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Rok 2021 to wiele inwestycji 
dla najmłodszych

- wywiad z Wójtem 
Gminy Tarnów Opolski 
Krzysztofem Mutzem

Wręczenie Medali za 
Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie

- 21 par świętowało 
jubileusz swoich Złotych Godów

Działo się w inwestycjach 

– podsumowanie roku, 
plany na przyszłość

 ▶ czytaj od str. 23

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój, wytchnienie 
i radość. Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem, 

a Nowy Rok obdaruje zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.
Życzy

Krzysztof Mutz
Wójt Gminy
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Zapraszamy do współpracy

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

Redakcja

Płać podatki w naszej Gminie, 
wspieraj okolicę, 

w której mieszkasz
Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Tarnów Opolski i za-

leży Ci na rozwoju swojego miejsca zamieszkania, możesz 
przeznaczyć część podatku na rozwój infrastruktury, z któ-
rej na co dzień korzystasz.

Aby pieniądze z rocznego rozliczenia PIT wróciły 
do Twojej Gminy i wspierały jej rozwój wystarczy, że w swo-
im zeznaniu rocznym za rok 2021 wskażesz miejsce, jako 
miejsce zamieszkania: Gminę Tarnów Opolski, a jako wła-
ściwy urząd skarbowy – II Urząd Skarbowy w Opolu.

Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli sfinansować 
m.in.: budowę i remonty dróg gminnych, chodników, palcó-
wek oświatowych czy rozwój infrastruktury społecznej.

Nowy Sekretarz 
Gminy Tarnów Opolski

Z dniem 22 listopada br. stanowisko Sekretarza Gminy 
Tarnów Opolski objął Pan Tomasz Rega, który od ponad 
10 lat pełnił funkcję Kierownika Referatu Hala Sportowa. 
Nowemu Panu Sekretarzowi składamy najszczersze gratula-
cje, życzymy sukcesów na nowym stanowisku oraz owocnej 
pracy dla dobra mieszkańców i naszego samorządu.

Pan Sekretarz pozostaje do dyspozycji mieszkańców pod 
nr kontaktowym 77 46 40 863 oraz mailowym: 

sekretarz@tarnowopolski.pl

Co warto wiedzieć, żeby zgodnie 
z prawem wyciąć drzewo

Przepisy dotyczące wycinki drzew reguluje noweliza-
cja ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie dnia 
17 czerwca 2017 roku. Osoba, która chce usunąć drzewo, 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, rosnące na terenie nieruchomości do niej należącej (lub 
dzierżawionej – za zgodą właściciela), musi fakt ten zgłosić 
do odpowiedniego organu – w naszej gminie zgłoszenie 
przyjmuje wójt. W przypadku niewypełnienia tego obowiąz-
ku właścicielowi grożą wysokie kary finansowe.

Druk zgłoszenia można pobrać ze strony Gminy Tarnów 
Opolski www.tarnowopolski.pl (zakładka załatw sprawę) 
lub w budynku urzędu.

Przepisów tych nie stosuje się (czyli nie trzeba zgłaszać 
chęci wycinki) w przypadku:

1) Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie 
przekracza:

• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolist-
nego oraz klonu srebrzystego,

• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robi-
nii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
2) Drzew owocowych (orzech włoski również uznawany 

jest za drzewo owocowe)
3) Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o po-

wierzchni do 25 m2. 
Drzewa usuwamy poza sezonem lęgowym, czyli od 
16 października do końca lutego. Chyba, że drzewo jest cał-
kiem suche.

Po złożeniu zgłoszenia, urząd ma 21 dni na przeprowa-
dzenie oględzin na miejscu planowanej wycinki, a następ-
nie 14 dni na wyrażenie sprzeciwu, który wysłany zostanie 
listownie do zgłaszającego Jeśli po upływie tego czasu wła-
ściciel nie otrzyma odmowy, może zgodnie z prawem ściąć 
drzewo (brak sprzeciwu uznaje się za udzielenie zezwole-
nia). Decyzja jest ważna przez 6 miesięcy od dnia oględzin. 
Po upływie tego czasu- jeśli nie uda się wyciąć drzewa, nale-
ży ponownie złożyć zgłoszenie.

Konsekwencją wycięcia drzewa bez otrzymania zgody 
są kary pieniężne. Ich wysokość zależy od rodzaju lub gatun-
ku drzewa oraz od jego obwodu.

Jeśli w miejscu gdzie rosło wycięte drzewo, w okresie 5 lat 
od przeprowadzenia oględzin, właściciel działki postawi bu-
dynek mający związek z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, będzie musiał uiścić opłaty za jego usunięcie.
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roku chcemy sfinalizować zadanie. Oczywiście, na bieżą-
co będziemy też realizować konserwację dróg gminnych. 
W związku z tym, że pozyskaliśmy pokaźne wsparcie spon-
sora – firmy Lhoist – dla realizacji placów zabaw w Raszo-
wej i Nakle, na początku przyszłego roku chcemy w tych 
sołectwach z gminnych środków wykonać zadania dodat-
kowe, tj. remont łazienek w nakielskiej szkole oraz remont 
ul. Łącznej w Raszowej, sąsiadującej z placem zabaw. Nie 
można też zapomnieć o tak ważnej inwestycji, jaką jest bu-
dowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
W tym wypadku prace są już w toku i w pierwszej połowie 
przyszłego roku zamierzamy udostępnić go mieszkańcom. 
Jeśli chodzi o inwestycje, plany mamy ambitne.

Red.: Jeśli mowa o rosnących cenach, gorącym tematem bez 
wątpienia jest wzrost cen energii elektrycznej i wzrost cen wy-
wozu śmieci. Czy jako mieszkańcy odczujemy te podwyżki?
K. M.: Obecnie wszyscy odczuwamy skutki podwyżek cen 
w wielu dziedzinach życia – od cen paliwa, po ceny żywno-
ści, transportu, usług. Jeśli chodzi o ceny wywozu i utyli-
zacji śmieci, to kwoty opłat nie bilansują się z faktycznymi 
wydatkami i w rezultacie gmina dopłaca duże kwoty, cze-
go robić nie powinna i co jest kwestionowane przez organy 
kontroli. Żeby uniknąć drastycznej podwyżki, czyniliśmy 
starania aby przystąpić do związku międzygminnego Czy-
sty Region. Warunkiem ubiegania się o członkostwo było 
posiadanie PSZOK-u. Chętnych samorządów jest wiele ale 
nam się udało przejść pozytywną weryfikację. Czysty Re-
gion ma niższe ceny dlatego, że jest w pewien sposób sa-
mowystarczalny – posiada własną instalację do utylizowa-
nia odpadów i wszystkie instrumenty do obsługi systemu. 
W efekcie będziemy musieli podnieść ceny tylko na trzy 
miesiące, bo od kwietnia cały system odpadów naszej gmi-
ny przejmuje Czysty Region a tam cena, już po podwyżce, 
to 27 złotych od osoby, czyli tyle ile u nas obecnie. Można 
powiedzieć, że w tym wypadku uda nam się w przyszłym 
roku wrócić do starej stawki, czyli obędzie się bez stałej 
podwyżki. Obserwując jak drastyczne podwyżki mają miej-
sce (o czym donoszą przecież codziennie media) bardzo 
się cieszę, że pomimo inflacji, zwiększonych kosztów uda 
nam się utrzymać (po tym krótkim 3-miesięcznym okresie 
przejściowym) dotychczasową stawkę. Wiem, że to ważne 
dla domowych budżetów naszych mieszkańców, a szczegól-

Rok 2021 to wiele 
inwestycji dla 
najmłodszych
Grudzień to czas podsumowań i planowania. Mijający 

rok to czas kolejnych zmagań z utrudnieniami towa-
rzyszącymi pandemii. Mimo to, sfinalizowanych zostało 
wiele inwestycji – w tym trzy nowe place zabaw o wyso-
kim standardzie. Plany na przyszły rok to głównie inwe-
stycje drogowe i ochrona środowiska – podsumowuje wójt 
Krzysztof Mutz.
Red.: Koniec roku sprzyja refleksjom, wyciąganiu wniosków 
i planowaniu. Jak Pan może podsumować mijający rok w na-
szej gminie?
Krzysztof Mutz: Mijający rok jest już kolejnym, w któ-
rym zmagamy się z trudnościami pandemii – i nie mam 
tu na myśli tylko zachorowań i sytuacji zagrożenia epide-
miologicznego, ale również konsekwencje gospodarcze, 
ekonomiczne i społeczne. Sytuacja jest specyficzna i trudna, 
jednak mogę z całą pewnością stwierdzić, że nie był to dla 
naszej gminy rok stracony. Wiele udało się zrobić, choć 
często wymagało to więcej wysiłku i większych nakładów 
finansowych. Tym bardziej cieszą efekty. Są to między in-
nymi trzy duże, nowoczesne place zabaw otwarte w tym 
roku. Mam tu na myśli plac zabaw w Tarnowie Opolskim, 
połączony z miasteczkiem ruchu drogowego, plac zabaw 
w Raszowej oraz Nakle. Dzieci z tych sołectw otrzymały 
piękne, bezpieczne i atrakcyjne miejsca zabaw. W katalogu 
inwestycji tegorocznych wymienić trzeba tarnowski skwer 
z boiskiem do gry w bule, który już wkrótce będzie gotowy. 
Trwa również remont szkoły i świetlicy w Nakle, który bę-
dzie kontynuowany jeszcze na początku przyszłego roku. 
Planowany jest też remont przedszkola w Nakle. To nie 
wszystko, bo rozpoczęliśmy też procedury z przygotowa-
niem dokumentacji potrzebnej do budowy nowego przed-
szkola w Tarnowie Opolskim. To będzie niezwykle ważna 
inwestycja i z pewnością znajduje się na pierwszym miejscu 
zadań przyszłorocznych. A tych zadań, zapewniam, jest 
wiele.

Red.: Mieszkańcy zawsze w szczególny sposób zwracali uwagę 
na inwestycje drogowe. Jak wygląda sytuacja w tym zakresie?
K. M.: W tym temacie zawsze jest coś do zrobienia. Co roku 
pokaźna część funduszu inwestycyjnego to środki na re-
monty i budowę dróg. W tym roku wykonany został plac 
przed kościołem w Tarnowie Opolskim, z wydzieleniem 
miejsc parkingowych i organizacją ruchu w taki sposób aby 
nie utrudniać strażakom wyjazdów na akcje ale też by po-
prawić obsługę targowiska. Dodatkowo przebudowana zo-
stała ulica Koraszewskiego i 1 Maja w Tarnowie Opolskim. 
Zleciliśmy też opracowanie dokumentacji na budowę wjaz-
du na ul.Stokrotek w Walidrogach, ul. Kościelną w Kosoro-
wicach, dokumentację na całe Osiedle Kwiatowe w Tarnowie 
Opolskim, ulicę Krótką w Kątach Opolskich czy też łącz-
nika między ulicą Marcina a Klimasa w Tarnowie. W tym 
roku powstaje dokumentacja, w przyszłym je zrealizujemy. 
Nie sposób też zapomnieć o długo wyczekanej ścieżce pie-
szo-rowerowej wzdłuż ulicy Klimasa w Tarnowie Opolskim 
aż do ronda przy drodze krajowej. To inwestycja realizo-
wana w ramach projektu partnerskiego z miastem Opole 
pn. „Czas na rower”. W tym roku powstała dokumentacja, 
która wymagała wiele czasu i formalności, w przyszłym 
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nie dla osób gorzej sytuowanych. Jeśli zaś chodzi o energię, 
to w ogłoszonym przetargu, najniższe oferty na oświetlenie 
uliczne i zasilenie obiektów gminnych były ponad sto pro-
cent wyższe niż w roku ubiegłym. To gigantyczna podwyż-
ka. W tej sytuacji musimy pomyśleć o optymalizacji zużycia 
energii, bo na rozrzutność po nowych cenach zwyczajnie 
nas nie stać. Będziemy ten temat konsultować z doradcą 
energetycznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska aby wypracować rozwiązanie najmniej dotkliwe 
dla mieszkańców.

Red.: Jeśli mowa o ekologii, to gmina deklarowała sporo dzia-
łań w tym zakresie. Jak wygląda ich realizacja?
K. M.: Dbałość o środowisko jest dla nas priorytetem 
i tu nasze działania muszą mieć charakter ciągły z naci-
skiem na coraz większy zasięg. Mogę wymienić kilka ob-
szarów, w których prowadzimy działania – realizując Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej wymieniamy urządzenia 
w obiektach gminnych na energooszczędne, często opar-
te na energii odnawialnej, dopłacamy do wymiany pieców 
starej generacji na nowe- ekologiczne, prowadzimy program 
usuwania azbestu, inwestujemy w ścieżki pieszo-rowerowe 
ze stacjami przesiadkowymi aby ograniczyć ruch oparty 
na emisji spalin, finansujemy nowe nasadzenia, bierzemy 
udział w akcjach promujących bioróżnorodność, przekaza-
liśmy do placówek edukacyjnych hotele dla owadów i budki 
lęgowe, zainicjowaliśmy akcję wymiany toreb plastikowych 
na papierowe w tych punktach handlowych gminy, które 
zadeklarowały chęć udziału w akcji, budujemy nowocze-
sny PSZOK z punktem wymiany rzeczy używanych. Tych 
działań jest wiele a będziemy robić jeszcze więcej. I również 
w kolejnym roku ekologia pozostanie jednym z naszych 
priorytetów!

Red.: W tym roku znów wiele spotkań opłatkowych się nie 
odbędzie z uwagi na pandemię, nie będzie więc okazji złożyć 
życzeń osobiście… Czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom 
gminy Tarnów Opolski jako jej gospodarz?
K. M.: Przede wszystkim zdrowia, bo ono w tych trudnych 
czasach jest wielką wartością. Poza tym jednak optymizmu 
i wzajemnej życzliwości. Sam jestem życiowym optymistą 
i nie raz przekonałem się, że pozytywne podejście do życia 
i ludzi pozwala rozwiązać najtrudniejsze sprawy. Gdy coś 
robimy ze złością, sfrustrowani – nic dobrego z tego nie 
wyjdzie. Święta to czas wyjątkowy – pozwólmy sobie zatem 
na szczery uśmiech, dobry, bezinteresowny gest i na bycie 
szczęśliwymi, w gronie przyjaciół i najbliższych.

Pożegnanie Pana Czesława Bargiela 
Sekretarza Gminy Tarnów Opolski 

w związku z przejściem na 
emeryturę

Pan Czesław Bargiel na stanowisku Sekretarza Gminy 
przepracował w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski 6 lat. Za-
wsze służył radą i dał się poznać jako osoba bardzo życzliwa, 
pomocna i zaangażowana w życie Gminy i urzędu. Z chęcią 
dzielił się swoim doświadczeniem zawodowym podpartym 
długoletnim stażem pracy.

Oficjalne pożegnanie Pana Sekretarza w związku z przej-
ściem na emeryturę miało miejsce 30 września b.r. w sali 
ślubów urzędu gminy. Za rzetelne wykonywanie obowiąz-
ków oraz działania podejmowane na rzecz lokalnej społecz-
ności podziękowania złożyli: Wójt Gminy Tarnów Opolski 

Krzysztof Mutz wraz z Zastępcą Wójta Magdaleną Chudow-
ską oraz Skarbnikiem Gminy Anetą Knapik. Podziękowania 
i życzenia złożyli również pracownicy Urzędu Gminy oraz 
kierownictwo jednostek podległych.

Z okazji przejścia na emeryturę Panu Czesławowi Bargie-
lowi raz jeszcze składamy serdeczne życzenia realizacji dal-
szych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem 
i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym, jak i oddaniu cię cał-
kowicie swemu nowemu hobby – pszczelarstwu. W związku 
z tym pracownicy wraz z Panem Wójtem wręczyli Panu Cze-
sławowi dwa nowe ule do kolekcji, by stały się zapalnikiem 
do dalszego rozwijania tak pożytecznego i przyjemnego 
hobby.

Opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Od nowego roku czeka nas krótkotrwała podwyżka cen. 
Podwyżka w stosunku do roku bieżącego spowodowana jest 
przede wszystkim rosnącymi kosztami funkcjonowania sys-
temu gospodarowania odpadami. Produkujemy więcej od-
padów zmieszanych, co wiąże się z wzrostem kosztów ich 
składowania i przetwarzania. Drożeje też paliwo czy koszty 
pracownicze – niestety, te wszystkie elementy mają ogromny 
wpływ na ostateczną kwotę, jaką ponoszą mieszkańcy za go-
spodarowanie odpadami. W 2021 roku system gospodaro-
wania odpadami będzie nas kosztować ok. 3 319 500,00 zł.

Wpłaty od mieszkańcy gminy Tarnów Opolski powinny 
finansować wszystkie opłaty związane z systemem gospo-
darowania odpadami komunalnymi, jednak ciągle rosnące 
koszty powodują, że corocznie samorząd do niego dopłaca 
– co jest niestety niezgodne z przepisami. W bieżącym roku 
łączna kwota dopłat z budżetu gminy Tarnów Opolski się-
gnie 769 500,00 złotych.

Tym samym konieczne jest podwyższenie miesięcznych 
stawek za gospodarowanie odpadami w styczniu, lutym 
i marcu 2022 roku. Na szczęście jest to sytuacja tymczasowa 
i od 1 kwietnia 2022 roku mieszkańcy będą płacić 27 zamiast 
38 złotych. To efekt przystąpienia samorządu do Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzy-
nie – Koźlu.

Wysokość opłaty 
od osoby

od V 2020 
do 2021 2022 od IV 2022

1-4 osób 27,00 zł 38,00 zł 27,00 zł

od 5 osoby 15,00 zł 25,00 zł 21,50 zł

Powyżej 6 15,00 zł 25,00 zł 15,00 zł
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Informacja dotycząca zimowego 
utrzymania dróg w Gminie 

Tarnów Opolski sezon 2021/2022
Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmować 

będzie się Park Technologiczno–Innowacyjny Sp. z o. o 
w Przyworach ul. Wiejska 13. Od dnia rozpoczęcia prac przy 
zimowym utrzymaniu dróg uruchomione zostaną telefony 
osób odpowiedzialnych za kierowanie i koordynację prac. 
W razie zgłoszeń nr kontaktowy tel. 573 671 830.

Bieżące informacje dotyczące przejezdności i stanu dróg 
w okresie zimowym można uzyskać w Obwodzie Drogo-
wym Chrząstowice pod nr tel. 605 424 010, lub u dyżurne-
go akcji zimowej tel. 604 428 460, dyżur: tel. 694 907 485, 
604 428 460 w godz. od 15.00 do 7.00.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu do obowiązku któ-
rego należy odśnieżanie ul. Krapkowickiej na trasie Kąty Op. 
– Przywory. Informację o zimowym utrzymaniu dróg moż-
na uzyskać pod nr tel. 604 087 131 oraz tel. 77 459 18 80

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
– obowiązek utrzymania Drogi Krajowej nr 94 Opo-
le – Strzelce Op. Informacji oraz zgłoszeń dot. zimowego 
utrzymaniu dróg można dokonać pod nr tel. 77 46 13 656, 
tel. kom. 512 218 415, 501 330 672.

Przypominamy mieszkańcom, iż zgodnie z regulami-
nem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zo-
bowiązuje się do:

1) Niezwłocznego uprzątnięcia ze śniegu, lodu i błota 
z chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości 
przez:

 � odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu 
pieszych lub pojazdów,

 � podjęcia działań likwidujących lub co najmniej ograni-
czających śliskość chodnika, przy czym piasek lub inne 
materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodni-
ka niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2) Usunięcia sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów 
nieruchomości służących do użytku publicznego bez-
zwłocznie po ich pojawieniu się.

3) Usunięcia z ulicy oraz chodnika przywiezionego węgla, 
koksu i innych materiałów oraz oczyszczenie ich z po-
zostałości po ww. materiałach przez osobę, do której go 
dostarczono.

Otwarcie placów zabaw 
w Tarnowie Opolskim, Raszowej 

i Nakle
W Tarnowie Opolskim nowy plac zabaw powstał przy 

Osiedlu Zakładowym. Przestrzeń rekreacyjna dla miesz-
kańców to nie tylko instalacje zabawowe, ale również mia-
steczko ruchu drogowego. Kolorowy i bezpieczny sprzęt, 
zlokalizowany na placu zabaw, pozwoli dzieciom urozma-
icić czas kontaktu z rówieśnikami. Najmłodsi mogą korzy-
stać: ze zjeżdżalni z torem przeszkód, huśtawki wahadłowej 
i huśtawki wagowej, wieży wspinaczkowej, karuzeli platfor-
mowej, skoczków oraz piaskownicy. Dla opiekunów latorośli 
umieszczono ławki.
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W Raszowej i Nakle place zabaw zostały w starych lo-
kalizacjach, zyskały jednak nowy wygląd. Miejsca te pełne 
są ciekawych instalacji zabawowych m.in. zjeżdżalnie, karu-
zele, ścianki wspinaczkowe i piaskownice. W Nakle oprócz 
atrakcji dla najmłodszych, powstała również instalacja, 
z której może korzystać młodzież – jest to Street workout.

Wymarzone przez najmłodszych obiekty powstały dzię-
ki współpracy gminy ze sponsorami i zaradności samych 
mieszkańców. Pragniemy serdecznie podziękować Sołtysom, 
Radom Sołeckim oraz wszystkim sponsorom i darczyńcom 
za zaangażowanie i pomoc w stworzeniu atrakcyjnych i bez-
piecznych miejsc dla naszych milusińskich.

Plac zabaw w Raszowej Plac zabaw w Nakle

Całkowity koszt inwestycji 
88 964,28 zł

Całkowity koszt inwestycji
77 919,19 zł

Darowizna Lhoist 37 500 zł Lhoist  37 900 zł

Darowizna Betard 1 000 zł Kamex 6 900 zł

Zrzutka 18 410, 06 zł Darowizny firm lokalnych 7 600 zł

Złom 3 500 zł Gmina Tarnów Opolski 25 519,19 zł*

Prima Smak 500 zł

Mróz Jan 1 000 zł

Gmina Tarnów Opolski 27 054,22 zł*

*w tym środki gminne w dyspozycji sołectwa

Plac zabaw w Tarnowie Opolskim

Całkowity koszt inwestycji  388 582,97zł (w tym zakup działki: 55 785,30 zł)

Lhoist 75 000 zł

Spółdzielnia Tarnów Opolski  10 000 zł

Labtar  1 500 zł

Wesoły Borsuk 200 zł

Gmina Tarnów Opolski 301 882,97 zł*

Zrzutka: zakup ogrodzenie z montażem za 11 542,50 zł oraz zakup przenośnych bramek

*w tym środki gminne w dyspozycji sołectwa

Inwestycje gminne 2021r.
Wykonane:

 � Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania 
ul. Dworcowej i ul. Kopernika w m. Tarnów Opolski

 � Modernizacja ul. Koraszewskiego i odcinka ul. 1 Maja 
w Tarnowie Opolskim

 � Przebudowa dachu i stropu nad parterem filii GOK 
w Miedzianej

 � Budowa placów zabaw w Tarnowie Opolskim, Raszowej 
oraz Nakle

 � Modernizacja ul. św. Marcina w Tarnowie Opolskim 
wraz z wprowadzeniem organizacji ruchu i wyznacze-
niem miejsc postojowych

Realizowane:
 � Wymienianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne
w czerwcu wykonano wymianę opraw oświetleniowych
• przy drodze powiatowej nr 1712 ul. Ozimska 

w Raszowej,
• zamontowano 35 opraw oświetleniowych w miejsco-

wości Miedziana przy ul. Łowieckiej,
• w Raszowej przy ul. Ozimskiej.
Celem realizacji zadania jest zmniejszenie kosztów po-
noszonych za oświetlenie uliczne, poprawa estetyki oraz 
ekologii w gminie. Do końca roku wymiana nastąpi przy 
głównych drogach w miejscowościach Tarnów Opolski, 
Kosorowice, Miedziana i Przywory.

 � Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nakle
 � Budowa boisko do gry w bule w Tarnowie Opolskim
 � Opracowanie PFU budowy przedszkola w Tarnowie 
Opolskim

 � Projekt budowy drogi na „osiedlu Kwiatowym” w Tarno-
wie Opolskim (budowa drogi przewidziana w 2022 r.)

 � Projekt przebudowa ul. Kochanowskiego w Tarnowie 
Opolskim

 � Przekazanie udziałów w wysokości 600 000 zł do spółki 
PTI na wykonanie studni awaryjnej w Raszowej

 � Opracowanie dokumentacji w ramach projektu „Czas 
na rower – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglo-
meracji Opolskiej – zadanie Budowa ścieżki pieszo – ro-
werowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim” 
(budowa chodnika przewidziana w 2022 r.)
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 � Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tarno-
wie Opolskim
PSZOK w Tarnowie Opolskim powstanie przy ul. Świę-
tego Jacka. Będzie to miejsce, gdzie oddamy kłopotliwe 
odpady. Gmina 04.10.2021 r. podpisała umowę z firmą 
budowlaną, która wybuduje PSZOK. Obecnie trwają pra-
ce nad opracowanie dokumentacji technicznej. Koniec 
realizacji zadania przewidziany jest na maj 2022 r. Koszt 
realizacji inwestycji: 1 469 000 zł (w tym 85% kwoty po-
chodzi z RPO WO na lata 2014‒2021)

Spotkanie Forum przedsiębiorców 
Gminy Tarnów Opolski 

z Wójtem Gminy w ramach 
„SILESIA MEET UP”

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu „SILESIA MEET 
UP” – wsparcie dla biznesu, kierowane do przedsiębiorców 
i/lub przedstawicieli firm z Gminy Tarnów Opolski już za 
nami. W dniu wczorajszym w Restauracji Joanna w Kątach 
Opolskich wszystkie możliwości wsparcia dla lokalnych 
przedsiębiorców przedstawiła Izba Gospodarcza „Śląsk”, a 
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki zachęcały do korzystania z ofert wsparcia dla 
poszczególnych gałęzi gospodarki, rozwijających się przed-
siębiorstw oraz firm z długoletnim stażem. 

Oferowana pomoc to zarówno dotacje, pożyczki, ale 
również i szkolenia i środki na doradztwo i szkolenia, któ-
re można w następnych miesiącach uzyskać za pomocą tych 
organizacji. 

Pomoc – to szansa na jeszcze bardziej efektywne wyko-
rzystanie swojego potencjału, oraz szansa na rozwój, dlatego 
serdecznie zachęcamy do kontaktu z:

 � Izbą Gospodarczą „Śląsk”
 � Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki
 � Fundacją Rozwoju Śląska.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych 
sukcesów w sferze biznesowej. 

Mamy nadzieję, iż spotkania te zaowocują inwesty-
cjami lub gospodarczymi relacjami między parterami 
biznesowymi.

Odsłonięcie pomnika 
„Upamiętnienia losu robotników 

przymusowych i ofiar NKWD 
w czasie II wojny światowej z gminy 

Tarnów Opolski (Tarnau)”
11 lipca 2021 roku w Kosorowicach (w lesie) został odsło-

nięty Pomnik, który ma upamiętnić ofiary, których miejsca 
pochówku są nieznane, a także tragiczne wydarzenia, o któ-
rych nie wolno nam zapomnieć. Pomnik został zaprojek-
towany i wykonany przez legnickiego rzeźbiarza – dr hab. 
Grzegorza Niemyjskiego – wykładowcę Akademii Sztuk 
Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

W poprzednich latach zorganizowano spotkanie z mło-
dzieżą, na którym dokładnie o bolesnych wydarzeniach 
sprzed blisko 70 lat opowiedział Josef Waletzko –mieszka-
niec Kosorowic, syn jednego z mężczyzn deportowanych 
na roboty przymusowe do ZSRR.
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Wspomniał wtedy, że jego marzeniem jest, aby upamięt-
nić ofiary, których miejsca pochówku są nieznane – a także 
wydarzenia, o których pamięć już niebawem zaginęłaby, jeśli 
takiej inicjatywy by nie było.

Aby poznać tło wydarzeń, które były inspiracją do wznie-
sienia pomnika, zachęcamy Państwa do przeczytania wy-
wiadu z Panem Josefem Waletzko umieszczonego na stronie 
internetowej www.tarnówopolski.pl

„Działanie to jest współfinansowane z wpływów 
podatkowych na podstawie budżetu ustalonego przez 
posłów do parlamentu kraju związkowego Saksonii”.

Karuzela zdarzeń w GOK
HURRAAA!!! Jesteśmy otwarci!

To znaczy… otwarci na nowości, propozycje i pomysły 
to my byliśmy zawsze, ale teraz szerzej otwarliśmy swoje 
podwoje. Ze względu na bliskość wakacji, wraz z rodzica-
mi dzieci uczęszczającymi na zajęcia podjęliśmy decyzję, 
że z normalnym planem ruszymy od września (jeśli), zaś 
ostatnie tygodnie roku szkolnego będą nieco okrojone.

Na tańce i aerobik zaprosiliśmy te osoby, które czuły 
potrzebę rozruszania się po czasie izolacji. W Kosorowi-
cach, Tarnowie Opolskim i Przyworach zarówno dzieci jak 
i dorosłe panie mogły zacząć odzyskiwać formę na tańcach 
i aerobiku. Także plastycy i ceramicy wrócili do swych zajęć. 
Oprócz tradycyjnie wykorzystywanego tworzywa powstały 
tu „cerakramy” to znaczy makramy połączone z elementami 
ceramicznymi. Panie instruktorki najpierw same opanowa-
ły sztukę artystycznego supłania, a jesienią uczyć tego będą 
chętnych.

Poza zajęciami stałymi zorganizowano cykl warsztatów 
kreatywnych. Z myślą o mamach powstały piękne bukieciki 
z papierowych róż, serca z papierowej wikliny, ciasteczkowe 
serduszka, wykonano też „portrety sercem malowane”.

Także dzieciaki w dniu swojego święta mogły się czuć 
uhonorowane. GOK zaprosił do sali kinowej na film „Ma-
giczne Muzeum”. Filia w Walidrogach obdarowała pod-
opiecznych ciasteczkami. Jednak – żeby nie było nudno 
– najpierw trzeba je było kolorowo przyozdobić w opolski 
wzór.

Z okazji Dnia Dziecka na zaproszenie Przedszkola Pu-
blicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim i zaangażowaliśmy 
się we wspaniałą imprezę przy tarnowskim przedszkolu. 
Nasi instruktorzy byli także w Raszowej. Wspaniale udał się 
mini festyn letni w Kostrowickim przedszkolu. Było wesoło, 
kolorowo i słodko.

Przez cały czerwiec odbywały się warsztaty kreatywne – 
kolejni we wszystkich świetlicach. Robiono pacynki, malo-
wano kubki, projektowano i wykonano magnesy (na lodów-
kę lub w inne miejsce) …

Lara
Wszyscy jesteśmy spragnieni wrażeń, możliwości wyjścia 

z domu, pójścia do kina. Dlatego, choć akurat w TV rzesze 
kibiców śledziły mecz Niemcy – Francja przed plenerowym 
ekranem rozstawionym w Tarninowym Zakątku zebrało się 
sporo miłośników kina niebanalnego.

W ramach Tygodnia Filmu Niemieckiego zaprezentowa-
no film „Lara”w reżyserii Jana Olego Gerstera, w którym ty-
tułową rolę w sposób wręcz niezwykły wykreowała Corian-
na Hartouch. Mistrzostwo reżysera i odtwórczyni postaci 
Lary zostało docenione na festiwalu w Karlovych Warach 
(reżyser otrzymał kilka nagród, Corianna – tytuł najlepszej 
aktorki).
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„Lara” to obraz niezwykły, zaskakujący. Z pozoru – cią-
gnąca się przez kolejne pokolenia toksyczna relacja matek 
z dziećmi, czy też niespełnione marzenia własne przelewane 
na potomka? A może chodzi tu o inny problem? I to nieje-
den? Mistrz – uczeń? Nieumiejętność „odcięcia pępowiny”? 
Albo też… zupełny brak dobroci ze strony kogokolwiek, 
a co za tym idzie brak umiejętności bezinteresownego bycia 
dobrym człowiekiem.

Choć film porusza sporo problemów, nie daje gotowych 
odpowiedzi. Pozostawia nam miejsce na samodzielną in-
terpretację. Ale… może spowoduje, że wyostrzy nam się 
wzrok? Będziemy uważniejsi? Patrząc na ludzi dostrzegajmy 
człowieka.

Po pierwsze dach w Miedzianej

Właśnie zakończyła się realizacja zadania „Przebudo-
wa dachu i stropu nad parterem budynku Filii Gminnego 
Ośrodka Kultury w Miedzianej”, który otrzymał dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym 
rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” na ope-
racje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kultu-
ralne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014‒202. Kwota inwestycji 424. 464,64 zł. 
GOK otrzyma na powyższe zadanie, dofinansowanie w wy-
sokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. 
270.087,00 Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu 
Gminy Tarnów Opolski.

Ponieważ obiekt znajduje się w zabudowie zabytkowej, 
należało uwzględnić wiele zasad i przepisów. I inwestor 
i wykonawca doskonale się spisali. Teraz trzeba zaplanować 
(i zrealizować) dalsze prace, by damę, która dostała piękny 
„kapelusz”, wyposażyć w pozostałą „garderobę”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Operacja pn. „Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii GOK w Miedzianej” 
mająca na celu zapewnienie w obiekcie Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej 
odpowiednich warunk6w do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności 

wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych 
i integracyjnych poprzez przebudowę dachu i stropu współfinansowana 

jest ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach działania 
„Podstawowe uslugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020.

Kultura wspólna sprawa
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim otrzy-

mał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum 
Kultury na realizację pierwsze części programu „Domu 
Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”. Działania projektowe 
rozpoczęły się w marcu. Projekt zakładał przeprowadzenie 
wśród mieszkańców gminy diagnozy potrzeb kulturalnych. 
Jej przeprowadzenie i opracowanie powierzono doświadczo-
nym badaczom z Instytutu Witelon z Krakowa. Złożyły się 
na nią wywiady indywidualne, badania jakościowe, wspar-
te ankietą (w badaniu udział wzięło 253 osoby). Wynikiem 
badań stała się publikacja „Diagnoza Potrzeb Społeczno 
– Kulturalnych i Potencjału Mieszkańców Gminy Tarnów 
Opolski”, która jest kompleksową analizą potrzeb kultu-
ralnych mieszkańców gminy Tarnów Opolski. Pełny tekst 
raportu dostępny jest na stronach internetowych: Urzędu 
Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, a w wersji papierowej 
we wszystkich placówkach GOK.

Zgodnie z założeniami programu został ogłoszony 
konkurs naboru inicjatyw lokalnych. Opracowane zosta-
ły dokumenty: regulamin, formularz wniosku, karta oceny 
zgodności, wykaz kosztów kwalifikowanych. W Filii GOK 
w Kosorowicach odbyło się spotkanie informacyjne z ani-
matorem NCK dla potencjalnych beneficjentów. Przyszli 
wnioskodawcy mogli zasięgnąć szczegółowych informacji 
i wyjaśnień. Do konkursu zgłoszono 6 inicjatyw. Spośród 
nich większością głosów wybranych zostało 4 do realizacji. 
Wyboru inicjatyw dokonała komisja w skład, której weszli 
sami wnioskodawcy oraz przedstawiciele z ramienia: Na-
rodowego Centrum Kultury – Tomasz Ignalski, Gminnego 
Ośrodka Kultury – Dyrektor Ewa Loster, społeczności lo-
kalnej – Sołtys Wsi Katy Opolskie – Janusz Borowiak, z tym 
że wnioskodawca nie mógł oddać głosu na własny projekt. 

Do realizacji wybrano następujące inicjatywy:
 � Muza balkonowa – koncert muzyki operetkowej Stowa-
rzyszenia FLOS. Kwota 5760,00

 � Możliwości naszej społeczności – piknik integracyjny 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarnowie Opolskim. 
Kwota 6000,00 zł.

 � Rękodzielniczy Bakcyl Joanny Jalowskiej z Walidróg. 
Kwota 6192,00 zł.

 � Muralowanie więzi – Zuzanny Sawickiej z Tarnowa 
Opolskiego. Kwota 7000,00 zł.
Wybrane inicjatywy otrzymały największą liczbę punk-

tów. Są atrakcyjne, angażują środowiska dotąd mało aktyw-
ne, niwelują postawy wycofania i wykluczenia społecznego.

Wszystkim wnioskodawcą dziękujemy, nagrodzonym 
gratulujemy. Realizacja wybranych inicjatyw będzie możli-
wa po otrzymaniu przez Gminny Ośrodek Kultury dofina-
sowania na drugi etap projektu.
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W środę 23.06.2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej inicjatywy złożo-
ne w ramach konkursu „Kultura – wspólna sprawa”.

Do konkursu wpłynęło 6 wniosków obejmujących różno-
rodne działania kulturalno – artystyczne na terenie gminy

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji projektów. 
Obecni wnioskodawcy mieli chwilkę czasu na przestawienie 
swojej inicjatywy (wnioski osób nieobecnych na spotkaniu 
zostały odczytane).Następnie odbyła się pierwsza tura gło-
sowania. Każdy pomysłodawca mógł wybrać dwa jego zda-
niem najlepsze projekty (osoba składająca wniosek nie mogła 
głosować na własny pomysł).

W drugim etapie wyboru inicjatyw obradowała Komisja 
w składzie:

• Tomasz Ignalski – koordynator z ramienia Narodowe-
go Centrum Kultury

• Janusz Borowiak – Sołtys Wsi Kąty Opolskie
• Ewa Loster – Dyrektor GOK

Po obradach i głosowaniu wybranych zostało 4 inicjatywy:
4) Muza balkonowa – koncert muzyki operetkowej Stowa-

rzyszenia FLOS. Kwota 5760,00
5) Możliwości naszej społeczności – piknik integracyjny 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarnowie Opolskim. 
Kwota 6000,00 zł.

6) Rękodzielniczy Bakcyl Joanny Jalowskiej z Walidróg. 
Kwota 6192,00 zł.

7) Muralowanie więzi – Zuzanny Sawickiej z Tarnowa 
Opolskiego. Kwota 7000,00 zł.

Wybrane inicjatywy otrzymały największą liczbę punk-
tów. Są atrakcyjne, angażują środowiska dotąd mało aktyw-
ne, niwelują postawy wycofania i wykluczenia społecznego.

Wszystkim wnioskodawcą dziękujemy, nagrodzonym 
gratulujemy.

Jak konie w galopie
Na zajęcia plastyczne nigdy nie chodziła jest absolutnym 

samoukiem. Do wszystkiego dochodziła sama metodą prób 
i błędów. A teraz na indywidualnej wystawie pokazuje swo-
je prace. Właśnie trwa wystaw mini galerii GOK malarstwa 
i rysunków Justyny Julii Żędzianowskiej.

Julia to młoda i utalentowana plastyczka. Ma 17 lat. Ko-
cha wszystkie zwierzęta, ale jej pasją są konie, które można 
zobaczyć na jej obrazach.

Co o swojej pasji powiedziała Julia możecie przeczytać 
na stronie internetowej www.gok.tarnowopolski.pl

Nudny bez nich byłby świat…
Bez kogo? Kobiet oczywiście! Już pod koniec wakacji 

rozpocznie się realizacja projektu „W kręgu kobiet. Projekt 
ten zdobył dofinasowanie Programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności Realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośro-
dek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Bę-
dzie realizowany przez Stowarzyszenie FLOS w partnerstwie 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Jest on adresowany do ko-
biet z gminy Tarnów Opolski – szczególnie tych, którym 
miniony okres szczególnie dał się we znaki. Zaplanowano 
na początek magiczny dzień w stadninie „Stokrotka”, gdzie 
uczestniczki spędzą czas na kontakcie z przyrodą. Cze-
kać tam będzie na nie moc atrakcji i możliwość zupełnego 
uwolnienia się od stresu. Kolejne będą zajęcia z ruchu spon-
tanicznego pod wiele mówiącym hasłem „Uwolnij emocje”. 
Następne to warsztaty „W świecie zapachów” – wytwarza-
nie kosmetyków naturalnych, poruszanie się w świecie za-
pachów dla piękna, urody i poprawy nastroju. By zachować 
giętkość ciała i umysłu należy ćwiczyć – najlepiej jogę. Takie 
właśnie zajęcia z jogi zapewniające trening dla ciała i ducha 
to przedostatnia propozycja dla pań. „Dobry plan na począ-
tek zmian” czyli umiejętność właściwego gospodarowania 
czasem pomoże uczestniczkom utrwalić pozytywne zmiany, 
jakich – dzięki udziałowi w projekcie mogą dokonać w życiu 
codziennym.

Patronat medialny: Tygodnik Ziemi Opolskiej, 
Tarnów Opolski News

Wsparcie finansowe: ZW LHOIST S.A
Prosimy śledzić portale społecznościowe, wypatrywać 

plakatów i ulotek. Zapraszamy panie!

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Realizowanego 

przez Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie 
Stowarzyszenie Kraina św. Anny.
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Tarnów Opolski 
– gmina z zieloną duszą

24 czerwca 2021 roku w Urzędzie Gminy w Tarnowie 
Opolskim zostały wręczone nagrody laureatom konkursu 
dla dzieci szkół podstawowych na najlepsze hasło ekologicz-
ne promujące zamianę toreb foliowych na ekologiczne tor-
by papierowe, które docelowo będą dystrybuowane w tych 
punktach handlowych gminy, które wyrażą chęć uczestnic-
twa w programie.

Nagrody ufundowane przez Gminę Tarnów Opol-
ski wręczyła zastępca wójta – Magdalena Chudowska oraz 
partnerzy akcji – Małgorzata Mokwa -przedstawicielka Za-
kładów Wapienniczych Lhoist S.A. w Tarnowie Opolskim 
oraz przedstawiciel Tygodnika Ziemi Opolskiej – patrona 
medialnego.

Ze wszystkich zgłoszonych do konkursu haseł wybrano 
trzy najlepsze:

 � „Torba papierowa mega odlotowa”, którego autorką jest 
Laura Ciołek – uczennica szkoły podstawowej w Kątach 
Opolskich,

 � „Wymień foliówkę na EKO reklamówkę”, którego auto-
rem jest Igor Dyga – uczeń szkoły podstawowej w Kątach 
Opolskich,

 � „Chcesz dbać o planety zdrowie? Wybieraj torebki pa-
pierowe”, którego autorką jest Laura Klimek – uczennica 
szkoły podstawowej w Kątach Opolskich.

Wyróżnione zostało jeszcze jedno hasło, które nie nawią-
zywało w bezpośredni sposób do celu akcji, ale przekazuje 
wartości ekologiczne, którymi gmina Tarnów Opolski kon-
sekwentnie się kieruje. Wyróżnione hasło to: „Tarnów Opol-
ski – gmina z zieloną duszą” autorstwa Agaty Jackowskiej 
ze szkoły podstawowej w Przyworach.

Dzięki wsparciu Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. 
oraz wydawcy Tygodnika Opolskiego przygotowane zostały 
torby papierowe z nadrukowanymi nagrodzonymi hasłami. 
Zostaną one w najbliższym czasie przekazane nieodpłatnie 
lokalnym placówkom handlowym. Klienci sklepów, robiąc 
zakupy, będą mogli zdecydować, czy wybrac do ich zapako-
wania płatną torbe foliową, czy bezpłatną papierową.

Działania proekologiczne w Gminie Tarnów Opolski 
będą z całą pewnością kontynuowane. Mamy głęboką na-
dzieję, że dzieci i młodzież będą nadal wspierać gminne pro-
jekty oraz kształtować i wzmacniać świadomość ekologiczną 
wśród swoje otoczenia.

Wierzymy, że te wysiłki wpłyną na poprawę świadomo-
ści ekologicznej w Gminie Tarnów Opolski.

Serdecznie zapraszamy na relacje filmową na fanpage 
Gminy Tarnów Opolski. 

https://www.facebook.com/tarnowopolski.news

W Walidrogach powstała 
pierwsza w Polsce stała Arena 

do Sportowych Walk Rycerskich
Na otwarcie zorganizowano 

międzynarodowy turniej

Całe wydarzenie zapoczątkowało wyniesienie do stanu 
rycerskiego dwóch adeptów Dawida Zombik – mieszkańca 
wsi Walidrogi – oraz Konrada Józefowskiego. Podczas po-
rannej mszy przysięgali wobec Boga jak i zgromadzonych 
w świątyni dotrzymać ślubów rycerskich oraz nie pohańbić 
swego suzerena na ziemi jak i na niebiosach.

Główną atrakcją tego dnia był turniej międzynarodowej 
ligi „Buhurt League” federacji HMB gdzie ośmioosobowe 
drużyny rycerskie ścierały się w walkach pięciu przeciwko 
pięciu.

Gorącą atmosferę podgrzewało słońce, co utrudniało 
walki zawodnikom, w 30 stopniowym upale wzięło udział 7 
drużyn głównie z Polski.

Cały turniej wygrała drużyna z Czech – Prague Trolls. 
Drugie miejsce zajęła drużyna mistrzów Polski KS Rycerz, 
a trzecie Legenda Północy. Całe przedsięwzięcie mogło być 
zrealizowane dzięki Sołectwu Walidrogi oraz Gminie Tar-
nów Opolski bez wsparcia których nie byłoby to możliwe.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Tarnowie Opolskim

Dzień Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Tarnowie Opolskim

Swoją obecnością zaszczyciły nas V-ce Wójt Gminy Tar-
nów Opolski Magdalena Chudowska i Skarbnik Gminy Ane-
ta Knapik.
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Pani Magdalena Chudowska w imieniu Wójta Gmi-
ny Tarnów Opolski Krzysztofa Mutza odczytała życzenia 
z okazji Dnia Bibliotekarza, które wręczyła na ręce Dyrek-
tor Moniki Silarskiej wraz z pięknym bukietem kwiatów 
i słodkościami.

Dziękujemy bardzo za pamięć, życzenia i miłe spotkanie 
oraz za całoroczną współpracę.

Biblioteka Tarnów Opolski
Lekcja biblioteczna „Pali się! Strażacy w akcji”

Na spotkanie do biblioteki przyszli uczniowie klasy I Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim z wy-
chowawczynią mgr Dorotą Matuszek.

Lekcję biblioteczną na temat „Pali się! Strażacy w akcji” 
przeprowadził zaproszony do biblioteki gość, Prezes Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Przyworach Teodor Okos.

Po przywitaniu przez Dyrektor Monikę Silarską wszyst-
kich przybyłych do biblioteki Pan Teodor na podstawie 
książki „Kicia Kocia poznaje strażaka” wyjaśnił uczniom 
wiele ciekawych zagadnień m.in. na czym polega praca 
strażaka oraz z jakimi obowiązkami się ona wiąże. Przeka-
zał również ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.

Uczniowie dowiedzieli się, że praca strażaka jest ciężka 
i niebezpieczna. Wymaga ona dużej sprawności fizycznej, 
odwagi i poczucia obowiązku. Poznali również inne zadania 
jakie wykonują strażacy oprócz gaszenia pożarów m.in. po-
maganie ludziom w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. 
Przypomniał uczniom numer alarmowy do Straży i omówił 
zasady pierwszej pomocy.

Uczniowie aktywnie brali udział w spotkaniu, zadawa-
niu pytań nie było końca, a na zakończenie wszyscy chętnie 
wypożyczyli książki na wakacje.

Na zakończenie spotkania Dyrektor Monika Silarska 
wręczyła gościowi podziękowanie za omówienie tak istotne-
go dla wszystkich tematu.

Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym za udane 
spotkanie.

Justyna Niewiora

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Temat spotkania: „Szlaki św. Jakuba”

Omówiona książka: „Krok za krokiem coraz dalej” 
Edwarda Schiwek.

Moderator spotkania: V-ce Wójt Gminy Tarnów Opolski 
Magdalena Chudowska.

Na dzisiejszym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki, które odbyło się w „Zielonym zakątku” u Państwa Beaty 
i Rudolfa Malik gościliśmy Panią Magdalenę Chudowską, 
która na podstawie w/w książki przybliżyła uczestnikom 
spotkania szlaki św. Jakuba.

Autor książki i zarazem narrator opisuje życie pielgrzy-
ma, opowiada o trudach i radościach pielgrzymowania oraz 
o spotkaniu z ludźmi i z Bogiem. Podkreśla, że owe spotka-
nia doprowadzają do nowego bardziej świadomego życia, 
a niejednokrotnie napotkani na drodze pielgrzymi pozostają 
w przyjaźni.

Serdecznie dziękujemy Pani Magdalenie Chudowskiej 
za przybycie, poświęcony czas, bardzo interesujące spotka-
nie, zrozumiały przekaz treści, która niejedną osobę wzru-
szyła, a zarazem zachęciła do refleksji i bliższego zapoznania 
się z szlakami św. Jakuba.

Dziękuję również Państwu Beacie i Rudolfowi Malik 
za przygotowanie i zorganizowanie spotkania w ich urokli-
wym zakątku.

Ewa Fajlert

Filia w Raszowej

Wizyta najmłodszej grupy przedszkolaków „Kameleony” 
w Muzeum Wiejskim
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Grupa „Kameleony” wraz z panią Mirelą i Małgorzatą 
odwiedziły Muzeum Wiejskie i zapoznały się z jego ekspo-
natami. Dzieci zaciekawione przedmiotami pochodzącymi 
z minionego okresu miały mnóstwo pytań co do ich prze-
znaczenia. Wszystko było niezwykłe, a chłopców zaciekawi-
ły mundury górnicze, strażackie hełmy i sprzęt do gaszenia 
pożarów. Ciekawy też był kącik narzędzi wykorzystywa-
nych w wymarłych zawodach i wiele innych eksponatów 
etnograficznych.

Barbara Mientus

Wizyta grupy przedszkolaków „Elmery”  
w Muzeum Wiejskim

Grupa „Elmery” wraz z panią Patrycją i Elą odwiedzi-
ły muzeum i zapoznały się z przedmiotami codziennego 
użytku (stare naczynia, urządzenia do robienia masła, zdo-
biona porcelana, zegary, obrazy, zdjęcia. itp.). Znajdujący 
się na środku izby starodawny, śląski kredens wypełniony 
sztućcami i naczyniami sprzed lat, kunsztownie zdobione 
łoże, ławka szkolna i plan lekcji z 1957 roku zrobiły na dzie-
ciach największe wrażenie.

Barbara Mientus

Wiadomości z Kosorowickiego 
Przedszkola

W Przedszkolu Publicznym w Kosorowicach jak zwykle 
wiele się działo. Obchodziliśmy stałe święta oraz wiele nie-
typowych m.in. Dzień Dyni, Dzień Kota, Dzień Guzika oraz 
najważniejsze uroczystości: Dzień Matki, Dzień Dziecka, a 18 
czerwca – Mini Festyn Letni zorganizowany we współpracy 
z GOK w Tarnowie Opolskim. Braliśmy udział w nowych 
projektach: Mały Miś w świecie wielkiej literatury, Szkolne 
Przygody Gangu Fajniaków, Euro 2020 – Klub Kibica.

Wszystkie te atrakcje sprawiły dzieciom wiele radości 
i wzbudziły ich zainteresowanie.

Przed nami jeszcze wycieczka do Nadleśnictwa Opo-
le oraz Parku Bajek Gustoria i uroczyste pożegnanie 
starszaków.

Grono Pedagogiczne serdecznie dziękuje Rodzicom 
za niezawodną współpracę w roku szkolnym 2020/2021, 
a szczególnie za zaangażowanie w życie grupowe 
i przedszkolne.

Wychowawcy grup

Dzień Matki 2021

Dzień Dziecka 2021

Najdłuższy obrazek w wykonaniu przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka

Mini Festyn Letni 2021
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Zabawa jest nauką, a nauka jest zabawą... – 
wycieczka przedszkolaków z Przywór

W tym roku przedszkolaki z Przywór wybrały się na wy-
cieczkę do CENTRUM NAUKI I EKSPERYMENTU – „ZA-
CZAROWANY ŚWIAT” w Opolu. Dzieci brały udział w za-
jęciach edukacyjnych o charakterze eksperymentalno-do-
świadczalnym w formie warsztatów, pokazów i obserwacji 
w pracowniach: „Dzieci Świata”, „Wyginam śmiało ciało”, 
„Plaster miodu”, ”Woda Życia”. Zajęcia miały na celu wzbo-
gacić wiedzę dzieci na temat ekologii, a w szczególności, jak 
możemy zadbać o naszą planetę. Rozmawialiśmy z dziećmi 
o konieczności ochrony środowiska, oszczędzaniu wody, 
energii, segregowaniu śmieci oraz właściwym zachowaniu 
na łonie przyrody. Przedszkolaki rozwiązywały quiz ekolo-
giczny, pokonywały tory przeszkód. „Ziemia, to wyspa zie-
lona wśród innych dalekich planet, dom dla ludzi i zwierząt 
więc musi być bardzo zadbana.” Przedszkolaki spędziły czas 
bardzo aktywnie i radośnie. Wycieczka finansowana była 
z projektu dotyczącego edukacji w zakresie języka angiel-
skiego – „Dwujęzyczna Opolszczyzna”. Projekt skierowany 
był do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej.

Przedszkolaki z Raszowej podczas realizacji 
dwujęzycznego projektu „Natura”

Przedszkolaki z Raszowej od zawsze blisko związane 
były z przyrodą. Wielozmysłowe poznawanie świata, po-
przez m.in cotygodniowe wycieczki do lasu czy na łąkę, 
ekologiczne projekty, konkursy związane z dbaniem o nasze 
środowisko, a także codzienne dbanie o najbliższe otocze-
nie- piękny ogród z placem zabaw i bogactwem roślinności, 
przedszkolne grządki. W tym roku słowo „Natura” nabrało 
dla dzieci jeszcze większego i bogatszego znaczenia. Pod-
czas realizacji dwujęzycznego projektu o tym właśnie tytule 
dzieci uczestniczyły w cyklicznych spotkaniach z przyro-
dą – w przedszkolu zorganizowano m.in. „Dzień skarbów 
lasu” oraz „Dzień drewna”, podczas których naturalne oka-

zy zaobserwowane podczas wycieczki w plenerze, wieloz-
mysłowo zostały przez nie poznane podczas sensorycznych 
zajęć oraz w trakcie tworzenia naturalnego przestrzennego 
obrazu „Land Art.”. Z tej okazji przedszkole w Raszowej 
odwiedził również pan leśnik, zwracając szczególną uwagę 
na to, jak należy dbać o drzewa, nasze lasy, aby w przyszłych 
pokoleniach mogły nadal stanowić bogactwo tlenu i świata 
przyrody, który jest dzieciom tak dobrze znany i przez nie 
uwielbiany.

W trakcie realizacji kolejnej części całorocznego projek-
tu dzieci poznały możliwości ognia (jego korzyści i zagroże-
nia), dowiedziały się, jak używać ognia w życiu codziennym 
oraz obserwowały, czym jest ogień i zimno. Przedszkolaki 
uczestniczyły także w doświadczeniach z użyciem świec 
i słoików, dowiedziały się co jest potrzebne (tlen), aby palił 
się ogień. Projekcja edukacyjnych filmów oraz prace arty-
styczne w tym dniu, związane z tematyką ognia stanowiły 
piękne podsumowanie.

Wykorzystując słoneczną pogodę, przedszkolaki uczest-
niczyły także w „Dniu Cienia”, dowiedziały się jak powstaje 
cień, a za pomocą rzutnika oraz teatru „Kamishibai” stwo-
rzyły teatr cieni wcielając się w różne postacie. Samodzielnie 
wykonały również latarki, które uatrakcyjniły im zabawy 
z cieniem.

„Dzień Kamienia” to kolejny interesujący dzień, pełen 
atrakcji i przepięknych okazów.
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W tym dniu przedszkole w Raszowej odwiedzili specjal-
ni goście, dzięki którym dzieci mogły poczuć się prawdziwy-
mi odkrywcami. Układanie mandali z kamieni, malowanie 
na nich oraz przepiękny pokaz kamieni szlachetnych uboga-
ciły również ten wyjątkowy dzień.

I na koniec sensoryczna przygoda przedszkolaków oraz 
dzień pełen wodnych atrakcji, czyli wspólne obchodzenie 
„Dnia Wody”. Liczne eksperymenty, wielozmysłowe zabawy 
z wodą, dwujęzyczna projekcja filmów edukacyjnych oraz 
na zakończenie dnia, wykorzystując upalną pogodę/wodne 
szaleństwo, to wszystko w przedszkolu w Raszowej podczas 
dnia kończącego cykl przyrodniczych spotkań z naturą.

Przyszły rok szkolny to nowe wyzwania i nowe pomysły, 
zapewne obfitować będzie w równie fascynujące sensoryczne 
przygody.

Wyjazd do Opola
Nasi najstarsi wychowankowie kończący przedszkole 

mieli okazję wyjechać na wycieczkę do opolskiego ogrodu 
zoologicznego. Już sam przejazd pociągiem choć w masecz-
kach był nie lada przeżyciem. Zwiedzanie zwierząt, obserwa-
cja karmienia goryli, place zabaw, lody, obiad w restauracyj-
nym ogródku przeszły już do historii ale wiemy, że przynio-
sły wiele ciekawych przeżyć.

Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie dla nas i dla na-
szych wychowanków łaskawszy.

Naszym absolwentom życzymy udanego startu w szkole 
i mamy nadzieję, że z przedszkolnych lat zapamiętają tylko 
te najpiękniejsze chwile.

Jolanta Bogacka
Nauczyciel PPzOI w Tarnowie Opolskim

Cudze chwalicie, 
swego nie znacie...

W miniony wtorek 15 czerwca 2021 r. uczniowie kl. 7 i 8 
z PSP w Kątach Opolskich opuścili mury szkoły, by poznać 
i zobaczyć ciekawe miejsca w Przyworach. Do nich na pew-
no należą: kapliczka św. Rity od spraw beznadziejnych, ka-
mień – pomnik upamiętniający ofiary II wojny swiatowej, 
odnowiona biblioteka publiczna, figurka św. Floriana i bu-
dynek starego dworca kolejowego.

Przewodnikami podczas tej wyprawy byli sami ucznio-
wie – mieszkańcy tej wsi. Ich ciekawe opowieści pozwoli-
ły odbyć niezwykłą podróż w czasie, odkryć to, co piękne 
i wartościowe w najbliższej okolicy.

M. Naumowicz, A. Długosz

Niezwykły turniej w PSP w Nakle
W ostatnich dniach roku szkolnego w PSP w Nakle od-

były się zawody skierowane do miłośników klocków LEGO. 
Każdy z nas wie, że budowanie z klocków jest fantastyczną 
i bardzo rozwijającą formą nie tylko zabawy, ale również na-
uki. Dla wielu dzieci nie ma lepszego na sposobu na spędza-
nie wolnego czasu, gdy brzydka pogoda nie pozwala wyjść 
na dwór. W trakcie zawodów rywalizujące ze sobą drużyny 
miały za zadanie wykonać budowle spełniające określone 
warunki. Uczestnicy wykazali się pomysłowością i umiejęt-
nościami, których nie powstydziłby się żaden konstruktor 
ani architekt. Powstały zupełnie różne, ale równie ciekawe 
i przemyślane budynki. Jury zdecydowało więc o nagrodze-
niu dwóch drużyn.

Zajęcia I miejsca w LEGOTURNIEJU gratulujemy: Ju-
stynie i jej zespołowi – Tosi, Agacie i Julii oraz Mateuszowi 
i jego drużynie – Pawłowi i Michałowi!

Gratulacje dla uczniów PSP 
w Nakle!

W tym roku szkolnym uczniowie klasy VII i VIII PSP 
w Nakle dzięki systematycznej pracy, swoim wszechstron-
nym zainteresowaniom oraz wsparciu ze strony rodziców 
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i nauczycieli odnieśli liczne sukcesy w Wojewódzkich Kon-
kursach Przedmiotowych na szczeblu gminnym. Uczenni-
ca klasy VII Michalina Majcher zajęła IV miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie z Historii, natomiast Piotr Lis I miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego. Kinga Wotka, 
uczennica klasy VIII reprezentowała naszą szkołę na Wo-
jewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego. Maksymilian 
Krol już po raz piąty został laureatem tego właśnie konkursu 
oraz jako jeden z niewielu uczniów w historii naszej gminy 
również laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historyczne-
go dla Szkół Podstawowych. Maksowi gratulujemy również 
II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym oraz 
III miejsca w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego 
na szczeblu gminnym.

Bardzo dziękujemy naszym wychowankom za zaangażo-
wanie i czas poświęcony nauce, serdecznie gratulujemy za-
równo im, jak i rodzicom. Wszystkim życzymy oczywiście 
dalszych sukcesów.

Letnie szaleństwo w Mini Mieście
W dniach 28.06 – 02.07.2021 110 dzieci z województwa 

opolskiego i śląskiego na terenie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Raszowej budowało swoje własne miasteczko. 
Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae już po raz dziewiąty 
podjęło się organizacji półkolonii letnich, podczas których 
dzieci rozwijały samodzielność i kreatywność, uczyły się 
poprzez działanie i zabawę, poznawały zasady demokracji 
oraz wykorzystywały język niemiecki w praktyce. Podob-
nie jak w zeszłym roku dodatkowo zwracaliśmy szczegól-
ną uwagę na ekologię i ochronę środowiska. Stwarzaliśmy 
okazję do nadania rzeczom/przedmiotom „drugiego życia”. 
Uczestnicy wykorzystywali palety, płyty, deski i innego ro-
dzaju materiały, aby stworzyć swój wymarzony domek czy 
pojazd. W ten sposób powstała m.in.: jaskinia Flinstonów, 

kamper Scooby-Doo, statek piratów, domek z Psiego Patro-
lu, 5-cio bananowy hotel, rubikowy escape-room czy chatka 
baby jagi – wszystko w myśl przyjętej konwencji: fantastycz-
nej lub bajkowej. Dzięki pomocy uzdolnionych wolontariu-
szy prace dzieci nabrały wyjątkowego charakteru i stały się 
prawdziwymi dziełami sztuki. Po zakończonym projekcie 
wiele z domków zostanie przetransportowane na prywatne 
posesje, będzie zdobić ogrody dzieci i przypominać im o tej 
niezwykłej przygodzie.

Mini Miasto to nie tylko miejsce dla „młodych budowlań-
ców”. Dzieci mogły angażować się w wielu innych obszarach. 
Miały możliwość m.in. zrobić biżuterię z recyklingu, wyko-
nać własne makramy czy ozdoby z gliny, sprawdzić się w roli 
scenarzysty, aktora, reżysera, spróbować swoich sił jako pro-
jektant mody, kucharz, grafik, czy nawet zegarmistrz.

Dla dzieci lubujących się w odkrywaniu świata czekało 
Mini Labo. To tutaj codzienne poznawały tajemnice che-
mii, fizyki czy biologii. Podczas proponowanych warsztatów 
tworzyły, mieszały, doświadczały, dotykały i zachwycały się 
tajnikami naukowymi. Dziś, już wiedzą jak sprawdzić DNA 
truskawek, wykonać wystrzałową rakietę, wbić bananem 
gwoździa lub jak skruszyć kwiat w drobny mak. Potrafią 
też w domowych warunkach wykonać piankolinę, slime 
czy pucholinę. To tylko niektóre z umiejętności nabytych 
w Mini Labo.

Wiele dzieci interesuje się pracą lekarza, ratownika me-
dycznego czy pielęgniarki. W szpitalu dziecięcym mogły po-
znać te zawody „od kuchni” wczuwając się w „małych medy-
ków”. W tym miejscu poznawały zasady udzielania pierwszej 
pomocy, postępowania w przypadku skaleczenia, stłuczenia 
czy złamania. Poza tym pracownicy szpitala dbali, by miesz-
kańcy Mini Miasta chronili się przed słońcem, odpowiednio 
nawadniali czy aktywnie spędzali czas wolny.

Może trudno to sobie wyobrazić, ale dzieci lubują się 
w biurokracji. W ratuszu wprowadziły specjalne wydziały, 
aby dbać o porządek w ich miasteczku. Każdą sprawę moż-
na było sprawnie i bez większych kolejek załatwić u naszych 
urzędników. Wydawali pozwolenia na budowę czy dowody, 
prowadzili spis powszechny, sprawowali nadzór budowlany, 
a dzięki wsparciu Europa Direkt Opole i OCRG stworzyli 
punkt informacji europejskiej. W ratuszu dbano też o roz-
rywkę np.: poprzez organizację The Voice of Mini Miasto, 
wprowadzenie wspólnego tańca czy stworzenie specjalnej 
poczty dziecięcej.

W Mini Mieście mieliśmy wiele dodatkowych atrakcji, 
m.in.: kurtynę wodną i tor skimboardowy, który wprowadził 
nas w letni klimat i był świetnym rozwiązaniem na upalne 
dni. Z serca dziękujemy firmie Pro-Teht i Stowarzyszeniu 
Flos za użyczenie ślizgawki i świetną zabawę. Poza tym 
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po raz pierwszy gościliśmy Teatr Eko-Studio, który przed-
stawił nam niezwykłą sztukę pt. „Zaplastikowani”. Na za-
kończenie półkolonii na uczestników czekał barwny tort 
oraz dziecięcy festiwal kolorów.

Co roku przed wakacjami dzieci z niecierpliwością cze-
kają nie tyle na wakacje, co właśnie na udział w półkoloniach 
– Mini Miasto. Dziękujemy wszystkim partnerom projektu, 
sponsorom, wolontariuszom za okazaną pomoc i wsparcie 
podczas organizacji tego wyjątkowego miejsca.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej

Jesteśmy dumni z uczniów 
z Raszowej

Rok szkolny 2020/2021 dobiegł końca, jednak my będzie-
my go długo wspominać. Wpłynęło na to zarówno sytuacja 
pandemiczna, ale i wyzwanie jakim było kilkumiesięczne 
uczenie i nauczanie na odległość. Ten sposób nauczania nie 
zniechęcił jednak naszych uczniów do twórczej pracy i wzię-
cia udziału w licznych przedsięwzięciach i konkursach, które 
dawały możliwość rozwinięcia już posiadanych kompetencji 
i zdobycia nowych.

Najbardziej znaczące spośród konkursów są konkursy 
wojewódzkie i ogólnopolskie, w których młodzież Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae 
w Raszowej odniosła liczne sukcesy będące wynikiem cięż-
kiej pracy.

Dwie uczennice naszej szkoły zostały laureatkami IV 
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf 
Lesen? ”. W tym roku ten zaszczytny tytuł zdobyły: Olivia 
Brandt oraz Zofia Friedrich.

W Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla 
uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Opol-

skiego Kuratora Oświaty uczniowie z Raszowej także od-
nieśli znaczące sukcesy. 4 uczniów otrzymało tytuł laureata 
w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego i 1 uczen-
nica została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Historycz-
nego. 24 czerwca w Urzędzie Gminy odbyło się uroczyste 
wręczanie nagród, które w imieniu Opolskiego Kuratora 
Oświaty oraz Wójta Gminy Tarnów Opolski wręczyła Pani 
Magdalena Chudowska, z-ca Wójta Gminy.

Laura Stolz została laureatką XI Wojewódzkiego Kon-
kursu Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej organizowanego 
przez Biuro poselskie Ryszarda Galli oraz Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, a placów-
ka otrzymała wyróżnienie dla Szkoły z najliczniejszą repre-
zentacją. 1 lipca odbyło się uroczyste przekazanie nagród, 
które uczestnicy i Dyrekcja Szkoły otrzymali osobiście z rąk 
Pana posła Ryszarda Galli.

Kolejnym sukcesem jest występ Hanny Friedrich, naszej 
finalistki Konkursu Piosenki Niemieckiej SuperStar, orga-
nizowanego przez TSKN. Hania z niecierpliwością czeka 
już na koncert finałowy, podczas którego zostaną wyłonieni 
laureaci.

Aż 5 naszych uczennic zostało finalistkami Konkursu 
Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Ge-
dichte vor/Młodzież recytuje poezję”. Natomiast Michalina 
Niemiec, uczennica klasy 3, otrzymała tytuł Mistrza Orto-
grafii 2021 gminy Tarnów Opolski, pokonując tym samym 
swoich rówieśników.

To tylko niektóre osiągnięcia naszych uczniów. Jesteśmy 
dumni z sukcesów wychowanków, gratulujemy i życzymy 
im wielu dalszych sukcesów!

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej  

Sukcesy sportowe uczniów 
PSP Tarnów Opolski

Szkolny Związek Sportowy zorganizował w naszym 
województwie rywalizację w biegach przełajowych z wyko-
rzystaniem aplikacji sportowej. Zainteresowani uczniowie 
w wyznaczonym terminie musieli indywidualnie pokonać 
określony dystans i potwierdzić to przesyłąjąc scren z wyni-
kiem. Cztery najlepsze rezultaty z danej szkoły były sumowa-
ne i zestawiane z osiągnięciami rówieśników z innych szkół. 
W klasyfikacji wojewódzkiej drużyna chłopców starszych 
PSP Tarnów Opolski wśród 22 drużyn zakończyła zmagania 
na dobrym 12 miejscu. Warto nadmienić, że wśród 88 nade-
słanych indywidualnych wyników, nasz uczeń Dominik Ski-
ba uzyskał drugi rezultat.
Drużynę PSP Tarnów Opolski tworzyli:
Dominik Skiba, Dawid Mateja, Szymon Fornol, Łukasz 
Kolasa.
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Mistrzostwa Szkoły w biegach przełajowych z aplikacją 
rozegrane zostały w kwietniu i maju. Zadaniem uczniów 
było indywidulane przebiegnięcie wskazanego dystansu 
z wykorzystaniem dowolnej aplikacji treningowej lub sprzę-
tu monitorującego dystans i czas biegu. W zawodach wy-
startowało prawie 20 uczniów, którzy postanowi sprawdzić 
swoją formę.

Mistrzostwa Województwa w biegach przełajowych 
z aplikacją rozegrano 01.06. Polegały one na indywidualnym 
przebiegnięciu określonego dystansu z zapisem czasu biegu 
w specjalnej aplikacji treningowej. Spośród naszych uczniów 
najlepiej wypadła Agata Palka, która w swojej grupie wieko-
wej, w skali całego województwa, zajęła dobre 12 miejsce.
Miejsca uzyskane przez uczniów PSP Tarnów Opolski:

 � Agata Palka – 12 miejsce,
 � Jessica Korab – 15 miejsce,
 � Łukasz Kolasa – 16 miejsce,
 � Szymon Fornol – 20 miejsce,
 � Dawid Mateja – 22 miejsce.

Wojewódzkie zawody w lekkiej atletyce

Gwiazdą tych zawodów była bez wątpienia uczennica 
klasy 8b Alicja Lach, która okazała się bezkonkurencyjna 
w rzucie oszczepem i biegu na 200 metrów przez płotki. 
Alicja trenuje lekką atletykę w klubie UKS MOS Opole, pod 
okiem swojej mamy, a jej talent został doceniony przez lokal-
ne media. W trakcie zawodów nasza uczennica udzielała wy-
wiadu dla Portalu Czas na Opole (link do materiału na dole 
strony). Świetnie spisali się również pozostali nasi uczniowie. 
Srebro w biegu na 300 metrów zdobył Szymon Fornol, a brąz 
w biegu na 200 metrów przez płotki wywalczyła Agata Pal-
ka. Swoją obecność dobrymi startami zaznaczyli również 
Jessica Korab (siódma w biegu na 600 metrów) oraz Domi-
nik Skiba (7 na 1000 metrów).
Wyniki uczniów PSP Tarnów Opolski:

 � Alicja Lach I miejsce rzut oszczepem – 33,30 m
 � Alicja Lach I miejsce bieg 200 m ppł – 31,76 s
 � Szymon Fornol II miejsce bieg 300 m – 42,66 s
 � Agata Palka III miejsce bieg 200 m ppł – 33,14 s
 � Szymon Fornol VI miejsce bieg 100 m – 12,99 s
 � Jessica Korab VII miejsce bieg 600 m – 2:00,69 min.
 � Dominik Skiba VII miejsce bieg 1000 m – 3:11,21 min

Zmagania szachowe uczniów 
PSP Tarnów Opolski

W Mistrzostwach Szkoły w szachach szybkich online 
wystartowało dziewięcioro uczniów, którzy rywalizowali 
w partiach trwających po 3 minuty na gracza plus 2 sekun-

dy za każdy wykonany ruch. Mecze były zacięte i walka to-
czyła się do ostatniej 4 rundy. Ostatecznie w całym turnieju 
triumfował Piotr Barełkowski, który wyprzedził Łukasza 
Dobrzyńskiego i Jacka Reinerta.

W turnieju wzięli udział również: Stella Mathea, Agata 
Sawicka, Błażej Krzysztoń, Jarosław Mańka, Krystian Rygol, 
Piotr Wacławczyk.

„Posiłek w szkole i w domu”
Wieloletni Rządowy Program „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023
W tym roku Gmina Tarnów Opolski wystąpiła z wnio-

skiem o uzyskanie wsparcia finansowego na doposażenie 
i  poprawę standardu stołówek funkcjonujących w Publicz-
nej Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Tarnowie 
Opolskim oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach 
Opolskich i otrzymała środki finansowe w łącznej wysokości 
132 656,34 zł. Szkoły te otrzymały nowe kuchnie. Zmienił się 
komfort pracy, ale także poziom przygotowywanych posił-
ków. Wysokość wkładu finansowego Gminy Tarnów Opol-
ski wyniesie 33 164,09 zł. 

Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości to projekt Ministerstwa Edukacji 

skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcą-
cych szkół artystycznych. 

Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych 
i  technicznych wśród uczniów. Ponad miliard złotych trafi 
na wyposażenie polskich szkół w innowacyjny sprzęt tech-
niczny jak np. drukarki 3D, mikrokontrolery itp. sprzęt roz-
wijający umiejętności praktyczne wśród dzieci i młodzieży.

Nasze szkoły mają do dyspozycji następujące kwoty:
 � Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle 30 000 zł, 
 � Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich 
60 000 zł, 

 � Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika 
w Tarnowie Opolskim 103 500 zł.

Zakupiony przez szkoły sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne 
oraz pozalekcyjnych od września 2022 r.
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Laptopy z projektu
Projekt „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie 

zbliża! ” realizowany jest z funduszy europejskich w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014‒2020. W ramach projektu nasza szkoła 
otrzymała 21 laptopów.

Programy realizowane 
przez PSP Tarnów Opolski

PSP Tarnów Opolski bierze udział w ogólnopolskim pro-
gramie „Złote Szkoły NBP”. Ideą programu jest przygotowa-
nie uczniów do bezpiecznego i swobodnego poruszania się 
w świecie finansów.

W listopadzie roku szkolnego 2020/2021 szkoła PSP 
Tarnów Opolski przystąpiła do programu „Trzymaj formę” 
organizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 
Do programu zostali zgłoszeniu uczniowie klas VI-VIII. 
W szkole zostały przeprowadzone pogadanki na temat zdro-
wego odżywiania i znaczenia aktywności fizycznej w utrzy-
maniu zdrowia. Po serii wykładów i ćwiczeń odbyły się dwa 
konkursy plastyczne, których celem było promowanie zdro-
wego odżywania się i aktywności ruchowej.

Akcja charytatywno-ekologiczna

Nasza szkoła dołączyła do akcji charytatywno – eko-
logicznej pod hasłem „Zbieramto w szkole”. Zbierane były 
telefony komórkowe, baterie, stare srebro, znaczki pocztowe 
– nowe i używane, zegarki tarczowe, „dobre monety” – czy-
li zbiórka bilonu oraz banknotów pieniędzy z całego świata, 
zarówno aktualnie używanych jak i wycofanych z obiegu. 
Dzięki zbiórkom pomagamy na dwa sposoby: pomagamy 
środowisku, aby jak najmniej niebezpiecznych odpadów tra-
fiało na wysypiska śmieci – edukujemy ekologicznie dzie-

ci i młodzież. Jednocześnie możemy pomagać sercańskim 
misjonarzom w Afryce czy Azji. Uczymy też dzieci postaw 
dobroczynnych i uwrażliwiamy na potrzeby innych ludzi. 
Każdej darowiźnie przyporządkowana jest określona liczba 
punktów, które można wymienić na nagrody: książki, filmy, 
torby ekologiczne, dewocjonalia.

Mikołajki 2021

 Święty Mikołaj przybył również do Naszej Gminy. Po-
dróż z Laponii trochę go wymęczyła, ale zabrał ze sobą po-
mocników i sił wystarczyło. Mikołaj odwiedził wszystkie 
sołectwa, szkoły i przedszkola. Rozdał mnóstwo prezentów 
czym wywołał uśmiech najmłodszych i tych trochę starszych 
mieszkańców. Poniżej fotorelacja ze zorganizowanych spo-
tkań z Mikołajem.
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W Przedszkolu Publicznym w Kosorowicach dzieci 
przywitały św Mikołaja wierszem i piosenką. Było radośnie 
i świątecznie.

Publicznej Szkole Podstawowej w Nakle są tylko grzecz-
ne dzieci. Skąd to wiadomo? W poniedziałek, 6 grudnia od-
wiedził je Mikołaj. Wszyscy otrzymali prezenty! Uczniowie 
pięknie śpiewali piosenki (po polsku, angielsku i niemiecku), 
recytowali i... skakali przez rózgę.
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Przedszkolaki Publicznego im. bł. Edmunda Bojanow-
skiego z wielką niecierpliwością oczekiwały przyjścia nie-
zwykłego gościa. Cały czas nasłuchiwały dzwonków Św. 
Mikołaja. W końcu, tak długo oczekiwany gość przybył 
do przedszkola i obdarował dzieci podarunkami.

W czerwonym ubraniu, z laską i dzwoneczkiem gościł 
w Przedszkolu w Przyworach Święty Mikołaj. Po wysłucha-
niu piosenek i wierszyków, rozdał wszystkim prezenty.

Dożynki Raszowa

W dniu 29 sierpnia 2021 roku w Raszowej odbyły się do-
żynki wiejskie. W tym roku świętowaliśmy 3 dni, ponieważ 
dożynki były połączone z otwarciem boiska sportowego. 
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Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą. Popołu-
dniu ulicami wioski przeszedł barwny korowód a później 
wspólnie świętowaliśmy na placu przy boisku LZS. Chleb 
dożynkowy Wójtowi Gminy przekazali starostowie państwo 
Jolanta i Roman Blaut. Po krótkich przemówieniach wójta 
i sołtysa rozpoczęliśmy wspólne biesiadowanie do późnych 
godzin wieczornych. Bardzo dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za tak liczny udział a Radzie Sołeckiej, LZSowi i stra-
żakom serdeczne podziękowania za wszelką pomoc.

Kartofelfest Raszowa 2021
25 września po raz kolejny Mniejszość Niemiecka zor-

ganizowała festyn, gdzie główną rolę odegrał kartofel. 
Tym razem do pomocy chętnie zaangażowaly się panie 
z nowo powstałego w Raszowej Koła gospodyń wiejskich, 
Raszowianki”.

Wspólnie przygotowano potrawy z kartofli, największą 
popularnością cieszyły się placki kartoflane, zupa kartoflan-
ka, kartofelsalat, oraz panckraut. Było też coś na słodko czyli 
tradycyjny „kafej i kuchen”.

Na uczestników festynu czekały też atrakcje i zabawy dla 
najmłodszych. Pogoda dopisała, więc wszyscy dobrze się ba-
wili. Organizatorzy już dziś zapraszają na następny rok.

Oktoberfest Miedziana
W ostatnią sobotę września smakosze piwa mieli nie 

lada grafikę, na placu świetlicy w Miedzianej odbył się Ok-
toberfest. To już w naszej miejscowości coroczna tradycja, 
odbył się 18 raz. Święto piwa to w naszej tradycji Święto Pa-
nów i to właśnie oni rządzili na tej imprezie. Mogli do woli 
smakować ich ulubiony trunek, nie brakowało też pysznego 
jedzenia, a wszystko to przy świetnej muzyce. Dzięki na-
szym sponsorom wystarczyło wpłacić symboliczne wpisowe, 
a później było już wszystko gratis bez ograniczenia. Fre-
kwencja dopisała, pogoda też, dlatego Oktoberfest w Mie-
dzianej uznaję za jak najbardziej udany. 
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Głównym organizatorem była Mniejszość Niemiecka 
Koło DFK MIEDZIANA oraz Rada Sołecka.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!
Sołtys

Asia Pietruszka

Wiata oraz plac wiejski oficjalnie 
otwarte i poświęcone

W sobotę 25 września w Kątach Opolskich odbył się Fe-
styn Jesienny. To impreza mającą już pewną tradycję w tej 
miejscowości jednak w tym roku jej wymiar był bardziej 
uroczysty niż dotychczas. Impreza łączyła się bowiem z uro-
czystym otwarciem oraz poświęceniem wiaty oraz placu z ła-
weczkami i paleniskiem. Wiata, o wymiarach 5 x 10 m zosta-
ła ukończona już rok temu, jednak ze względu na panującą 
sytuację, nie było możliwości organizacji imprezy. W tym 
roku przy wiacie wykonany został plac z kostki brukowej 
w kształcie koła, z ławeczkami oraz paleniskiem w środku. 
Wyposażenie tego placu możliwe było dzięki środkom Mar-
szałka Województwa Opolskiego, w ramach Marszałkow-
skiej Inicjatywy Sołeckiej. Na ten cel sołectwo Kąty Opolskie 
otrzymało na zakup ławeczek, wiszącego grilla, kosza na od-
pady oraz stołów biesiadnych 5 000 zł. To sprawiło, iż powód 
otwarcia był jeszcze bardziej zasadny.

Uroczystego otwarcia wiaty oraz placu wraz z przecię-
ciem wstęgi dokonali: Wójt Gminy Krzysztof Mutz, Pan 
Robert Mrohs – stolarz prowadzący nadzór przy budowie 
wiaty, administrator Parafii ks. Mariusz Drygier oraz Sołtys 
Janusz Borowiak. Poza otwarciem placu zobaczyć i skoszto-

wać można było zupę dniową przygotowaną przez Restaura-
cję Joanna, dyniowy poncz, a także kiełbaski z grilla. 

Dla najmłodszych były też darmowe dmuchańce, warsz-
taty prowadzone przez instruktorów Gminnego Ośrodka 
Kultury, zaplatanie warkoczyków, kolorowe tatuaże, oraz 
słodka wata cukrowa i popcorn. Wyłoniono również zwy-
cięzców najoryginalniej wykrojonych dyń! A pomysły były 
oryginalne – pierwsze miejsce jury przyznało dla instalacji 
„Dyniowej Kury Nioski” autorstwa Filipa Paradowskiego. 
Miejsce drugie zajął „dyniowy ślimak” Ani i Julii Wieszała, 
a trzecie – „dyniowy Volkswagen ogórek” – autorstwa Barto-
sza Reinerta. Nagrodami były puchary oraz bony do sklepu 
Empik. O słuszności zorganizowania imprezy przemówiły 
liczne grono odwiedzających – to bardzo pocieszające dla 
sołtysa wraz z Radą Sołecką, za co serdecznie dziękują.

Wigilijne wsparcie dla osób 
starszych i samotnych

Święta Bożego Narodzenia i czas, który je poprzedza jest 
okresem szczególnym. To czas radosnego wyczekiwania, 
czas nadziei, pokory, czas miłości. W tych dniach kierujemy 
swe myśli ku naszym bliskim – rodzinom i krewnym, ale też 
ku osobom starszym, samotnym, potrzebującym naszego 
wsparcia i opieki. Z tej okazji w minionym tygodniu panie 
z Parafialnego Koła Caritas w Kątach Opolskich przygoto-
wywały pyszne pierniczki i smakołyki, jak i artykuły żyw-
nościowe, aby wesprzeć najpotrzebniejszych mieszkańców 
naszej miejscowości. To już druga edycja tej inicjatywy, w la-
tach wcześniejszych organizowana była wigilia w Domu Pa-
rafialnym, wtedy spotykaliśmy się wszyscy przy wspólnym 
wigilijnym stole, wraz z naszymi podopiecznymi, księdzem 
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proboszczem i panem Wójtem, teraz ze względu na panującą 
sytuację jest to niemożliwe, ale wraz z życzeniami zdrowych 
i błogosławionych świąt, życzymy, aby sytuacja jak najszyb-
ciej się unormowała, aby móc powrócić do tej pięknej trady-
cji. Do paczek dołączone były życzenia oraz opłatek, aby móc 
na odległość połamać się nim, tak aby nikt w ten dzień nie 
czuł się samotny.

Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym 
w tę inicjatywę, w szczególności paniom z Parafialnego Koła 
Caritas oraz Panu Wójtowi za wsparcie finansowe. Korzy-
stając z okazji pragnę złożyć wszystkim życzenia zdrowych 
i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyśl-
ności w nadchodzącym Nowym Roku 2021.!

Sołtys Wsi Kąty Opolskie
Janusz Borowiak

Marcinki
Św. Marcin jest patronem m.in. dzieci, jeźdźców, żebra-

ków czy żołnierzy. Święty Marcin jest bardzo dobrze zna-
ny mieszkańcom Gminy Tarnowa Opolskiego. Od kilku 
lat w  poszczególnych wsiach organizowane są „Imieniny 
u Marcina”, czyli tradycyjne Marcinki. 

To okazja, by poprzez dobrą zabawę lepiej poznać żywot 
świętego. W Tarnowie Opolskim i Nakle tradycyjne odbyła 
się msza św., liczne występy artystyczne, a także pochód ko-
rowodu, na którego czele, na koniu jechał św. Marcin.

Seniorzy
Piękny jesienny dzień. Leśniczy Jacek Boczar zaprosił 

seniorów na spotkanie przy ognisku. Przedstawił nam wiele 
aspektów gospodarki leśnej i rozwiał wątpliwości odnośnie 
wycinki drzew. Zapoznał nas również z planami nasadzeń 
i rozwoju okolicznych lasów. Seniorzy wyrazili potrzebę 
umieszczenia ławek dla spacerujących w lesie. Bardzo dzię-
kujemy za interesujące spotkanie i smaczny poczęstunek.

Seniorzy szczepią się

Jest nas coraz więcej, ale wciąż czekamy, aby nasze spo-
tkania były bezpieczne. Na tą chwilę chwalimy się naszą ak-
tywnością na świeżym powietrzu.

W poniedziałki i piątki o godz. 9 tej zapraszamy 
do wspólnego spaceru z kijkami po naszych lasach.

Można korzystać z uroków przyrody i spędzić czas 
na milej rozmowie.

Bilans naszych spacerów za miesiąc maj to: 122 000 kro-
ków, 85 km, spaliliśmy 6.960 kcal.

Spędziliśmy razem 21 przemiłych godzin.
Podczas chodzenia wzmacniasz stawy, mięśnie stóp, nóg 

i pleców, jak również poprawiasz swoją wytrzymałość, krą-
żenie i utrzymujesz się w dobrej formie niezależnie od wieku.

Zapraszamy. Dołączajcie do nas!

W każdą środę zapraszamy na wycieczkę rowerową 
po okolicy, zbiórka w Tarnowie Opolskim 

na ul. Nowej przy krzyżu.
Serdecznie zapraszam seniorów do spędzania wspólnie 

czasu.
Miłych i zdrowych wakacji życzą: Rada Seniorów

i Fundacja Słoneczna Jesień.

Ónacynie
Kciołbyk Wom dzisiok ôpedzieć ô piyknym słówecku, 

krapke zaboconym, a ktore uzywali i jesce case uzywajom 
Górole i Ślonzoki.
Jest to słówecko „ónacyć”.
W ksionzecce „Gwara ô gwarze” Jan Gutt-Mostowy pisoł 
tak;

„Có óno znacy? Ze dyć nic, a moze znacyć syćko.”
Jak ci sie niy przibocy słówko jakie trza, to mozes se do-

spomóc tym „wytrychym” licyncy na to, ze tyn z kim godos 
wiy ô cym mowa, abo na jego jynteligyncjom.

„I tak godo sie; ôzónacyć, przeónacyć, zaónacyć, 
wyónacyć.

Jo ze Skawy znołek ino forme dotyconcom spraw miyło-
śnyk, to znacy ze „chłopok wyónacył dziywce”.

Dopiyro kie zaconek robić na Ślonsku, zapytołek pracow-
nice ka jest ôperator spychaca, pedziała mi ze:

„Ón poszoł ónego zaónacyć, bo bedzie ónacył ónego 
na ónego.”

Nei od razu wiedziołzek któ, có, kie i po có.
Pore razy słysołek nawet (w Tarnowie Opolskim) ze óni 

niy „gołdajom, yno ónacom”.
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Có byk ino jesce kcioł pedzieć, to to, ze kieby niy tyn ak-
cynt, to ta tutyjso gwara byłaby doś do mojyj podano, cheba 
ze jo juz niy gwarze, ba ónace. Haj!

Napisałem ten tekst w góralskiej gwarze rodzinnej wsi, 
takiej, jaką zapamiętałem. Mniemam, że dla znających 
gwarę śląską nie będzie trudny do zrozumienia. Na wszelki 
przypadek wyjaśniam;

 � krapke – trochę
 � zabocyć – zapomnieć (staropolskie baczyć – uważać,
 � pamiętać, przibocyć – przypomnieć)
 � case – czasem
 � syćko – wszystko
 � podano – podobna
 � ô – czytamy mnij więcej jako „ło”
 � ó – staropolska samogłoska pośrednia między „u” a „o”

Zdzisek Barglik

Wręczenie Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie

11 września 2021r. w sali w Kosorowicach odbyła się uro-
czystość wręczenia medali  „Za długoletnie pożycie małżeń-
skie” dla par, które zawarły związek małżeński w 1970 roku. 
Wójt Gminy Tarnów Opolski – Krzysztof Mutz w imieniu 
Prezydenta RP wręczył medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie parom, które w 2020 roku  obchodziły jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego .
Na uroczystość zaprosiliśmy również  pary, które swój jubi-
leusz złotych godów obchodziły w 2019r. Ze względów epi-
demiologicznych nie mieliśmy możliwości zorganizowania 
dla nich uroczystości w zeszłym roku z powodu panujących 
obostrzeń a medale dla tych par zostały wręczone indywidu-
alnie w ich miejscu zamieszkania.
W uroczystości uczestniczyło 21 par małżeńskich. Pozosta-
łe pary ze względów zdrowotnych lub osobistych nie mogły 
przybyć na tę uroczystość.
Wszystkie pary otrzymały piękne kwiaty. Na stołach oprócz 
kawy i ciasta znalazły się też przepyszne jubileuszowe torty. 
Oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół ,,Trio’’, a przy 
utworach z dawnych lat nogi same rwały się do tańca!

Prezydent RP przyznał medale następującym jubilatom:
Złoci Jubilaci z 2019 roku (21 par)

 � Anna i Ewald Adamiec
 � Irena i Diter Bienias

 � Stefania i Józef Ciomperlik
 � Irena i Józef Czuba
 � Janina i Wolfgang Dyla
 � Anastazja i Jan Gogolin
 � Krystyna i Bolesław Głaz
 � Dorota i Paweł Grobosz
 � Elżbieta i Jerzy Kinder
 � Grażyna i Henryk Kucharscy
 � Barbara i Tadeusz Lisek
 � Rozalia i Jacek Machura
 � Maria i Józef Marżeccy
 � Honorata i Jerzy Mertin
 � Weronika i Ginter Mika
 � Krystyna i Józef Pluta
 � Elżbieta i Edward Schreiber
 � Urszula i Arnold Szaforz
 � Maria i Emil Szajnowscy
 � Ingeborga i Piotr Watzlaw
 � Jadwiga i Bolesław Włodarczyk
 � Gabriela i Bernard Wrzeciono

Złoci Jubilaci z 2020 roku (19 par)
 � Krystyna i Michał Cisińscy
 � Gertruda i Hubert Dudziak
 � Elżbieta i Hubert Dziuk
 � Gizela i Andrzej Fikus
 � Elżbieta i Bernard Florczak
 � Stefania i Piotr Fornol
 � Małgorzata i Kazimierz Gąska
 � Danuta i Zygmunt Grabara
 � Anna i Piotr Gruchot
 � Maria i Ludwik Janicki
 � Aniela i Zygfryd Joniec
 � Anna i Jan Mateja
 � Małgorzata i Jan Mika
 � Maria i Karol Mróz
 � Aurelia i Marian Pawłowscy
 � Anna i Walter Smolarz
 � Gertruda i Piotr Suchanek
 � Krystyna i Wilhelm Wocław
 � Hildegarda i Adolf Wojcik

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Jubilatom i życzymy dal-
szych lat spędzonych razem w dobrym zdrowiu i wśród ser-
decznej opieki osób najbliższych.
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Jakub Mytych wraca ze złotem

W dniach 12‒13. Czerwca 2021 roku w Rzeszowie odbył 
się Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushin CAR-
PATHIA CUP z udziałem 184 zawodników z 5 krajów: Li-
twa, Białoruś, Słowacja, Ukraina i Polska.

Akademie Sztuk Walki PAPON Team reprezentowa-
ło rodzeństwo Julia i Jakub Mytychowie. Julia startowała 
w KATA i po dobrym pokazie zakończyła swoje zmagania 
w ćwierćfinale. Kuba zaprezentował sie w KUMITE U18 

-70kg i wygrał swoja kategorie. W finale Mytych zakończył 
pojedynek przed czasem.

Kierownikiem był Pan Janusz Mytych.
Serdecznie gratulujemy.

Zakończenia sezonu rowerowego
Rajd odbył się 24.10. Trasa wiodła zboczami Góry Swie-

tej Anny. Uczestnicy odwiedzili m. in. tunele tzw. Hambur-
gi i  Kapliczkę na bagnie w Gogolinie gdzie wybija źródeł-
ko, które ma podobno właściwości uzdrawiające. Impreza 
zakończona została w Kosorowicach uroczystym obiadem 
i rozdaniem nagród za uczestnictwo w rajdach w 2021 roku.
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