak rozpoznać swój czy obcy? Z daleka, na drodze czy 
na polu bitwy potrzebny jest jakiś znak, który łatwo roz-
poznać. Prosty, kolorowy. Problem to stary jak świat.

Herb – oznaczenie rodziny, grupy wojska, zamku, 
granic, rzeczy. Prosty rysunek, niewiele kolorów.

Jest obecny w europejskiej kulturze i historii od śre-
dniowiecza. Odróżnia regiony, miasta, państwa, rodziny, 
organizacje jak np. zakony. Ma herb również nasza gmi-
na. Nadany jak na herb niedawno, bo w latach siedem-
dziesiątych. Tysiąc dziewięćset siedemdziesiątych.

Tarcza herbowa jest podzielona na trzy pola, które in-
formują nas o najważniejszych rzeczach, które nas odróż-
niają od innych i są ważne dla naszej tożsamości.

Widzimy na nim w górnym lewym rogu podstawę 
gospodarczego znaczenia naszej gminy – piece wapienni-
cze, piece szybowe, które pojawiły się w Tarnowie po roz-
budowie Zakładów Wapienniczych na przełomie lat 60 
i 70 ubiegłego wieku. Niewiele młodszy jest nasz herb.

W prawym górnym rogu – gałązki tarniny z liśćmi, 
cierniami i owocami. Wywodzi się od nich nazwę Tar-
nów. Tarnina jednak nie jest nazwą używaną na Śląsku, 

tu były to zawsze torki lub tourki. Może to wyjaśnienie 
też jest młodsze niż przypuszczamy? Ale niezmiernie 
sympatyczne i smakowite, przekonują nas o tym lipcowe 
festyny z okazji Święta Tarniny, gdzie można skosztować 
nie tylko nalewki na tym owocu, ale i innych specjałów.

W dolnej połowie tarczy widzimy białego konia w peł-
nym biegu. To zwierzę pojawiało się w regionach czy 
miastach, które słynęły z hodowli koni lub handlu nimi. 
Jak np. w herbie Hanoweru i Dolnej Saksonii, Westfalii 
i Stuttgartu (ogrodu klaczy), w Polsce występuje w her-
bie Konina i wielu miejscowości na Sądecczyźnie, był 
bowiem częstym elementem herbów sądeckiej szlachty. 
W naszym, tarnowskim, przypadku jest to biały koń św. 
Marcina, bo przecież każdy wie, że św. Marcin na białym 
koniu przyjechać powinien i św Marcin jest patronem pa-
rafii w Tarnowie Opolskim. Tego wyjaśnienia przed 1989 
podać nie można było, więc w starszych dokumentach 
o naszej gminie mówi się o nim jako symbolu rolnictwa, 
choć brakuje pługa.

Elementem mijającym się z historyczną tradycją he-
raldyczną jest umieszczenie napisu na tarczy herbowej. 
Jeśli jakiś napis się pojawiał, był on umieszczany na wstę-
dze poza tarczą.

Herb znajdziemy na oficjalnych dokumentach, ele-
mentach reklamujących naszą gminę, na koszulkach, 
które nasi reprezentanci noszą na przeróżnych zawodach.

Funkcja herbu jako znaku pozytywnie wyróżniające-
go trwa do dziś.

Aleksander Myszor

Ja emerytem
Gdy zostanę emerytem,

gdy nie pójdę już do pracy,
po zerwaniu z byłym bytem,

pragnę zacząć żyć inaczej.

Nie będę się śpieszył wcale,
będę chodził w stroju zgrzebnym,

będę uczył się wytrwale
być nikomu niepotrzebnym.

Życie będę wiódł nijakie,
nic na siłę, wszystko z prądem,

za to długo i ze smakiem,
będę siedział, gdzie usiądę.

Albo grzeczny lecz namolny
będę szwędał się po biurach,
by zmitrężyć ten czas wolny

co daje emerytura.

Będę się wystrzegał tycia,
ćwiczył umysł, by był bystry

i wydłużał średnią życia,
która perłą jest statystyk.

Potem zgodnie z wolą ZUSu,
chcę wziąć w niebie apartament,
nic nie czerpiąc z lecznic usług.

To by było tyle. Amen.

Zdzisław Barglik
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Z szuflady Tolka
Panie Stonka jak tam czuje się pańska żona?  

Czy zaszła jakaś pozytywna zmiana?
Tak Panie doktorze, dzisiaj już nawet jadła kartofle

A jadła z apetytem? Nie, nie panie doktorze z kapustą.
#

Malinowski do jakiej kompanii chcielibyście się dostać 
w naszej jednostce?

Panie pułkowniku najlepiej do kuchni.
A w cywilu żeście coś gotowali?

Taaak na drodze asfalt.
#

Kartka na urodziny.
Kochanie chciałbym Ci złożyć 

naj...naj..naj najlepsze życzenia, szczęścia, zdrowia...
Ona odpowiada – między nami wszystko skończone, nie 

wiedziałam że się jąkasz.
Pozdrawiam Teodor Glensk

Kącik naturoterapeuty
Pracuję jako pielęgniarka w Przychodni już 32 lata od-

wiedzając pacjentów chorych w ich domach i kiedy wi-
dzę poprawę zdrowotną i lepsze ich samopoczucie sprawia 
mi to dużo radości. Jednak kilka lat temu doszłam do wnio-
sku że jeśli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy nie mamy 
wyboru i nie jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialności 
za własne życie, ciało i zdrowie i to spowodowało że podję-
łam naukę i zdobyłam wykształcenie jako dyplomowany te-
rapeuta naturalny.

Wiem teraz że nasze zdrowie to stan równowagi pomię-
dzy naszym ciałem, umysłem a duchowością i tylko my sami 
sobie możemy pomóc poprzez łagodzenie objawów choroby, 
ale znalezienie przyczyny pozwoli nam uzyskać zdrowie.

Tymczasem większość z nas szuka najszybszego ze-
wnętrznego źródła pomocy, które ma sobie poradzić z daną 
dolegliwością na zasadzie cudownej tabletki i oczekujemy 
natychmiastowego efektu, niestety nie tędy droga.

W kolejnych spotkaniach opiszę jak w prosty sposób 
poprzez zmiany naszych nawyków możemy poprawić sobie 
samopoczucie i cieszyć się jak najdłużej dobrym zdrowiem. 

Blachucik Anita

Oswajanie starości
Starość człowieka jest końcowym etapem jego rozwoju. 

To nieubłagane ludzkie przeznaczenie. Może być pogodna 
produktywna, twórcza, otwarta na ludzi, ale też smutna, 
uciążliwa, samotna. Wraz z wiekiem utrwalają się cechy 
osobowości człowieka, zmniejsza się elastyczność zacho-
wań, coraz trudniej przystosować się do zmian w otoczeniu, 
zwłaszcza społecznym. W codziennych obserwacjach widać 
również zmianę stosunku otoczenia do ludzi starych np. do-
raźna chęć niesienia pomocy starszemu człowiekowi tam, 
gdzie jest niepotrzebna, lekceważenie przekazów tak zwanej 
mądrości życiowej, postaw, wiedzy, okazywanie niechęci, 
niecierpliwości, niekiedy wrogości- to codzienność ludzi 
w starszym wieku.

Wbrew ogólnym przekonaniom przejście na emeryturę 
staje się dość często dramatem człowieka w wyniku odsunię-
cia go od pracy. W tej sytuacji ludzie aktywni rozwijają swo-
je zainteresowania, także prospołeczne, zaś pasywni szukają 
i zażywają spokoju. W obu przypadkach do realizacji osobi-
stych zamierzeń bywają pomocne bodźce z otoczenia.

Jak rozumieć i zaakceptować swoje starzenie się i co czy-
nić, aby być pogodnym, zdrowym a nawet momentami szczę-
śliwym, będziemy podpowiadać w następnych pogadankach.

Jeszcze kilka pojęć, które wart zapamiętać:
GERONT – w starożytności Grecy rozumieli to jako mę-

drzec, czyli ogólna zaleta ludzi w podeszłym wieku.
GERONTOLOGIA – nauka o okresie późnego dojrzewa-

nia  człowieka
GERIATRA – zwykle lekarz, znawca organizmu i scho-

rzeń starzejącego się człowieka
GERONTOFOBIA – niechęć do ludzi starych, a także 

niechęć ludzi starych do swojej starości.
Zofia Halska

Ruch = zdrowie
Każdemu z nas marzy się długie życie, ale w zdrowiu 

i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Co zrobić żeby te 
nasze marzenia się spełniły? Otóż trzeba zadbać o to swoje 
zdrowie. Samo nie przyjdzie nic! Nikt z zewnątrz za nas tego 
nie zrobi, jeśli my sami się do tego nie przyłożymy.

Nie będę pisać o odżywianiu, bo o tym każdy wie, 
że zdrowa dieta to dużo warzyw i owoców a także częste ale 
małe posiłki, za to o ruchu chciałabym się wypowiedzieć.

A więc proponuję aby zastanowić się nad swoim codzien-
nym życiem i zrobić taki bilans sumienia –czy ja aby dosta-
tecznie się ruszam? Nie chodzi tu o prace domowe, sprząta-
nie gotowanie czy prace w ogródku, bardziej chodzi mi o to, 
czy robię coś oprócz tego dla mojej kondycji fizycznej?

Takie domowe prace nie wystarczą dla utrzymania do-
brego zdrowia fizycznego, potrzeba nam coś więcej!!!

A więc zacznijmy od początku dnia, budzimy się i już po-
winniśmy zacząć od ćwiczeń.

Przeciągaj się jeszcze w łóżku, tak aby mocno się roz-
ciągnąć, spokojnie oddychaj. Potem powoli wstań i dalej się 
rozciągaj. Unieś wysoko ręce, wyciągnij się do góry a potem 
oprzyj o parapet pochyl się do przodu i rozciągnij cały krę-
gosłup. Dopiero po takich ćwiczeniach możesz zacząć swój 
codzienny dzień.

Rano zaplanuj co możesz dla siebie w danym dniu zrobić, 
chodzi o ćwiczenia fizyczne.

Masz do wyboru np. jazdę rowerem, marsz po lesie, albo 
po polach, a może pływanie (jeżeli masz taką możliwość). 
Postaraj się aby każdego dnia przynajmniej 1 godzinę po-
święcić dla siebie z pożytkiem dla twojego zdrowia.

Największe efekty przynosi systematyczność, bez niej nie 
mamy co marzyć o dobrym zdrowiu. Ćwicząc myśl o przy-
szłości, nie chcemy przecież być na łasce innych osób, może 
bliskich, a nie daj boże obcych! Wszystko leży w twoich rę-
kach. Powodzenia!
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Gołębie – moja pasja
Odkąd sięgam pamięcią, w moim życiu obecne były gołę-

bie. Gdy byłem małym, zaledwie kilkuletnim chłopcem, ho-
dowlą gołębi zajmował się mój tata. Niestety po jakimś czasie 
zrezygnował ze swojej pasji. Nie wiedział jeszcze, że miłością 
do „skrzydlatych listonoszy” na dobre zaraził swojego syna. 
Swoją pasję odkryłem przypadkiem, gdy pewnego dnia 
wracając ze szkoły (miałem wówczas 10 lat) znalazłem go-
łębia z uszkodzonym skrzydłem. Poczułem wtedy ogromną 
chęć posiadania tych ptaków. Chory gołąb, który miał być 
zaczątkiem nowej hodowli, ku mojemu rozczarowaniu nie 
mógł zostać w naszym domu, ponieważ obrączka znajdująca 
się na jego nóżce oznaczała, że ma konkretnego właściciela 
i to jemu należy oddać ranny okaz. Z uporem dążyłem jed-
nak do założenia własnego gołębnika. Tydzień później mo-
głem już poszczycić się własnymi podopiecznymi.

Początkowo zajmowałem się gołębiami czysto amatorsko, 
z czasem jednak pochłonął mnie sport, jakim jest lotowanie. 
Polega ono na organizowaniu „wyścigów gołębi”. Ptaki z da-
nego oddziału wywożone są nawet 900 kilometrów od go-
łębnika, wypuszczane w tym samym czasie, a następnie 
mierzony jest czas, w którym każdy gołąb dotrze do swojego 
domu. Zwycięzcą zostaje ta osoba, której ptak dotarł do go-
łębnika w najkrótszym czasie. Tym, co sprawia, że te ptaki 
są tak fascynujące, jest ich zdolność do bezbłędnej nawigacji. 
W szybkim powrocie do domu pomaga im m.in. słońce, pole 
magnetyczne ziemi, pamięć fotograficzna i zapachy. Do tej 
pory żadnemu naukowcowi nie udało się w całości poznać 
mechanizmu stojącego za tym procesem.

Dla mnie hodowla gołębi stała się największą pasją i spo-
sobem na życie, a dla wielu jest ona także bardzo dochodo-
wym biznesem. Nie ważne, czy hoduje się gołębie ozdobne, 
czy lotowe – ceny dobrych okazów sięgają kilku tysięcy zło-
tych, a najlepszych nawet do kilkuset tysięcy euro! Wszyst-
kich, których zainteresował ten temat i chcieliby poznać 
głębiej tajniki tego sportu, zapraszam do przesyłania pytań 
na które z przyjemnością odpowiem.

Paweł Tatina

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora 
wszystkim seniorom naszej gminy 

życzę zdrowia i nieustającego entuzjazmu 
w odkrywaniu nowych pasji i dzieleniu się swoim 

doświadczeniem i wiedzą.

Wójt Krzysztof Mutz

Fundacja Opolskie Psy 
Ratownicze OPOLSAR z Nakła 

zaangażowała się w zadania 
wspomagające Gminę Tarnów 

Opolski w walce z koronawirusem
Fundacja OPOLSAR prowadząc statutową działalność 

związaną z szeroko rozumianym ratownictwem i ochroną 
ludności, bardzo szybko dostosowała swoje zadania do pa-
nującej w kraju sytuacji epidemiologicznej.

Już na początku pandemii uruchomione zostało bezpłat-
ne wsparcie psychologiczne dla pracowników służb ratun-
kowych oraz osób w różny sposób dotkniętych COVID-19, 
udzielane przez naszych wolontariuszy – zawodowych 
psychologów i psychoterapeutów z pionu wsparcia psycho-
logicznego Specjalistycznych Zespołów Poszukiwawczo-
-Ratowniczych OPOLSAR (jednostki podległej Fundacji), 
posiadających ogromne doświadczenie w różnego typu in-
terwencjach kryzysowych.

Następnym krokiem była inicjatywa związana z zaan-
gażowaniem ratowników Sekcji Poszukiwawczej OPOLSAR 
w działania związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania 
SARS-CoV-2 poprzez dekontaminację miejsc użyteczności 
publicznej. Warto zaznaczyć, iż Fundacja była profesjonalnie 
przygotowana do prowadzenia tego typu działań, gdyż w jej 
zasobach kadrowych są osoby posiadające certyfikaty ukoń-
czenia kursów dekontaminacyjnych wydane m.in. przez Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej.

Tym samym, w porozumieniu z Wójtem Gminy Tar-
nów Opolski uzgodniliśmy plan działania zakładający, iż 
w pierwszej kolejności cotygodniowej procedurze odkażania 
poddawane będą kościoły i kaplice, przychodnie POZ, wiaty 
przystankowe PKS, dworzec PKP, oraz tereny przy Urzędzie 
Gminy i GOK w Tarnowie Opolskim.

Kiedy okazało się, że w związku ze znoszeniem kolej-
nych obostrzeń do przedszkoli wrócą dzieci, OPOLSAR – 
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w porozumieniu z Biurem Obsługi Oświaty Samorządowej 
w Tarnowie Opolskim – zaangażował się w przygotowanie 
pomieszczeń i zewnętrznych placów zabaw, rozpoczyna-
jąc cykliczną dekontaminację placówek przedszkolnych 
w Kątach Opolskich, Przyworach, Kosorowicach, Tarnowie 
Opolskim oraz Raszowej. Podobna sytuacja miała miejsce 
podczas egzaminów ośmioklasistów (choć w tym przypad-
ku, z nieodpłatnych działań Fundacji, skorzystało wyłącznie 
kierownictwo szkoły w Przyworach), a także ósmej edycji 
MINI MIASTA 2020 w Raszowej.

Przy okazji chciałbym kolejny raz zwrócić uwagę 
na przykład modelowej współpracy lokalnego samorządu 
z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, szcze-
gólnie w zakresie mocnego wsparcia przez Wójta Gminy 
Tarnów Opolski szeregu inicjatyw związanych z produkcją 
maseczek i przyłbic, udzielaniem profesjonalnego wspar-
cia psychologicznego, czy też realizowaną na dużą skalę 
dekontaminacją miejsc użyteczności publicznej. Wszystko 
po to, by w tym trudnym okresie, żyło się nam tu wszystkim 
znacznie bezpieczniej.

Dariusz Fąfara
Prezes Fundacji Opolskie Psy Ratownicze

OPOLSAR

Ogromny sukces 
na Mistrzostwach Wielkopolski 

Shinkyokushinkai
W sobotę, 3.10.2020 w Turku odbyły się 31. Mistrzostwa 

Wielkopolski Shinkyokushinkai. Wzięło w nich przeszło 150 
karateków z 7 województw. Organizatorem był shihan Da-
riusz Jasiakiewicz.

Akademie Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice 
(od niedawna Akademia Sztuk Walki PAPOŃ Team) repre-
zentowali: Jakub Mytych, Aleksandra Rutkowska, Magda-
lena Józefowicz, Dawid Kania, Melania Krzysztoń, Robert 
Chowanek, Natan Morys. Kierownikiem kadry klubu był 
Pan Janusz Mytych, sekundantem sensei Zdzisław Kaliciak, 
a opiekunem senpai Zygmunt Pietruszka.

Wszystkie medale Zawodników ASW:
KATA:

1. miejsce – Jakub Mytych – U16
MISTRZ WIELKOPOLSKI
2. miejsce – Magda Józefowicz – U16
4. miejsce – Ola Rutkowska – U16
miejsca 4‒8:
Dawid Kania i Natan Morys, obaj U12

KUMITE:
1. miejsce – Dawid Kania – U12
MISTRZ WIELKOPOLSKI
1. miejsce – Jakub Mytych – U16
MISTRZ WIELKOPOLSKI
(Finał: 2x wazari – wygrana przed czasem)
3. miejsce – Natan Morys – U12
3. miejsce – Ola Rutkowska – U16
3. miejsce – Magda Józefowicz – U16

Kadra i Trenerzy przebywali w okolicach Turku już 
od piątku. Po zawodach, w drodze powrotnej cały skład 
Akademii udał się na zasłużony relaks do Term w Uniejowie.

Gratulujemy wszystkim Zawodnikom Akademii god-
nego reprezentowania klubu. Organizatorom za sprawne 
przeprowadzenie Mistrzostw. Dziękujemy Panom: Januszo-
wi Mytychowi, Zdzisławowi Kaliciakowi i Zygmuntowi Pie-
truszce za opiekę nad nasza młodzieżą.

Akademia Sztuk Walki PAPOŃ Team

Świetny występ na Ogólnopolskim 
Turnieju Karate!

1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy

Zawodnicy Akademii Sztuk Walki PAPON Team po raz 
kolejny udowodnili, że każdy start to zdobycze medalowe. 
Nie inaczej było i tym razem w Skarżysku – Kamiennej, gdzie 
17 października 2020 roku odbył się Ogólnopolski Turniej 
Karate Shinkyokushin. Zawody zgromadziły 138 karateków 
z 18 klubów z całej Polski Turniej zorganizowal sensei Zbi-
gniew Zaborski 4. Dan, któremu należą się brawa za spraw-
ne prowadzenie imprezy i przygotowanie pamiątkowych 
pucharow dla każdego startującego. Sędzią Głównym był 
Shihan Remigiusz Karpiński 6. Dan – Prezes PFKS, Członek 
Zarządu Europejskiej i Światowej Federacji Shinkyokushin.

Naszą Akademię reprezentowało trzech zawodników 
i wszyscy wywalczyli puchary.

 � 1. miejsce JAKUB MYTYCH U16 – 70KG
 � 2. miejsce DAWID KANIA U12 + 40kg
 � 3. miejsce ROBERT CHOWANEK U12 – 35kg

Warto nadmienić, że:
Dawid Kania w walce finałowej był minimalnie słabszy 

od kolegi dopiero w dogrywce. Bardzo udany start na koncie.
Roberta Chowanka, który w końcu wywalczył wymarzo-

ny puchar. Chowanek ostatnie tygodnie przepracował bar-
dzo solidnie, brał regularnie udział w dodatkowych trenin-
gach i osiągnął wyraźny progres.
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Jakub Mytych wykazał się dużym spokojem i bez pro-
blemów przebrnął przez wszystkie rundy. Walkę finałową 
po raz kolejny wygrał przed czasem i odebrał puchar z rąk 
samego Shihana Karpińskiego.

Bardzo dziękujemy Kierownikowi ASW – Panu Januszo-
wi Mytychowi za pomoc w obsłudze naszej kadry. Dziękuje-
my Sponsorowi Firmie MASA Sp. z o.o. z Kędzierzyna Koź-
la, dzięki któremu ekipa Akademii wyjechała do Skarżyska 
dzień wcześniej i mogła zamieszkać w luksusowym, dwupo-
ziomowym apartamencie.

Przed Zawodnikami Akademii Sztuk Walki PAPON 
Team kolejne zawody – 24.10.b.r. Katowice, gdzie wystartuje 
szeroka kadra:

 � Daria Baran U14
 � Aleksandra Rutkowska U16
 � Kinga Jezierzańska U16
 � Nadia Pierz U12
 � Jakub Mytych U16
 � Julia Mytych U12
 � Dawid Kania U12
 � Iga Krzysztoń U12
 � Robert Chowanek U12
 � Natan Morys U12
 � Melania Krzysztoń U12
 � Miłosz Papoń U8
 � Maria Papoń U6

Startujemy 6‒7.11.b.r. Mistrzostwa Polski w Zielonce. Trzy-
majcie kciuki!

ZAPISZ SIĘ DO AKADEMII
nabór trwa przez cały rok

kontakt 667 807 797.
POLUB NAS NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/asw24pl/
Paweł Papoń

Rowerem wokół Tarnowa 
Opolskiego

Na zlecenie Gminy Tarnów Opolski, znany opolski po-
dróżnik i bloger, promotor wycieczek rowerowych – Prze-
mysław Supernak (znany jako organizator dalekich wypraw 
i współtwórca Opolskiego Festiwalu Podróżniczego) – opra-
cował kilka atrakcyjnych tras dla cyklistów pod nazwą „Ro-
werem wokół Tarnowa Opolskiego”. Są one dostępne m.in. 
na stronie www.tarnowopolski.pl. Poniżej jedna z nich:

ROWEREM WOKÓŁ TARNOWA OPOLSKIEGO

Trasa nr 3: Z Tarnowa Opolskiego nad stawy w Utracie
Opis trasy, mapa i zdjęcia:  
Przemysław Supernak, SuperGlob 
https://www.facebook.com/superglob1/

 � Długość trasy: 23,2 km
 � Szczegółowa mapa trasy:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Z5db5Fcz-
2MqbhctM4gRzXkIULLi83nEF&usp=sharing

Ta wycieczka spodoba się zwłaszcza miłośnikom przyro-
dy i obserwacji zwierząt. Stawy rybne w Utracie to siedlisko 
licznych gatunków ptaków wodnych i wędrownych. Na tra-
sie do nich spotkamy wszystko, co miłośnicy turystyki rowe-
rowej lubią najbardziej. Zaciszne wioski, łąki i pola, piękny 
pałac w Izbicku, dawne grodzisko słowiańskie, a nawet ka-
meralne Muzeum Wiejskie w Raszowej.

Na trasę wyruszamy z pięknie ukwieconego skweru przy 
ul. Św. Marcina. Jedziemy w stronę kościoła św. Marcina Bi-
skupa (więcej informacji: trasa nr 2 „Z Tarnowa Opolskiego 
do Suchego Boru”) i tuż za nim skręcamy w prawo, w ul. Na-
kielską. Przecinamy główną drogę (ul. Klimasa) i jedziemy 
dalej prosto czerwonym szlakiem rowerowym. Na skraju 
Tarnowa mijamy po prawej stronie cmentarz z malowniczą 
kapliczką, do której prowadzi centralnie położona, zadrze-
wiona aleja. Za Tarnowem mijamy niewielki zagajnik i wjeż-
dżamy do Nakła. Gdy dojedziemy do drogi krajowej nr 94, 
skręcamy w prawo i zgodnie z czerwonym szlakiem jedzie-
my do trzeciego skrzyżowania (przy szkole), na którym skrę-
camy w lewo, w ul. Raszowską.

W centrum Nakła warto na chwilę zboczyć z trasy w ul. 
Kościelną, by zobaczyć kościół św. Apostołów Piotra i Pawła. 
Neoromańska świątynia powstała w latach 1948‒1940. Zbu-
dowana została z białego wapienia, który ufundował przed-
wojenny właściciel zakładów wapienniczych, Paweł Ogórek.

Jadąc wzdłuż drogi krajowej nr 94, na skrzyżowaniu przy 
szkole skręcamy w lewo, w ul. Raszowską. Niedaleko za wio-
ską mijamy po prawej stronie stawek w Grabowie, gdzie 
znajduje się łowisko wędkarskie. Rzadko uczęszczaną dro-
gą gminną dojeżdżamy do Raszowej. Przy głównym skrzy-
żowaniu, po prawej stronie, w starym, ceglanym budynku 
znajduje się Muzeum Wiejskie. Warto je odwiedzić i obej-
rzeć stare przedmioty codziennego użytku czy maszyny rol-
nicze używane kiedyś na Śląsku.

Dojazd do dawnego młyna w Raszowej
Pasjonaci opuszczonych i zapomnianych miejsc mogą 

w Raszowej zboczyć z trasy głównej wycieczki, by odwie-
dzić teren dawnego młyna. Na skrzyżowaniu przy Muzeum 
Wiejskim trzeba skręcić w lewo i jechać główną drogą aż 
do ul. Młyńskiej. Tu skręcamy w prawo i jedziemy zarośnię-
tą polną drogą do zagajnika, w którym, nad leniwie płynącą, 
niewielką rzeczką znajdują się pozostałości młyna ukryte 
pośród drzew. Wracamy tą samą drogą.
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W Raszowej, przy Muzeum Wiejskim, trasa główna na-
szej wycieczki skręca ostro w prawo z ul. Nakielskiej w ul. 
Mickiewicza. Jedziemy cały czas czerwonym szlakiem ro-
werowym, który na rozwidleniu na końcu ulicy prowadzi 
w lewo i przechodzi w polną drogę. Tuż za polami wjeżdża-
my do lasu i 700 m. dalej dojeżdżamy do Utraty w gminie 
Izbicko. Na asfaltowej szosie skręcamy w lewo i po chwili 
w prawo, wjeżdżając na czarny szlak rowerowy. Jadąc dalej 
przez las, na rozwidleniu dróg skręcamy łagodnie w prawo.

Nieopodal następnego skrzyżowania leśnych dróg czeka-
ją nas dwie atrakcje. Aby do nich dotrzeć musimy opuścić 
na chwilę trasę główną. Jadąc ok. 400 m. w lewo dotrzemy 
do pomnika przyrody – źródełka wody, które dawniej wy-
korzystywane było przez okolicznych mieszkańców do pro-
dukcji masła. Z kolej 300 m w prawo dojedziemy do pozo-
stałości dawnego piastowskiego gródka stożkowego. Widać 
tu wyraźne okrągłe wzniesienie otoczone dawną fosą. Swego 
czasu archeolodzy prowadzili tu badania, wykopując z ziemi 
kilka ciekawych eksponatów – pozostałości przedmiotów 
codziennego użytku.

Od skrzyżowania przy źródełku wody i grodzisku jedzie-
my prosto, do końca drogi i skręcamy ostro w prawo, opusz-
czając czarny szlak rowerowy. Trzysta metrów dalej wjeż-
dżamy na teren stawów rybnych w Utracie. Jest ich aż sie-
dem. To doskonałe miejsce do obserwacji ptaków wodnych 
można tu spotkać m.in. łabędzie, kormorany, dzikie kaczki, 
perkozy, łyski, czaple, żurawie i bociany czarne.

Jedziemy zadrzewioną drogą pomiędzy dwoma stawami 
do rozwidlenia dróg z dawnym domem zarządcy stawów. 
Tu skręcamy w lewo i 50 m. dalej, na następnym rozwidle-
niu jedziemy w prawo. Po lewej stronie mijamy kolejny staw. 
Czterysta metrów dalej skręcamy na rozwidleniu w prawo 
i dojeżdżamy do krzyża na skraju lasu. Na wprost widać stąd 
piękną panoramę z Górą św. Anny w tle. Skręcamy w prawo 
i skrajem lasu dojeżdżamy do krańca Ligoty Czamborowej. 
Dalej jedziemy prosto asfaltową szosą i po chwili wjeżdżamy 
do Izbicka.

W Izbicku, po prawej stronie, mijamy powstały niedaw-
no park, w którym warto się zatrzymać na odpoczynek. 
W centrum parku stoi spora altana z ławkami, przy której 
znajduje się staw z drewnianym molem. Na alejkach parku 
utworzono ścieżkę edukacyjną z tablicami informującymi 
o różnych ciekawostkach przyrodniczych. Zaraz za parkiem, 
po prawej stronie mijamy kolejny park otoczony ogrodze-
niem. To 11-hektarowy ogród pełen starych drzew i rzad-

kich krzewów, który kryje w sobie klasycystyczny pałac rodu 
Strachwitz zasłużonego dla okolicy. Bramy wjazdowej strze-
gą dwa dziki będące częścią herbu rodowego właścicieli. Dziś 
w pałacu mieści się hotel i ośrodek konferencyjny, w którym 
w 2011 r. obradowała Grupa Wyszechradzka.

Przy bramie wjazdowej do pałacu skręcamy w lewo 
i wracamy na czarny szlak rowerowy. W centrum Izbicka 
mijamy kościół św. Krzysztofa i dojeżdżamy do skrzyżo-
wania z drogą krajową nr 94. Jeśli zgłodnieliśmy, warto za-
trzymać się tu w popularnej restauracji z kuchnią włoską. 
Dalej jedziemy prosto, przekraczając DK 94 i dojeżdżamy 
do Otmic. Tutaj warto po raz kolejny zboczyć z trasy, by zo-
baczyć ciekawy krajobrazowo kamieniołom (trasa niebieska 
w Google Maps). Na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy 
w prawo, w ul. Orzeszkowej. Za ostatnimi zabudowaniami 
przejeżdżamy przez park i wyjeżdżamy na pola tuż przy 
kamieniołomie. Objeżdżamy go dookoła, drogą przy samej 
jego krawędzi. Przydadzą się tutaj terenowe opony. Na koń-
cu wyboistej drogi okrążającej kamieniołom wjeżdżamy 
na asfalt, po lewej stronie mijając budynek mieszkalny. Tuż 
za nim skręcamy w lewo i od razu w prawo na wygodną dro-
gę gminną, wracając na trasę główną tuż przed przejazdem 
kolejowym.

Jeśli omijamy kamieniołom, jedziemy w Otmicach cały 
czas prosto główną drogą, która na końcu wioski skrę-
ca łagodnie w prawo i prowadzi skrajem lasu. Dojeżdża-
my do przejazdu kolejowego, za którym skręcamy od razu 
w prawo, w brukowaną drogę, na której czarny szlak łączy 
się z zielonym. Ten drugi będzie nam towarzyszył do samego 
Tarnowa. Już po chwili mijamy stare zabudowania przysiół-
ka Rajsówka. Tuż za nimi mijamy stację kolejową Kamień 
Śląski. Jedziemy cały czas wzdłuż torów, 800 m za dworcem 
mijając ukryte w lesie, opuszczone budynki mieszkalne. Za-
raz za nimi skręcamy w prawo i znów przejeżdżamy przez 
tory. Za przejazdem docieramy do pięknie odnowionych 
budynków, w których kiedyś mieściła się rezydencja Pawła 
Ogórka – przedwojennego właściciela zakładów wapienni-
czych. Tego, który ufundował kamień na budowę kościoła 
w Nakle. Przy budynkach skręcamy w lewo i po chwili wy-
jeżdżamy z lasu na pola. Prosta droga polna wzdłuż torów 
kolejowych po chwili dociera do Tarnowa Opolskiego i wpa-
da w ul. Powstańców Śląskich. Dojeżdżamy do skrzyżowa-
nia, skręcamy w prawo, w ul. Klimasa i po chwili kończymy 
wycieczkę przy kościele św. Marcina Biskupa.
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Gramy dla Kacpra  
piękny gest sportowców

Cel realizacji PSR:
• rzetelne i obiektywne zidentyfikowanie stanu polskie-

go rolnictwa oraz obserwacja kierunków i zakresu zmian 
jakie zaszły w rolnictwie od 2010 r.

• wykorzystanie wyników PSR do tworzenia strategii roz-
wojowych, planów rozwoju obszarów wiejskich i kre-
owania polityki żywnościowej

Metody realizacji PSR:
• samospis internetowy – obowiązkowa metoda (uzup. 

wywiad telefoniczny lub bezpośredni przeprowadzony 
przez rachmistrza spisowego).

Bezpieczeństwo informacji
• dane pozyskane w PSR podlegają tajemnicy statystycz-

nej (art.10 ustawy o statystyce publicznej z 1995 r.).

W PSR pytania dotyczą:
• osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
• użytkowania gruntów,
• powierzchni zasiewów,
• zużycia nawozów,
• pogłowia zwierząt gospodarskich, 
• produkcji ekologicznej, 
• rodzaju budynków gospodarskich.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 
w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728).

SPISUJĄC SIĘ ZYSKUJESZ REALNY WPŁYW NA ZMIANY 
ZACHODZĄCE W GOSPODARCE ROLNEJ

Wejdź na  spisrolny.gov.pl

W dniach 19‒20 września 2020 na stadionie w Tarnowie 
Opolskim Gminny Klub Sportowy Piomar Tarnów Opolski 
– Przywory zorganizował coroczny festyn sportowy. Uczest-
niczyły w nim 24 drużyny skupiające 240 młodych adeptów 
piłkarstwa. Piknik sportowy Piomaru to impreza cyklicz-
na, jednakże w tym roku zarząd podjął decyzję, że młodzi 
sportowcy zagrają dla swojego kolegi – Kacpra, który zmaga 
się z chorobą i potrzebuje wsparcia. Wszystkie środki zgro-
madzone przy okazji pikniku mają wspomóc rehabilitację 
młodego zawodnika PIOMARU. Chętni darczyńcy mogą 
wesprzeć leczenie chłopca wpłacając datki na specjalnie wy-
odrębniony rachunek bankowy.


