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Senior w gminie

Nowy bulodrom wkrótce gotowy!

Musimy mieć wytrwałość 
maratończyka

Wywiad z Wójtem Gminy Tarnów 
Opolski - Krzysztofem Mutzem

 ▶ czytaj od str. 15

Święta Wielkanocne to czas budzącej się nadziei i radości. 
Niech stanie się ona udziałem nas wszystkich a troski i trudności przeżyte 

w ostatnim czasie niech pozwolą prawdziwie docenić to, 
co w życiu najważniejsze - rodzinę, bliskość, poczucie bezpieczeństwa i pokój. 

Niech ciepło płynące z ludzkiej serdeczności ogrzewa nas nieustannie.
Krz ysztof Mutz

Wójt Gminy

Śmieci po nowemu

Zmiany w gospodarce odpadami 
od 1 kwietnia
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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

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” 
od 2022 roku!

Skorzystaj z dotacji nawet do 69 tys. zł!
Od 25 stycznia 2022 r. w rządowym programie „Czyste 

Powietrze” obowiązują nowe zasady. Większym wsparciem 
zostaną objęte osoby o najniższych dochodach, które będą 
mogły uzyskać aż do 90% dofinansowania. W tym roku Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW) zamierza przeznaczyć aż 1,95 mld zł na realiza-
cję programu. Ta kwota pozwala w większym stopniu wspo-
móc osoby najuboższe w wymianie przestarzałego kotła. 
Z dotacji można również sfinansować ocieplenie budynku 
lub zakup nowych okien i drzwi. Kogo obejmie najwyższe 
wsparcie w wysokości aż 90% dofinansowania? Według no-
wych zasad programu będą to osoby, które osiągają dochód 
do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 
w przypadku osób mieszkających samotnie do 1260 zł. Mak-
symalna kwota dotacji może wynieść aż 69 000 zł. Od tego 
roku wprowadzona została możliwość określania kryterium 
dochodowego na podstawie ustalonego prawa do otrzymy-
wania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjal-
nego zasiłku opiekuńczego.

Osoby, które osiągają wyższe dochody również mogą li-
czyć na dofinansowanie. Dotacja podstawowa do 30 000 zł 
jest przewidziana dla beneficjentów, których dochód roczny 
nie przekracza 100 000 zł. Osoby o przeciętnym miesięcz-
nym wynagrodzeniu do 1564 zł/os. w gospodarstwie wielo-

osobowym oraz do 2189 zł/os. w gospodarstwie jednoosobo-
wym mogą liczyć na dotację do 37 000 zł.

Dodatkowo będzie możliwe wydłużenie czasu realiza-
cji inwestycji z powodu opóźnień wynikających z przesu-
nięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Od tego 
roku dotacje będą również obejmować kotły dwupaliwowe 
na drewno kawałkowe i pellet. Więcej informacji na temat 
dofinansowań można uzyskać pod nr 77 46 40 868.

Dodatek osłonowy

Wnioski o dodatek osłonowy w Gminie Tarnów Opol-
ski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można skła-
dać w terminie do 31 października 2022 r. Wnioski złożone 
po tym terminie pozostawione będą bez rozpoznania.
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Musimy mieć 
wytrwałość 
maratończyka
Początek roku zaskoczył nas wojną i napływem uchodź-

ców zza wschodniej granicy. Pomoc dla sąsiadów z kraju 
ogarniętego wojną w naturalny sposób wpisała się w rytm 
funkcjonowania gminy. – Musimy robić swoje, pracować, 
realizować plany i zadania ale też pomagać. To nie będzie 
krótki sprint ale maraton, dlatego musimy mieć wytrwa-
łość maratończyka – mówi Wójt Gminy Tarnów Opolski 
Krzysztof Mutz.
Red.: Panie Wójcie, psychologowie mówią, że człowiek nie po-
trafi funkcjonować w dwóch kryzysach na raz, dlatego kryzys 
wojenny „nakrył” kryzys związany z pandemią. Jak gmina 
funkcjonuje w tej nowej sytuacji?
Krzysztof Mutz: Zarządzanie kryzysowe to jeden z elemen-
tów systemu pracy w gminie i urzędzie, dlatego musieliśmy 
po prostu wdrożyć inne procedury. Wszyscy jesteśmy ludź-
mi, jest w nas wiele empatii i chęci niesienia pomocy, dlatego 
działania pomocowe zostały podjęte na dużą skalę – wspól-
nie z sołtysami, wolontariuszami, strażakami, stowarzysze-
niami i wszystkimi jednostkami gminy, przy wsparciu dar-
czyńców i sponsorów. Chciałbym tym wszystkim osobom 
z serca podziękować – gdy uczestniczę w spotkaniach i na-
radach z nimi – widzę pełne zaangażowanie i poświęcenie. 
Nasi goście z Ukrainy otrzymują wsparcie na wielu płasz-
czyznach – od transportu bezpośrednio z terenów objętych 
wojną, dachu nad głową, po pomoc rzeczową, opiekę nad 
dziećmi w naszych placówkach oświatowych czy też pomoc 
w załatwieniu formalności urzędowych. W naszym urzę-
dzie dyżuruje pani tłumaczka, która pomaga uchodźcom 
nie znającym języka polskiego w załatwieniu formalności. 
Dla dzieci, które przychodzą z rodzicami, mamy słodki po-
częstunek a w szkole już wkrótce – panią nauczycielkę, która 
jeszcze niedawno pracowała w szkole w Odessie. W ramach 
integracji naszych mieszkańców z gośćmi z Ukrainy, na hali 
sportowej odbywają się w każdy piątek darmowe zajęcia 
sportowe dla dzieci a w Gminnym Ośrodku Kultury zajęcia 
i warsztaty dla chętnych w każdym wieku. W takich sytu-
acjach jak ta, pomoc to miara naszego człowieczeństwa. Po-
magać musimy i będziemy – długofalowo. Poza tym jednak 
trzeba pamiętać, że życie toczy się dalej i mamy również za-
dania i obowiązki związane z bieżącym funkcjonowaniem 
naszej gminy. Na nich musimy się skupić równie mocno.

Red.: Jakie zatem zadania gminy są obecnie priorytetem?
K. M.: Wiosna to czas „startu po zimie” – zaczyna się ruch 
w inwestycjach i nabiera rozpędu realizacja nowego budże-
tu. Zgodnie z oczekiwaniami naszych mieszkańców, prio-
rytetowo potraktowaliśmy inwestycje drogowe. W ostatnim 
czasie rozstrzygniętych zostało kilka przetargów i podpi-
sałem umowę na budowę dróg w kilku sołectwach, m.in. 
w Walidrogach, Kątach Opolskich, Kosorowicach i Tarno-
wie. To dopiero początek a place budowy już zostały prze-
kazane i prace są w toku. Trwa również budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarno-
wie Opolskim. Co niezmiernie mnie cieszy, również tak 
wyczekiwana inwestycja jaką jest rewitalizacja stadionu 
sportowego w Tarnowie Opolskim, trwa w najlepsze. Mu-
szę tu podkreślić zaangażowanie zarządu GKS, członków 
klubu i jego sympatyków. Wiele pracy wykonywanej jest 

własnym sumptem, dlatego na ostatniej sesji zawnioskowa-
łem do Rady Gminy o przyznanie 120 tys. zł na wykonanie 
ogrodzenia i oświetlenia stadionu, uwzględniającego rów-
nież oświetlenie solarne dedykowane biegaczom. Ponadto 
zwróciłem się z prośbą o wsparcie tej inwestycji w ramach 
wspólnego projektu do Zakładów Wapienniczych Lhoist, 
które każdego roku, w porozumieniu z władzami gminy – 
w ramach realizacji polityki społecznej odpowiedzialności 
biznesu – wspierają wybraną inwestycję, ważną dla lokalnej 
społeczności. Gmina wskazała również ZW Lhoist stadion 
jako miejsce nasadzeń zastępczych, w zamian za dokonaną 
na terenach zakładu wycinkę drzew. Tym samym gminny 
teren sportu i rekreacji został wzbogacony nasadzeniami zi-
mozielonymi, co z pewnością wpłynie na jego walory este-
tyczne i ekologiczne. Na ukończeniu są też prace przy gmin-
nym bulodromie, który jest szczególnie bliski sercu naszych 
seniorów. Po ostatnim spotkaniu roboczym na placu budo-
wy wiem, że będzie to miejsce tętniące życiem – wspaniale 
wykorzystany skwer, który dotychczas tylko szpecił prze-
strzeń publiczną. Mogę powiedzieć, że dużo dobrego się 
dzieje w inwestycjach a będzie jeszcze więcej.

Red.: Gminy w całej Polsce wiążą duże nadzieje z rządowymi 
funduszami w ramach Polskiego Ładu. Jakie inwestycje zgło-
siła do realizacji Gmina Tarnów Opolski w ostatnim naborze?
K. M.: Jak wielokrotnie podkreślam – jeżeli tylko jest moż-
liwość pozyskania zewnętrznych środków na inwestycje 
gminne – korzystamy z tych możliwości. Przed złożeniem 
wniosku do ostatniego naboru spotkałem się z wszystki-
mi radnymi, żeby wspólnie ustalić priorytety, jeśli chodzi 
o remonty dróg. Radni z każdego z sołectw wskazali, któ-
re inwestycje drogowe są dla mieszkańców najważniejsze. 
Na tej podstawie sporządziliśmy listę i te drogi, które się 
na niej znalazły, zostały wpisane do wniosku. Oczywiście 
trzeba zaznaczyć, że nie mogliśmy ująć takich dróg, gdzie 
na przykład nie jest uregulowana kwestia własności, które 
leżą w części na prywatnych działkach oraz takich, gdzie 
uzgodnienia do projektu są skomplikowane i długotrwałe. 
W tych projektach liczy się czas – od uzyskania promesy, 
w przeciągu pół roku trzeba ogłosić przetarg i przystąpić 
do realizacji. Poza wnioskiem na dofinansowanie budowy 
dróg, złożyliśmy też wniosek o dofinansowanie budowy 
nowego przedszkola i żłobka w Tarnowie Opolskim. To jest 
inwestycja absolutnie priorytetowa.
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Dodatek osłonowy przysługuje, jeśli dochody nie 
przekraczają:

 � kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
 � kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
UWAGA! W przypadku przekroczenia powyższego kry-

terium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niż-
szej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Ozna-
cza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany po prze-
kroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie 
pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku 
gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona w powyższy 
sposób jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje. Mini-
malna kwota dodatku osłonowego będzie wynosić 20 zł.

WAŻNE
Jeśli wniosek składamy w okresie od 4 stycznia 2022r. 

do 31 lipca 2022r. podajemy dochody netto rodziny za rok 
2020, jeśli wniosek składamy w okresie od 1 sierpnia 2022 r. 
do 31 października 2022 r. podajemy dochody netto rodziny 
za rok 2021.

Wysokość dodatku osłonowego
 � gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/
rocznie

 � gospodarstwa 2‒3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 
zł/rocznie;

 � gospodarstwa 4‒5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 
zł/rocznie;

 � gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 
1 150 zł/rocznie.

Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, jeże-
li głównym źródłem ogrzewania budynku jest np. kocioł 
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy 
na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochod-
nym, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

 � gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 500 zł/
rocznie;

 � gospodarstwa 2‒3 osobowe – wsparcie na poziomie 750 
zł/rocznie;

 � gospodarstwa 4‒5 osobowe – wsparcie na poziomie 
1062,50 zł/rocznie;

 � gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 
1437,50 zł/rocznie.

WAŻNE
Podwyższone dofinansowanie przysługuje wówczas, gdy 

źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochod-
nym zostało wpisane najpóźniej w dniu złożenia wniosku 
do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której 
mowa wart. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o central-
nej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. Z 2021 r. poz. 
554, 1162 i1243).

Szczegółowe informacje w jaki sposób wpisać źródło 
ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

dostępne są na stronie www.tarnowopolski.pl.

Przypomnienie o obowiązku złożenia 
deklaracji o źródłach ciepła do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 r., na mocy ustawy o wspieraniu termo-
modernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emi-
syjności budynków, każdy właściciel lub zarządca budynku 
mieszkalnego i niemieszkalnego w którym znajduje się źró-
dło ciepła, jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczą-
cej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Do kiedy należy złożyć deklarację?
 � do 30 czerwca 2022 r. – dla źródła ciepła i spalania paliw, 
które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r.

 � 14 dni od uruchomienia – dla nowego źródła ciepła i spa-
lania paliw, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.
Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 � drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu 
zaufanego (również za pośrednictwem banku), podpisu 
kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie zone.gunb.
gov.pl

 � w formie papierowej: wypełniony formularz można prze-
słać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Tarnowie 
Opolskim (Referat Zamówień Publicznych i Promocji)

Obowiązani do złożenia deklaracji są właściciele nieru-
chomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, a także 
przedsiębiorcy.

Red.: Wśród priorytetowych zadań gminy była też budowa no-
wej studni w Raszowej…
K. M.: Budowa nowej studni to zadanie, którego realizacją 
zajmuje się nasza spółka gminna – Park Technologiczno 
– Innowacyjny. Jest to z pewnością zadanie wielkiej wagi, 
bo stara studnia ma już kilkadziesiąt lat i w każdej chwi-
li grozi jej awaria. Inwestycja jest realizowana ale myślę, 
że będzie okazja, żeby zaprezentować ją naszym mieszkań-
com w szerszej odsłonie, bo – oprócz dostarczania wody 
do gospodarstw domowych – spółka planuje również bu-
dowę punktu czerpania wody, gdzie będzie można zaczerp-
nąć tej znakomitej wody oligoceńskiej do bezpośredniego 
użytku. Planujemy też stworzenie takich punktów w obiek-
tach publicznych, gdzie będzie można napić się naszej wody 
z dystrybutorów a zapewniam – ma ona lepsze parametry 
niż sklepowe wody z plastikowych butelek.

Red.: Wiele dzieje się też w Nakle – oprócz remontów w szkole, 
świetlicy i bibliotece, na horyzoncie pojawiła się też nowa jed-
nostka Ochotniczej Straży Pożarnej, choć o specjalizacji innej 
niż gaszenie pożarów. Co może Pan powiedzieć w tym temacie?
K. M.: Bardzo się cieszę, że szkoła w Nakle odzyskuje swój 
blask – część remontów już skończyliśmy ale – tak jak obie-
całem, wyremontowane będą jeszcze łazienki. I nie zamie-
rzam zamykać tej szkoły, jak głosiły plotki. Przeciwnie 
– mimo, iż sytuacja związana ze zmniejszeniem subwencji 
na naukę języka mniejszości niemieckiej mocno nadszarp-
nie budżet gminy przeznaczony na oświatę, wspólnie z mo-
imi pracownikami i dyrektorami opracowaliśmy plan za-
radczy aby nie zwalniać nauczycieli i nie pogarszać sytuacji 
dzieci. Rodzice w Nakle nie muszą więc bać się o los tej pla-
cówki. Co więcej, wkrótce zaprosimy mieszkańców do ko-
rzystania z nowo wyremontowanych pomieszczeń świetlicy 
GOK-u i biblioteki. Po wielu latach przerwy Nakło będzie 
miało też na powrót swoją Ochotniczą Straż Pożarną, choć 
nietypową, bo specjalizującą się w ratownictwie i poszuki-
waniu zaginionych ludzi. Jednostkę tworzą specjaliści wy-
sokiej klasy, przy tym pasjonaci swojej pracy z Grupy Po-
szukiwawczo-Ratowniczej OPOLSAR. Bardzo się cieszę, 
że zdecydowali się pracować na terenie naszej gminy i na jej 
rzecz. To wspaniała inicjatywa, którą z radością wspieram. 
Teraz, jako jedna z nielicznych gmin w województwie i kra-
ju, mamy jednostki straż o szerokim spektrum działania – 
specjalistów i pasjonatów, dzięki którym możemy czuć się 
bezpiecznie. 
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Gmina Tarnów Opolski 
w projekcie LIFE AQP

Gmina Tarnów Opolski przystąpiła do Projekt LIFE AQP 
pn. „Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością Powietrza 
w Samorządach Województwa Opolskiego”realizowanego 
na terenie Województwa Opolskiego od października 2020 
do września 2022.

Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo 
Opolskie angażuje łącznie 42 współbeneficjentów (w tym 
Gminę Tarnów Opolski) oraz 8 partnerów. Jego wartość 
to ok.13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu 
LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW 
wynosi ok. 5 mln zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności i po-
prawa jakości administracji publicznej województwa opol-
skiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami 
naprawczymi określonymi w Programie Ochrony Powietrza 
(POP), poprzez:

1) Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządza-
nia wspierającego wdrożenie POP.

2) Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie ja-
kości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania 
samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji po-
zarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu 
działań naprawczych wspierających działania w zakresie 
POP.

Realizacja projektu, zapewni lepsze zarządzanie jako-
ścią powietrza w regionie oraz poszczególnych gminach 
województwa opolskiego. Są to działania skupione wokół 
edukacji, budowania świadomości, przygotowania specjali-
stów, uzupełniające projekty infrastrukturalne. Politechnika 
wykształci kadry dla każdej gminy, a Urząd Marszałkowski 
stworzy m.in. platformę współpracy i jednolity system infor-
macyjny wspierający, realizację programu ochrony powie-
trza w regionie.

Każdy mieszkaniec gminy będzie wiedział, że może sko-
rzystać z wiedzy specjalisty, który podpowie i zaproponuje 
rozwiązania związane z wymianą źródeł ciepła. Specjali-
ści sprawdzą czy np. wystarczy ocieplić budynek, jaki piec 
zastosować.

Zaproszenie na spotkania

Zapraszamy na spotkania edukacyjno-informacyjne 
z Gminnym Koordynatorem Programu Ochrony Powietrza, 
na których będzie mowa m.in. o wpływie zanieczyszczeń 
powietrza na nasze zdrowie, o możliwości uzyskania dotacji 
na wymianę kotłów i termomodernizację, o uchwale anty-
smogowej i deklaracjach dotyczących źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw. Na spotkaniu będzie możliwość złożenia obo-
wiązkowej deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania pa-
liw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 
– złóż deklarację bez konieczności wizyty w urzędzie!

Harmonogram spotkań publikowany będzie na stronie 
internetowej urzędu, w mediach społecznościowych oraz 
na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Spotkanie organizowane jest przez Urząd Gminy 
w Tarnowie Opolskim w ramach projektu pn. „Wdrożenie 
systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach 
województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 – LIFE_
AQP_Opolskie_2019.Pl finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowa-
nego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

Śmieci po nowemu

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. Gmina Tarnów Opolski stała 
się członkiem Związku Międzygminnego „Czysty Region”. 
Związek zrzesza aktualnie 13 gmin województwa opolskie-
go, tworzy i obsługuje wspólny system gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Z uwagi na przystąpienie gminy 
do Związku właścicieli nieruchomości czekają ważne zmia-
ny w systemie gospodarowania odpadami. Zgodnie z regu-
laminem utrzymania czystości i porządku na terenie ZMCR, 
frakcje takie jak szkło, popiół i odpady bio będą odbierane 
częściej niż dotychczas. Zmienia się również sposób segre-
gacji popiołu. Do tej pory frakcja ta była gromadzona w po-
jemniku na odpady zmieszane oraz w pojemniku na odpady 
bio. Teraz popiół musi być zbierany w pojemniku w kolorze 
szarym i niedopuszczalne jest mieszanie go z innymi frak-
cjami odpadów.

Na terenie gminy raz do roku będą kontynuowane ak-
cyjne zbiórki odpadów gdzie wystawić będzie można takie 
odpady jak meble (np. stoły, krzesła, szafy, łóżka, tapczany), 
materace, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, 
ramy okienne, drzwi wewnętrzne i wejściowe, choinki bożo-
narodzeniowe. Odpady muszą być pozbawione elementów 
szklanych. Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady zmie-
szane, poremontowe, pobudowlane, zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny – sprzęty (AGD, RTV itp.), opony.

Na 23 kwietnia 2022 r. (sobota) w Tarnowie Opolskim 
na placu przy ul. św. Marcina planowana jest również mo-
bilna zbiórka gdzie będzie można dowieźć odpady takie jak 
opony samochodowe o średnicy do 23 cali i opony jedno-
śladów – max 4 szt. na mieszkańca/rok, sprzęt elektryczny 
i elektroniczny (AGD, RTV itp.), tworzywa sztuczne, metale, 
papier, szkło, bioodpady, leki, igły i strzykawki, chemika-
lia, baterie i akumulatory, gabaryty, posegregowane odpady 
budowlane i rozbiórkowe tj. gruz, beton, płyty karton-gips, 
ceramika sanitarna, kafelki (300kg na mieszkańca/rok), od-
pady niebezpieczne i ich opakowania, popiół.
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Przypominamy również o obowiązku segregacji odpa-
dów zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zasady te szcze-
gółowo rozpisane są na stronie internetowej Czystego Regio-
nu oraz Urzędu Gminy.

Wszystkie sprawy związane z odbiorem odpadów oraz 
z  opłatami załatwiane są przez Związek „Czysty Region”, 
tel.: 77 446 11 93 lub 77 446 11 97.

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo 
obywatelskie i mediacja

System nieodpłatnej pomocy prawnej pozostaje do dys-
pozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym 
również obcokrajowców. Darmowa pomoc prawna przysłu-
guje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej, w zakresie określonym ustawą. 
Udzielanie pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskie-
go odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym 
umówieniu terminu wizyty.

Porady prawne odbywają się 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim 

– wtorek od 8:00 do 12:00, 
– środy od 11:00 do 15:00, 
– nr telefonu 737 314 534. 

Posprzątaj po swoim psie

Psie odchody na skwerach, placach czy ulicach to problem 
natury estetycznej i poważne zagrożenie epidemiologiczne. 
Stwa-rzają zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka. 
Każda osoba wyprowadzająca psa powinna posiadać torebkę 
lub worek umożli-wiający zebranie psich odchodów. Właści-
ciele czworonogów, nieczystości po swoich pupilach mogą 
wyrzucać do koszy ulicznych. Każdy właściciel lub opiekun 
zwierząt domowych zobowiązany jest do usunięcia zanie-
czyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie 
przeznaczonym do użytku publicznego.

Sprzątajmy, więc po swoich psach abyśmy mogli chodzić 
po czystych chodnikach i trawnikach, bez obawy, że na-
tkniemy się na przykrą niespodziankę, by dzieci mogły ba-
wić się na czystych placach zabaw.

Apel do właścicieli psów – pilnujcie swoich 
czworonogów!

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców doty-
czącymi wałęsających się samowolnie psów przypominamy, 
że posiadanie zwierząt łączy się z szeregiem obowiązków. 
Prawie w każdym przypadku tzw. „bezdomny pies” ma swo-
jego właściciela, tylko jest przez niego nieodpowiednio do-
pilnowany. Właściciele, którzy pozwalają swoim zwierzętom 

biegać samowolnie poza terenem posesji mogą zostać uka-
rani mandatem zgodnie z art. 77 ustawy z 20 maja 1971 r. 
Kodeksu Wykroczeń. Pamiętajmy, że to właściciele psów 
ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich 
zwierząt. Apelujemy więc do mieszkańców o odpowiednie 
pilnowanie posiadanych czworonogów! Wszystkich właści-
cieli psów wzywa się do trzymania ich na swojej posesji. Nie-
ruchomość musi być ogrodzona w sposób uniemożliwiający 
jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trze-
cich. Ponadto nieruchomość musi być oznakowana tabliczką 
ze stosownym ostrzeżeniem. Każdy właściciel winien posia-
dać również ważne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw 
wściekliźnie.

Dodatkowe patroli policji

Gmina Tarnów Opolski przyłączyła się do pomocy ro-
dzinom z obszarów objętych wojną. Nasza gmina codzien-
nie powiększa się o kilkanaście osób. W ślad za tym w trosce 
o bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina podpisała porozu-
mienie z Komendantem Miejskim Policji o ścisłej współ-
pracy, dodatkowych patrolach i pomocy przy relokacji 
uchodźców. 

Tężnia znów otwarta

Zapraszamy na kolejny sezon działania tężni solanko-
wej, która ponownie została otwarta po zimowej przerwie. 
Obiekt dostępny jest dla wszystkich nieodpłatnie, w sezonie 
wiosennym codziennie w godz. od 7:00 do 22:00 natomiast 
w sezonie letnim codziennie w godz. od 6:00 do 23:00.
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Rejestracja uchodźców przebywających 
na terenie gminy

Wszystkie osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym 
w Ukrainie, które obecnie przebywają na terenie Gminy Tar-
nów Opolski i nie dokonały rejestracji w punkcie recepcyj-
nym proszone są o zgłoszenie się w Urzędzie Gminy w celu 
rejestracji uchodźcy i złożenia oświadczenia (nie mylić 
z meldunkiem!).

Tym samym zwracamy się z prośbą do osób prywat-
nych lub właścicieli obiektów noclegowych, którzy przyjęli 
uchodźców z Ukrainy o pomoc w wypełnieniu naszej proś-
by. Telefon kontaktowy: 77 4640866, 77 4640857

Świadczenie pieniężne za zapewnienie 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 

Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie 
i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na tery-
torium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego 
państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40  zł 
za każdy dzień pomocy. Świadczenie przysługuje za okres 
faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, 
nie dłużej niż za okres 60 dni. Aby otrzymać wsparcie na-
leży udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tarnowie Opolskim i złożyć wniosek. Wnioski dostępne 
są na stronie internetowej urzędu www.tarnowopolski, pl, 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim oraz w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej.

Składając wniosek o rekompensatę 40 zł trzeba złożyć 
oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzyma-
no dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki 
zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub 

zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Jednorazowe świadczenie pieniężne 
w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego 
świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, prze-
znaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie 
wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny oso-
bistej oraz opłaty mieszkaniowe jest realizowana w Gminie 
Tarnów Opolski przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który 
wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozo-
stania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został 
wpisany do rejestru PESEL. Wnioski dostępne są na stronie 
internetowej urzędu www.tarnowopolski, pl, w Urzędzie 
Gminy w Tarnowie Opolskim oraz w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej.

Rynek pracy – pomoc dla obywateli Ukrainy

W związku z agresją Rosji na Ukrainę znajdujemy się 
w szczególnym czasie, kiedy na wszystkich poziomach ko-
nieczne jest wsparcie obywateli Ukrainy, którzy szukają 
w Polsce schronienia. Publiczne służby zatrudnienia w Pol-
sce wspierają opuszczających swój kraj obywateli Ukrainy 
w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, a także udzie-
lają informacji na temat innego możliwego wsparcia. Jeżeli 

opuściłeś Ukrainę i chcesz podjąć pracę w Polsce skontaktuj 
się z najbliższym Powiatowym Urzędem Pracy. Pracodawco 
zgłoś ofertę pracy dla obywateli. Jeżeli chcesz zatrudnić oby-
wateli Ukrainy zgłoś ofertę pracy w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Opolu online ub wypełnij formularz i prześlij go 
na adres opop@praca.gov.pl.
Przy składaniu ofert pracy wsparcia udzielają pracowni-

cy urzędu pracy tel. 77 44 21 887, 77 44 22 943.

Pomoc dla Ukrainy

Dzięki współpracy wszystkich sołectw a także jednostek 
OSP i placówek GOK powstały na terenie naszej gminy 3 
punkty z darami w których mogą zaopatrywać się uchodźcy 
z Ukrainy.

Zapraszamy w dni robocze:
• Kosorowice -świetlica (ubrania, obuwie zabawki) godz 

15‒19
• Kąty Opolskie -ul. Odrzańska 9 (środki czystości, ar-

tykuły higieny osobistej chemia, artykuły spożywcze) 
godz. 15‒19

• Miedziana – świetlica (meble, tapczany, materace, łó-
żeczka, przewijaki, wózki) godz 17‒19

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzieciom ze Szkoły 
Podstawowej w Tarnowie Opolskim oraz darczyńcom z Nie-
miec za Wasze wielkie serce. Wielkie brawa należą się dla na-
szych wolontariuszy za dwa tygodnie ciężkiej pracy

Punkty zbiórek przyjmują dary w szczególności artykuły 
spożywcze, nowe kapcie, nową bieliznę, nowe skarpetki (tak-
że młodzieżowe i dziecięce). Serdecznie dziękujemy za tak 
wielkie wsparcie naszej akcji a także za wszystkie Państwa 
wpłaty na konto zbiórki.

Źródło Sołectwo Tarnów Opolski

Zapraszamy naszych gości z Ukrainy 
do spędzania aktywnego czasu razem 

z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski

Aктивізація вільного часу для громадян 
України в ґміні Тарнув Опольський, 

Запрошує

Oferta kulturalna dla dzieci i dorosłych z Ukrainy.
Zapraszamy w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki na bez-
płatne zajęcia.

Культурна пропозиція для дітей та дорослих з 
України. Запрошуємо по понеділках, вівторках, сере-
дах та четвергах на безкоштовні заняття.
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Gminny Ośrodek Kultury GOK w Tarnowie Opolskim
Osiedle Zakładowe 7

Комунальний культурний центр,
Osiedle Zakładowe 7, Tarnów Opolski
TANECZNA PRZYGODA – oferta zajęć tanecznych
• poniedziałek i czwartek
• dzieci w wieku 4‒6 lat -16.15 – 17.00
• dzieci w wieku 7‒10 lat – 17.00– 18.00
анцювальна пригода – пропонують танцювальні 
заняття.
Понеділок, четвер
• діти 4‒6 – 16.15 – 17.00
• діти 7‒10 – 17‒18.00

CERAMIKA Z MAKRAMĄ
Kераміка з макраме.
Wtorek 15.30 – 16.30 (dzieci w wieku 8 – 11 lat)
Вівторок 15.30‒16.30 (діти 8‒11 років)
Wtorek 17.00 – 18.15 (od lat 12)
Вівторок 17.00‒18.15 (від 12 років).
Wtorek 18.30 – 20.00 (młodzież i dorośli)
Вівторок 18.30‒20.00 (молодь і дорослі).

INTEGRACYJNE ZAJĘCIA TWÓRCZE
Інтеграційні творчі заняття
Środa 16.00 – 17.30
Середа 16.00‒17.30

HALA SPORTOWA w Tarnowie Opolskim
ul. Kopernika 9, Tarnów Opolski
Спортивний зал
ul. Kopernika 9, Tarnów Opolski

Zajęcia sportowe dla wszystkich w każdy piątek od 17.30
Заняття спортом для дітей відбуваються 

щоп’ятниці о 17.30

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy angażują się 
w pomoc i zajęcia dla naszych gości z Ukrainy.

Wójt Gminy Krzysztof Mutz

„Etno – Tradycja – Reaktywacja”

Dobre wiadomości dotarły do Gminnego Ośrodka Kul-
tury z Narodowego Centrum Kultury, które jest operatorem 
programu „Etno Polska 2022”. Złożony do programu projekt 
pt. „Etno – Tradycja – Reaktywacja” znalazł się w gronie 
laureatów.

Głównym celem projektu jest ochrona i popularyzacja 
zanikających dziedzin rękodzieła ludowego. Zakłada prze-
prowadzenie bezpłatnych międzypokoleniowych warsztatów 
rękodzielniczych. Podczas nich chcemy przypomnieć, kie-
dyś bardzo popularne techniki szydełkowania i haftowania. 
Dawniej w, każdym gospodarstwie gospodynie „heklowały” 
lub wyszywała. Wykonane własnoręcznie ozdoby były nie-
odzownym elementem wystroju każdego domu. Haftowane 
serwetki, obrusy, chusteczki, poduszeczki, uszyte z piękny-
mi wstawkami zrobionymi na szydełku w tradycyjne ludowe 
wzory były chlubą każdej pani domu. Spotkania odbędą się 
we wszystkich placówkach Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej Fundacji Dom Rodzinnej 
Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Tarnowie 
Opolskim. W tematykę zajęć wprowadzi uczestników twór-
czyni ludowa w trakcie krótkiej pogadanki. Podczas niej 
słuchacze zapoznają się z wzornictwem i kolorystyką cha-
rakterystyczną dla Śląska Opolskiego. Uzbrojeni w teore-
tyczną wiedzę uczestnicy spotkają się następnie na zajęciach 
podczas, których własnoręcznie wykonają oryginalne min. 

serwetki, bieżniki, ekologiczne torby na zakupy, wykorzy-
stując tradycyjne wzornictwo, motywy opolskie i przedsta-
wią je w ciekawej współczesnej formie. Poznają tajniki haftu 
(ściegi, cieniowanie), różne techniki szydełkowania. Przeko-
nają się, że stare wzory ludowe wykorzystane obecnie dają 
duże możliwości tworzenia pięknych przedmiotów użytko-
wych i dekoracyjnych.

Powstała podczas warsztatów kolekcja „dzieł” rękodziel-
niczych oraz fotografie dokumentujące działania projektowe 
zostaną zaprezentowane na wystawie w” mini galerii „GOK. 
Ukoronowaniem projektu będzie publikacja pocztówki 
na której znajdą się prace uczestników.

Zwyczaj wysyłania kartek świątecznych...

Obecnie w,, nowoczesnych” czasach, dużo osób korzysta 
z możliwości wysyłania wirtualnych kartek, to jednak nie 
zastąpi tej drukowanej, którą wyciąga się przed świętami 
z pocztowej skrzynki. Dlatego po raz kolejny GOK – w po-
rozumieniu z Urzędem Gminy – ogłosił konkurs „Wielka-
nocna Kartka Świąteczna”, który wyłonił projekt, według 
którego powstał wzór „gminnej” kartki. Podczas oceniania 
projektów komisja brała pod uwagę samodzielność wykona-
nia pracy, estetykę oraz pomysłowość. Wszystkie nadesłane 
prace były bardzo oryginalne, związane z tematem, a przede 
wszystkim zostały wykonane z niebywałą starannością 
i na bardzo wysokim poziomie. Mieszkańcy wykazali się 
wyjątkową inwencją oraz kreatywnością. Wybór najlepszych 
projektów nie był łatwy. Po długich obradach w wyniku 
wnikliwej oceny, komisja postanowiła przyznać 4 wyróżnie-
nia drugiego stopnia dla: Piotra Cebuli, Wojciecha Lniany, 
Mileny Jankowskiej, Hanny Matuła, 2 wyróżnienia pierw-
szego stopnia dla Amelia Lniany i Veroniki Hutko oraz wy-
łoniła zwycięzcę, którym został Krzysztof Cebula z Przywór. 
Wszystkim laureatom gratulujemy!

Gorąco zachęcamy do tradycyjnej formy przesyłania 
i przekazywania życzeń świątecznych. Miło jest otworzyć 
kopertę i stwierdzić, że ktoś o nas pamięta!

„By mieć wspólne miejsce …..”

Rada Sołecka we współpracy ze Stowarzyszeniem FLOS 
realizuje projekt „By mieć wspólne miejsce – rewitalizacja 
świetlicy wiejskiej w Miedzianej”. Zadanie zostało dofi-
nansowane przez Zarząd Fundacji GÓRAŻDŻE – Aktywni 
w Regionie w ramach programu „Bliżej naszych sąsiadów”. 
Przyznane środki w wysokości 20 000 tysięcy złotych zosta-
ną przeznaczone na remont pomieszczeń na warsztaty zaję-
ciowe oraz dobudowę pomieszczenia magazynowego. Dzięki 
tej pomocy poprawi się funkcjonalność obiektu, polepszą 
warunki odbywających się zajęć i spotkań dla rożnych grup 
społecznych.
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Lekcja biblioteczna z okazji 
międzynarodowego Dnia Herbaty

Grupy przedszkolne wraz z opiekunkami odwiedzili 
„Herbaciarnię pod kasztanami” w Raszowej. Dzieci zostały 
podzielone na trzy grupy. Ich zadaniem było rozpoznanie 
smaku herbat po zapachu. Przygotowane zostały różne her-
baty owocowe ale także ziołowe. Każdy uczeń dowiedział się 
jakie działanie mają poszczególne mieszanki: rumianek po-
maga przy bólu brzucha, melisa działa uspokajająco, a mni-
szek lekarski wspomaga trawienie i wiele innych. Ciekawym 
punktem spotkania było również zaparzanie herbaty, którą 
zalewa się wrzącą wodą i parzy około 3‒5 minut. Nie można 
jej jednak parzyć zbyt długo, gdyż wtedy traci na wartości. 
Dzięki zdobytej wiedzy młodzież może ją przekazać swoim 
rodzinom, aby każdy mógł w odpowiedni sposób korzystać 
z daru, jakim są zioła i herbaty.

Barbara Mientus

„Dzień z książką: 
Książka, którą warto przeczytać”

Na spotkaniu dr Zofia Halska, na podstawie książki Ju-
dith Bemis i Amr Barrada „Pokonać lęki i fobie”, omówiła 
jak radzić sobie z niepokojem i napadami paniki, pod wpły-
wem których jesteśmy już od dłuższego czasu. Wiemy z do-
świadczenia, że strach w ostatnich latach, uniemożliwia nam 
kontakty międzyludzkie, które są nam bardzo potrzebne. 
Wielu z nas ma problem z emocjami takimi jak: lęk, niepew-
ność, nienawiści i strach. Każda z tych emocji uczuć rodzi 
toksyny wewnątrz nas. Robi spustoszenia i zaburza harmo-
nię pomiędzy duszą, rozumem i ciałem.

Są różne rodzaje fobii:
 � fobia społeczna, ludzie ci obawiają się sytuacji, w których 
muszą rozmawiać z innymi osobami,

 � fobia prosta, to strach przed konkretną sytuacją bądź 
zdarzeniem,

 � agorafiobia, to strach przed przestrzenią,
 � pirofobia, to lęk przed ogniem.
Przyczyną w/w fobii jest zazwyczaj:
• wpływ otoczenia
• wpływ stresu
• wpływ emocji
• wpływ dążenia do perfekcji
• zaburzenia lękowe.

Czy opanowanie lęku jest możliwe?
Czy prowadzenie dialogu wewnętrznego pomaga?
Czy potrafimy kształtować świadomość stylu życia i być 
mniej samokrytycznym?

W podsumowaniu stwierdziliśmy, że aby opanować lęk 
należy: wyjść z domu, otworzyć się na innych, przyjąć ich 
wsparcie i otuchę, aktywnie spędzać czas.

Monika Silarska

Popołudnie z najmłodszymi 
„Przyjaciółmi biblioteki”

W związku ze zbliżającym się „Tłustym czwartkiem”, 
wspólnie z młodymi czytelnikami postanowiliśmy zgod-
nie z tradycją upiec faworki. Zajęcia kulinarne odbyły przy 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury filia w Przy-
worach razem z Panią Eweliną Sleziona. Dzieci z dużym 
zaangażowaniem rozrabiały ciasto, wałkowały je i wycinały 
faworki. Podczas przygotowań faworków uczestnicy zajęć 
poznali wiele ciekawych historii dotyczących tego święta. 
Tłusty czwartek –czyli ostatni czwartek przed wielkim po-
stem (52 dni przed Wielkanocą) w kalendarzu chrześcijań-
skim. Zwany także jako zapusty, mięsopusty, karnawał. Data 
tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, dla tego dzień 
ten jest świętem ruchomym.

Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki zwane 
w niektórych regionach chrustem lub chruścikiem.

Staropolskie przysłowie mówi:
„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartko-

wa uwierzyła dobrych pączków nasmażyła”.
Faworki upieczone przez uczestników zajęć wyszły prze-

pyszne. Dziękuję wszystkim za mile spędzony czas, a Pani 
Ewelinie za efektywną współprace.

Ewa Fajlert
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Noworoczne spotkanie pielgrzymów

W Kosorowicach odbyło się wyjątkowe wydarzenie, mi-
łośnicy pielgrzymowania szklakiem Jakubowym spotkali się 
aby w świątecznej atmosferze podzielić się swoimi doświad-
czeniami i duchowymi przeżyciami. W spotkaniu uczest-
niczyli zarówno pielgrzymi jak i zaproszeni goście. Jednym 
z nich był Biskup Andrzej Czaja, który podkreślał wartości, 
których uczy nas św. Jakub tj. męstwa i wiary. Wydarzenie 
to było okazją do promowania idei pielgrzymowania wśród 
mieszkańców diecezji opolskiej, a także do podsumowań 
rozmów i życzeń na Nowy Rok.

Wodzenie Niedźwiedzia

Mieszkańców sołectw Tarnów Opolski, Raszowa oraz 
Kąty Opolskie odwiedzili hałaśliwi i ciekawie przebrani go-
ście. Była cyganka, ksiądz, ministrant, strażak, lekarz, pielę-
gniarka, policjant, zakonnica, kominiarz, listonosz.. Na cze-
le tego orszaku przebierańców szedł…niedźwiedź. Wesołym 
przebierańcom towarzyszyli muzycy. Głośno było od same-
go rana. Zwyczaj wodzenia niedźwiedzia kultywowany jest 
w naszej gminie od wielu lat. 

Dbają o to miejscowe jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej oraz Rady Sołeckie. Jak tradycja nakazuje każda go-
spodyni musiała zatańczyć z misiem, ponieważ to ma za-
pewnić szczęście na cały nowy rok. Podobno żadna od tańca 
się nie wymigała. Zgodnie ze starym zwyczajem niedźwiedź, 
jako symbol wszelkiego zła, które spotyka człowieka, zo-
stał „odstrzelony” przez leśniczego i pożegnany z nadzieją, 
że za rok znów powróci i zaprosi do wesołej gry. Pieniądze 
ze zbiórek trafią do OSP oraz na bieżące utrzymanie boiska 
w Kątach Opolskich.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nakle

OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Nakle 
powstała na początku marca, natomiast dnia 01.04.2022 r. 
komplet dokumentacji rejestrowej trafił do rąk Wójta Gmi-
ny Tarnów Opolski, co symbolicznie zamknęło proces jej 
tworzenia. Nakielska OSP będzie piątą jednostką ochrony 
przeciwpożarowej funkcjonująca na terenie gminy Tarnów 
Opolski, jednak pierwszą, której przedmiot działalności bę-
dzie związany wyłącznie z ratownictwem specjalistycznym: 
poszukiwawczo-ratowniczym, medycznym oraz technicz-
nym. O naborze do OSP JRS Nakło będziemy Was informo-
wali poprzez media społecznościowe. Zapraszamy również 
do kontaktu mailowego: z Dowódcą Opolsaru (opolsar@
gmail.com) oraz Naczelnikiem OSP (ospjrsnaklo@gmail.
com).

Opolsar – Opolskie Psy Ratownicze

Koncert dla Ukrainy

13 marca w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się wyjąt-
kowy koncert pod tytułem. „Serce dla Ukrainy”, który został 
zorganizowany w celu zebrania funduszy, dla uchodźców 
zamieszkałych na terenie naszej gminy. Przy pięknej mu-
zyce zespołu Ponad Chmurami i zespołu Bongostan licznie 
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zgromadzeni goście bawili się wyśmienicie. Mamy nadzieję, 
że dzięki pięknej idei, otaczający świat chociaż na chwilę stał 
się lepszy. Wszystkim zaangażowanym w organizację kon-
certu oraz artystom DZIĘKUJEMY.

Wyjątkowy gest serca dla Betanii

Już po raz kolejny Sołectwo Kąty Opolskie wspólnie 
z PSP w Kątach Opolskich zorganizowało akcję, mającą 
na celu wsparcie placówki opieki paliatywnej w Opolu – Ho-
spicjum Betanii. Kilka słów o Hospicjum “Betania” (miesz-
czące się w Opolu – dzielnicy Nowa Wieś Królewska), otacza 
profesjonalną, specjalistyczną i bezpłatną opieką medyczną 
dorosłe osoby chore nowotworowo w stanie terminalnym, 
a więc takich pacjentów, u których leczenie nowotworu zo-
stało zakończone i nie ma już prognozy wyzdrowienia. Me-
dycyna (opieka) paliatywna to działanie poprawiające jakość 
życia chorych oraz ich rodzin, gdy pojawiają się problemy 
związane z zagrażającą życiu chorobą. To okrywanie płasz-
czem chorych i pomoc w walce z uciążliwościami i bólem.

Tak jak w ubiegłym roku w sołectwie zbierano musy 
owocowe oraz nutridrinki. Te wysokoenergetyczne prepa-
raty są ogromnym wsparcie w walce z chorobami występu-
jącymi u podopiecznych tej placówki. W tym roku pobity 
został rekord – dzięki hojności mieszkańców, sympatyków 
sołectwa, przedsiębiorców oraz byłych mieszkańców, którzy 
wyemigrowali za granicę dostarczono do „Betanii” ogromne 
serce w postaci 1000 sztuk musów oraz 260 szt. nutridrin-
kow. Do tego przekazane zostały środki pieniężne w łącznej 
wysokości 2 300 zł. W dobie rosnących cen paliw energetycz-
nych, a co za tym idzie gazu, którym ogrzewany jest budy-
nek hospicjum środki zapewne stały się małą cegiełką, która 
pomogła w uregulowaniu rachunków.

Serdecznie podziękowania za odpowiedz na apel chciał-
bym skierować wszystkim osobom prywatnym, które przy-
czynili się do wsparcia tej inicjatywy, oraz naszym lokalnym 
firmom – Firmie MM Systemy – Panu Rolandowi Krause, 
Firmie HMB Mariusz Maszestow, Restauracji Jaonna – Jo-
anna Reisebücher Maszestow, Pub Macarena – P. Kornelowi 

Sobek, Firmie Fenetree Anna i Romulad Sygo, Ks. Mariuszo-
wi Drygier, pracownikom Urzędu Gminy w Tarnowie Opol-
skim, Panu Krzysztofowi Gebauer – Sklep Krzyś w Kątach 
Opolskich.

Szczególne podziękowania składam również na ręce 
Pani Dyrektor PSP w Kątach Opolskich – Pani Joanny Mi-
goń, Pani Sabinie, wszystkim pedagogom zaangażowanym 
i wspaniałym dzieciom, które podarowały własnoręcznie 
wykonane serca z życzeniami zdrowia i powrotu do sił dla 
wszystkich pacjentów placówki. Poza serduszkami ucznio-
wie zgromadzili również musy i nutridrinki.

To były wyjątkowe walentynki, ponieważ były czasem 
dzielenia się sercem z osobami chorymi.

W imieniu własnym za tak wspaniałe wsparcie z głębi 
serca dziękuję.

Sołtys Janusz Borowiak

Dzieje się w inwestycjach

Rozpoczęły się prace przy realizacji nowych inwestycji 
w Gminie Tarnów Opolski. Jako jeden z pierwszych placów 
budowy oddano teren związany z przebudową ul. Kościelnej 
w miejscowości Kosorowice. Jest to jedna z większych in-
westycji realizowanych obecnie przy współudziale środków 
w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład w naszej gmi-
nie. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci oświetlenia 
drogi oraz odwodnienia. Długość przebudowywanego od-
cinka drogi wynosi 374,0 mb o nawierzchni asfaltowej. Ter-
min wykonania inwestycji 18 tygodni od podpisania umowy 
tj. od 04.03.2022 r.

Następną, wyczekiwaną głównie przez mieszkańców 
Walidróg i Kątów Opolskich inwestycją jest przebudowa 
dróg gminnych ul. Stokrotek i ul. Lawendowej w miejscowo-
ści Walidrogi, gdzie zostanie wykonana nawierzchnia asfal-
towa oraz ul. Krótkiej w miejscowości Kąty Opolskiej. Tam 
nawierzchnia zostanie wykonana z kostki brukowej. Termin 
realizacji zadania wynosi 12 tygodni od dnia podpisania 
umowy tj. od 22.03.2022 r.
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Po uzyskaniu decyzji budowlanej ruszyły również pra-
ce na placu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów w Tarnowie Opolskim. Roboty powinny zakończyć się 
na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Jeżeli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem już wkrótce mieszkańcy będą mo-
gli oddawać nadwyżkę odpadów selektywnych na PSZOK.

Mieszkańcy miejscowości Miedzianej mogą już korzy-
stać z odnowionego budynku fili GOK. W ramach inwesty-
cji została wykonana nowa instalacja elektryczna wraz z re-
montem sufitów. Koszt zadania wyniósł 349 000 zł.

Trwają również prace nad przygotowaniem dokumen-
tacji technicznej innych zaplanowanych w tegorocznym bu-
dżecie inwestycji, o których będziemy informować na bieżą-
co na naszych stronach internetowych.

Remonty w Nakle

Remont skrzydła Szkoły Podstawowej w Nakle dobie-
ga końca. W ramach zadania wymieniona została stolarka 
drzwiowa, pomalowano ściany i wymieniono podłogi, a tak-
że wykonano nową instalację elektryczną. Obecnie trwa re-
mont łazienek. Poniżej zdjęcia sprzed remontu oraz po.

Mieszkańcy Nakła już za niedługo będą mogli ponow-
nie korzystać z odnowionej świetlicy wiejskiej, a także z fi-
lii Gminnej Biblioteki Publicznej, której lokalizacja zosta-
ła przeniesiona do budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Nakle. O szczegółach będziemy informować na naszych 
stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.

Witaj wiosno!

Głośno i radośnie przedszkolaki z Przedszkola Publicz-
nego z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim 
powitały wiosnę. W odpowiedni nastrój wprowadziła nas 
grupa Misiów, która wystąpiła z wiosennym przedstawie-
niem. Następnie ulicami Tarnowa przeszły barwne koro-
wody niosąc wszystkim długo oczekiwaną, radosną nowinę. 
Oby wiosna zagościła już na dobre zarówno w przyrodzie jak 
i w naszych nastrojach.

Tymczasem zimą….
Przedszkolaki nie spały zimowym snem. W placówce 

wiele się działo. Dzięki realizacji autorskich programów edu-
kacyjnych, dzieci angażowane są różnorodne działania, któ-
re uatrakcyjniają przedszkolną codzienność. „Kolorowe dni 
w przedszkolu” to program podporządkowany porom roku 
i mający na celu propagowanie zdrowego stylu życia, kształ-
towanie właściwych nawyków żywieniowych.

„Czytanie ma moc”- projekt czytelniczy polegający 
na wędrówkach przez literaturę dziecięcą w towarzystwie 
Misia Paddingtona. „Poznajemy instrumenty muzyczne” 
w ramach tego projektu odbywają się pokazowe spotkania 
z p Wojciechem Glenskiem. „Pomagam, bo lubię, mały wo-
lontariat w przedszkolu”- innowacja realizowana od lat. 

Ponadto funkcjonują programy z zajęć rytmiki oraz zajęć 
gimnastyki korekcyjnej. Bogaty harmonogram imprez i uro-
czystości przedszkolnych powoduje, że nasze przedszkolaki 
mają co opowiadać i co wspominać.

Jolanta Bogacka
PPzOI w Tarnowie Opolskim

„Wszystkim chętnie pomagamy 
bo serduszka dobre mamy”

Zgodnie z powyższym mottem, przedszkolaki z tarnow-
skiego przedszkola, dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodzi-
ców aktywnie włączają się w proponowane akcje i zbiórki. 
Jedną z nich była zakończona właśnie zbiórka materiałów 
opatrunkowych dla ukraińskich żołnierzy. Akcja prowadzo-
na była dzięki wieloletniej już współpracy z Fundacją Hu-
manitarną Redemptoris Missio. Wcześniejsze zbiórki szczo-
teczek, past do zębów czy bandaży, organizowane były dla 
potrzebujących w Afryce.

Zakończyliśmy także zbiórkę karmy dla psów i kotów po-
magając w ten sposób zwierzętom ze schroniska w pod opol-
skiej miejscowości prowadzonej przez Fundację Mali Bracia.

Udział w tego typu akcjach wynika z realizacji innowa-
cji „Pomagam, bo lubię- mały wolontariat w przedszkolu”. 
Ma on na celu rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby 
innych, uczy niesienia bezinteresownej pomocy. 
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Dzieci bardzo chętnie angażują się w podobne działania, jed-
nak duże podziękowania należą się także ich rodzicom, bez 
których ich realizacja byłaby niemożliwa.

J. Bogacka
PPzOI w Tarnowie Opolskim

Poznajemy nasz region

16-go marca 2022 przedszkolaki z grupy „Smerfy” 
i „Sowy” z Przywór wyruszyły na wycieczkę do Opola 
do Teatru Lalki i Aktora. Zobaczyły spektakl pt. „Calinecz-
ka”. Teatr zawsze będzie najlepszą formą przekazu literatury, 
gdyż grają w nim na żywo aktorzy, ubarwiając każdy spek-
takl swoimi uczuciami. Dbając o prawidłowy rozwój naszych 
dzieci warto im przekazywać i rozwijać kulturę teatralną.

Wiosenne spotkanie

W ramach współpracy z Muzeum Wsi Opolskiej odwie-
dziła nas twórczyni ludowa – pani Agnieszka Okos. Pani 
Agnieszka opowiedziała o zwyczajach Wielkiej Nocy, o róż-
nych sposobach zdobienia jajek oraz o znaczeniu kolorów 
w pisankach. Pokazała własnoręcznie wykonane kroszonki 
oraz zaprezentowała swoje umiejętności. Pomagała dzieciom 
w ich samodzielnej pracy przy zdobieniu jajek. Na koniec 
spotkania zorganizowano wystawę powstałych prac.

„Marzanno, Marzanno 
Ty zimowa panno! 
Ciebie pożegnamy 

Wiosnę przywitamy! ”

Tymi słowami i Marzanną dzieci z przedszkola w Przy-
worach wyruszyły na spacer by powitać najpiękniejszą porę 
roku, na którą wszyscy czekamy z wielką niecierpliwością – 
wiosnę. Barwny korowód przedszkolaków grających na in-
strumentach oraz śpiewających wiosenne piosenki przeszedł 
ulicami Przywór, by przepędzić panującą zimę. Aby tradycji 
stało się zadość, symbol zimy – słomianą kukłę Marzannę 
obie grupy uroczyście pożegnały, a do przedszkola wróciły 
z kolorowym Gaikiem.

PP Przywory

Międzynarodowy egzamin DSD I

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae 
w Raszowej jest jedną z nielicznych opolskich szkół, w której 
uczniowie mają możliwość przystąpienia do prestiżowego 
międzynarodowego egzaminu DSD I (Deutsches Sprach-
diplom I). Już od przedszkola dzieci uczą się języka nie-
mieckiego w zwiększonym wymiarze godzin, a przedmioty 
nauczane dwujęzycznie pomagają im dodatkowo zgłębić się 
w język. Dodatkowym atutem szkoły są native speakerzy 
i wolontariusze z Niemiec, którzy towarzyszom dzieciom 
i wspierają ich rozwój językowy. Odwiedzając mury szkoły 
można zaobserwować, że język niemiecki wykorzystywa-
ny jest w różnych sytuacjach dnia codziennego, nie tylko 
na lekcjach.
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Wieloletnia praca uczniów może zostać nagrodzona 
w ósmej klasie certyfikatem potwierdzającym znajomość 
języka niemieckiego na poziomie B1, wydawanym przez 
Stałą Konferencję Ministrów Kultury i Edukacji Republiki 
Federalnej Niemiec. Nasza młodzież jest świadoma, że przy 
obowiązkowej już dzisiaj znajomości języka angielskiego, 
posiadanie takiego certyfikatu staje się dodatkowym atutem 
na rynku pracy.

9 marca 2022 r. nadszedł ten wielki dzień, w którym 
to nasi ósmoklasiści zmierzyli się z częścią pisemną egzami-
nu DSD I. Egzamin sprawdzał trzy kompetencje: rozumie-
nie tekstów czytanych, rozumienie ze słuchu oraz tworzenie 
wypowiedzi pisemnej. W kwietniu czeka ich jeszcze część 
ustna, czyli rozmowa sterowana oraz prezentacja wybranego 
przez siebie tematu. Trzymamy kciuki!

Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na wyniki egza-
minu, ale już dzisiaj gratulujemy naszym uczniom zdobycia 
tak wspaniałego doświadczenia w pracy nad doskonaleniem 
swoich umiejętności językowych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Stowarzyszenia pro Liberis Silesiae w Raszowej

Wiosenny powiew nadziei w Raszowej

W słoneczny, marcowy poranek uczniowie szkoły w Ra-
szowej przywitali wiosnę. Przyjście wiosny to zawsze radosne 
wydarzenie, tym roku jednak dzień ten był jeszcze bardziej 
wyjątkowy. 21 marca w szkole odbył się nie tylko tradycyjny 
już Wiosenny Pchli Targ, ale też Festiwal Pokoju. W ramach 
festiwalu uczniowie, jak i nauczyciele, przygotowali recital 
poezji polsko- niemieckiej, której tematem były trudne prze-
życia związane z wojną i utratą pokoju, wewnętrzne rozterki 
i niepokoje, ale przede wszystkim nadzieja na przyszłość, 
wiara w dobro, które ludzie w sobie noszą, przekonanie 
o tym, że razem możemy zmieniać świat na lepsze. W czasie 
występów uczniowie młodszych klas deklamowali również 
wiersze o wiośnie, która nieodzownie wiąże się z nadzieją 
i odradzającym się życiem, oraz prezentowali swoje umiejęt-
ności muzyczne grając na gitarze i keyboardzie.

Po występach uczniów czekał bardzo wesoły i kolorowy 
dzień, któremu przez cały czas towarzyszyły hasła o Nadziei 
i Pokoju. Uczniowie klas 6 i 7, z drobną pomocą nauczycie-
li, prowadzili warsztaty tematyczne dla młodszych kolegów 
i koleżanek. W tym czasie powstały takie cuda jak gołąbki 
pokoju z origami, kolorowe tabliczki z przesłaniami, któ-
re codziennie będą nam przypominać o wartościach, które 
są dla nas ważne, oraz kolorowy kolaż z prac plastycznych. 
Uczniowie brali też udział w integracyjnych zajęciach ta-
necznych, a nawet warsztatach muzycznych, w trakcie któ-
rych ćwiczyli przygotowaną specjalnie na ten dzień piosen-
kę. Na koniec wspólnie odśpiewała ją cała szkoła. Przesłanie 
tej piosenki jest bardzo proste i bardzo ważne- jesteśmy 
dziećmi, chcemy się bawić, ale mimo tego widzimy, że świat 
jest czasem zły, dlatego nasz głos o pokoju jest ważny.

Po warsztatach przyszedł czas na wiosenny Pchli Targ, 
w czasie którego uczniowie mogli sprzedawać i kupować 
od siebie nawzajem drobnostki, gry, domowe wypieki, lemo-
niadę. W ciągu dnia trwała też sprzedaż domowych Słodko-
ści przygotowanych przez uczniów i ich rodziców- muffinek, 
rogalików, ciasteczek, deserków. Cały dochód ze sprzedaży 
zostanie przekazany przez Samorząd Uczniowski i szkolne 
Koło Caritas na pomoc przebywającym w okolicy miesz-
kańcom ogarniętej wojną Ukrainy. Cały dzień zakończył się 
wspólnym zatańczeniem belgijki na szkolnym boisku.

Wychowanie do pokoju to bardzo ważny cel każdej in-
stytucji wychowawczej, a w tych czasach jest to zadanie tym 
bardziej znaczące. Zobaczyliśmy już, że pokój nie jest nam 
dane raz na zawsze, a o świat przyszłości żyjący w pokoju 
dbać będą przyszli dorośli- obecne dzieci, dlatego cieszymy 
się, że otaczają nas dzieci świadome, wrażliwe, empatyczne, 
a równocześnie wesołe, otwarte, pełne energii i nadziei.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej

Szkolne okno na świat w szkole w Raszowej

Nie od dziś wiadomo, że języki obce są oknem na świat. 
Umiejętność sprawnej komunikacji w więcej niż jednym ję-
zyku to dziś już nie niespotykana umiejętność, a koniecz-
ność i ogromna zaleta. Możliwość komunikowania się w ję-
zyku uczonym jest bardzo ważnym elementem nauki da-
nego języka. Kontakt z językiem mówionym, wychodzący 
poza szkolny podręcznik, daje możliwość sprawdzenia się, 
przełamania bariery językowej, pozwala nabrać pewności 
siebie i wzmacnia poczucie, że warto się tego języka uczyć. 
Taką możliwość mają uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej, 
którzy w tym roku szkolnym biorą udział w cyklicznych za-
jęciach prowadzonych przez zagranicznych wolontariuszy. 
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez młodych 
ludzi z takich krajów jak Grecja, Hiszpania czy Wenezuela. 
Wolontariusze działają w szkole w ramach wolontariatów 
międzynarodowych. Głównymi celami wolontariatu jest 
szerzenie międzykulturowości, tolerancji, otwartości, toż-
samości europejskiej i globalnej wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzone w szkole są dla naszych uczniów 
cennym doświadczeniem. Poza pogłębianiem umiejętności 
językowych, dowiadują się oni też o krajach, z których przy-
jechali nasi goście. Rozmawiają na współczesne tematy, któ-
re ich nurtują, takie jak wolontariat, praca na rzecz potrze-
bujących, tolerancja, prawa człowieka. Biorą udział w dys-
kusjach i projektach tematycznych. W zajęciach uczestniczą 
zarówno uczniowie ze starszych klas, jak również dzieci 
z klas 1‒3, które przy okazji doskonale bawią się w czasie 
zajęć poznając np. grecką wymowę słówek, które znają w ję-
zyku angielskim.
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Wizyty zagranicznych gości w szkole i ich aktywna pra-
ca z uczniami to dla nas możliwość używania języka angiel-
skiego w praktyce, rozwijające i pouczające zajęcia dla dzie-
ci, zawarcie nowych znajomości- to otwarcie szkolnego okna 
na świat jeszcze szerzej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej

Wiosna w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Tarnowie Opolskim

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opol-
skim zawitała wiosna. Wychowawcy klas wywiesili kolorowe 
gazetki na korytarzach i salach lekcyjnych. Dzięki trwają-
cym przygotowaniom do obchodów Pierwszego Dnia Wio-
sny w szkole panował wiosenny nastrój.

Podsumowanie I semestru

10 marca 2022 r. odbył się w naszej szkole apel podsumo-
wujący pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego. Ucznio-
wie mogli powspominać wszystkie swoje wyjazdy, konkursy, 
kiermasze i wydarzenia szkolne, które zostały uwiecznione 
na zdjęciach. Mimo niespokojnych czasów w naszej szko-
le wiele się działo, co zostało przedstawione na prezentacji 
multimedialnej. Podczas apelu uczniowie otrzymali dyplo-
my, Srebrne Laury Rady Pedagogicznej za najwyższe średnie 
w szkole i w poszczególnych klasach, a także Medale Rady 
Pedagogicznej. Nagrodzono też uczniów, którzy uzyskali 
100% frekwencję.

Wydarzenia z życia szkoły

17 lutego 2022 roku klasa 2a obchodziła nietypowe świę-
to – Światowy Dzień Kota. W tym dniu uczniowie przynieśli 
do szkoły fotografie swoich czworonożnych przyjaciół. Dzie-
ci chętnie opowiadały o swoich pupilach i obowiązkach wy-
nikających z ich posiadania. Po krótkich występach uczniów 
nastąpiła projekcja filmów o kotach. Uczniowie oglądali ilu-
stracje przedstawiające różne rasy kotów, zapoznali się z ko-
cimi obyczajami, mową kociego ogona oraz sposobami pie-
lęgnacji kotów. Pod koniec zajęć dzieci kolorowały ilustracje 
kotów, grały w memory oraz rozwiązywały łamigłówki, któ-
rych głównym bohaterem był kot.

24 lutego w młodszych klasach odbyły się bale karnawa-
łowe. Tegoroczne bale były nieco inne niż w latach ubiegłych, 
co nie znaczy, że gorsze. W tym szczególnym roku wszyscy 
bawili się w swoich salach lekcyjnych. Bal przebierańców był 
dla dzieci wydarzeniem bardzo oczekiwanym. W odświętnie 
udekorowanych salach klasowych pojawiły się przeróżne po-
stacie. Uczniowie przebrani byli za bohaterów znanych ba-
jek, filmów i kreskówek. Podczas zabawy panie nauczycielki 
przeprowadziły wiele zabaw i konkursów, które dostarczały 
wychowankom ogrom pozytywnych emocji. Bale umożliwi-
ły dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmos-
ferze. Rada Rodziców z okazji Tłustego Czwartku zadbała 
o pyszne pączki i napoje podczas zabawy.

Dnia 4 marca 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Tarnowie Opolskim odbyły się zajęcia edukacyjne z zakre-
su prawa. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy 2a 
i 2b. Podczas trwania zajęć uczniowie dowiedzieli się czym 
jest prawo i sąd. Dzieci poznały bliżej pracę adwokata oraz 
inne zawody prawnicze. Pod koniec spotkania odbyła się 
krótka symulacja rozprawy sądowej, czyli „Sąd nad Wilkiem 
z Czerwonego Kapturka”. Podczas zabawy uczniowie wcielili 
się w rolę adwokatów i prokuratorów. Cała grupa próbowała 
ocenić zachowanie wilka. Wzbogaceni o nowe doświadcze-
nia i wiedzę uczniowie wrócili do swoich sal lekcyjnych.

Sercem z Ukrainą

W dniach od 2 do 9 marca w naszej szkole została 
przeprowadzona zbiórka na rzecz osób poszkodowanych 
w Ukrainie. Uczniowie naszej szkoły, rodzice oraz nauczy-
ciele szczodrze wsparli akcję w środki higieniczne, żywność 
o długiej dacie przydatności, koce, pościel a także w mnó-
stwo przyborów szkolnych oraz zabawek.

Kangur Matematyczny

17 marca 2022 roku uczniowie klas II – VIII przy-
stąpili do „Międzynarodowego Konkursu „KANGUR 
MATEMATYCZNY”.
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Sukcesy sportowe uczniów 
PSP Tarnów Opolski

Dziewczęta swój finał powiatowy rozgrywały na hali 
w Tarnowie Opolskim w dniu 10.03.2022. Uczestniczyło 
w nim 6 drużyn podzielonych na dwie grupy. W pierwszym 
etapie nasza drużyna pokonała rówieśniczki z Dąbrowy oraz 
Krasiejowa, a w meczu decydującym o awansie do spotka-
nia finałowego uczennice z Dobrzenia Wielkiego. W finale 
musieliśmy uznać wyższość koszykarek z Jełowej. Chłopcy 
swoje zmagania rozgrywali w Niemodlinie, gdzie pokonali 
uczniów z Chrząstowic i przegrali mecz z Chróściną.

W finale powiatu w mini siatkówce nasi uczniowie rywa-
lizowali z rówieśnikami z Łubnian. Uczniowie PSP Tarnów 
Opolski rywalizację zakończyli na drugim miejscu.

Finaliści PSP Tarnów Opolski

Uczeń klasy 8b Jacek Reinert otrzymał tytuł finalisty 
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w roku szkol-
nym 2021/2022. Przyznane wyróżnienie jest dowodem 
ogromnego zaangażowania i rzetelnej nauki.

Dominik Król uzyskał 75% poprawnych odpowiedzi i zo-
stał Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckie-
go. Gratulujemy Dominikowi i Jackowi oraz życzymy dal-
szych sukcesów w nauce!

Laureatka wojewódzkiego konkursu języka angielskiego
Julia Pietrek, uczennica klasy 8a została laureatką Woje-

wódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w roku szkolnym 
2021/22! Tytuł laureata otrzymują uczniowie, którzy podczas 
finału wojewódzkiego udzielą minimum 85% poprawnych 
odpowiedzi. Laureaci konkursów przedmiotowych zwolnie-
ni są z pisania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 
i otrzymują automatycznie 100% poprawnych odpowiedzi.

Gratulujemy Julii sukcesu, tym bardziej, że jest jedyną 
uczennicą naszej szkoły z takim tytułem!

PSP Tarnów Opolski

Podziękowanie

Rada Seniorów Gminy Tarnów Opolski dziękuje 
władzom Gminy i Nadleśnictwu Opole za ustawienie 
ławek wypoczynkowych wzdłuż ścieżek spacerowych 

w tarnowskim lesie.

Współpraca Seniorów z Bankiem Żywności

Fundacja Słoneczna Jesień współpracuje z Bankiem Żyw-
ności w Opolu w ramach programu „Nie marnuj żywności.” 
Dzięki pomocy Władz Gminy (samochód z kierowcą) i zaan-
gażowaniu naszych seniorów, możemy realizować to zadanie 
dostarczając żywność osobom potrzebującym w naszej gmi-
nie. Nie są stawiane żadne kryteria i jest darmowa.. Żywność 
jest o krótkim terminie ważności, czasami ma uszkodzone 
opakowanie, ale towar jest czysty i zdatny do spożycia.

W każdy piątek jesteśmy:
• w Przyworach ok.godz.12tejw Domu kultury gdzie bę-

dzie na Was czekał Pan Józef Rajczyk
• w Raszowej ok. godz.13tej w Bibliotece
• w Nakle ok. godz. 13tej ul. Polna będzie tam czekać 

Pani Teresa Chluba
• w Tarnowie Opolskim ok. godz.12.30 w Domu Kultu-

ry będzie czekać Pani Anna Jamińska lub Pani Jadwiga 
Sobczyk oraz ok.godz.12.30 w budynku Urzędu Gminy 
przy dworcu PKP gdzie będzie Pani Urszula Muc lub 
Pani Krystyna Barglik

Bulodrom – boisko do gry w bule

W Tarnowie Opolskim powstało boisko do gry w bule. 
Pomysłodawcami powstania obiektu byli nasi seniorzy. 
Dzięki dofinansowaniu gminy w wysokości 30 000 zł wyko-
nano nawierzchnię boiska, ogrodzenie, nasadzenia oraz po-
stawiono ławki. Mamy nadzieję, że boisko będzie służyć nie 
tylko seniorom naszej gminy, ale również całej społeczności 
lokalnej.
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Ogłoszenia

1) Fundacja Słoneczna Jesień poszukuje osób które umieją 
grać w skata lub w brydża.
Proszę o kontakt tel. 606 284 486.

2) Klub Seniora zaprasza na smaczną kawę w miłym towa-
rzystwie w każdą środę do sali OSP w Tarnowie Opol-
skim w godzinach od 14 - 16-tej.

3) Wszystkie Krystyny zamieszkałe w naszej gminie pro-
szone są o kontakt tel. 606 284 486, wiek nie ma zna-
czenia. Fundacja Słoneczna Jesień zamierza stworzyć 
grupę kobiet o imieniu Krystyna na wzór Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Krystyn. Serdecznie zapraszamy 
do zabawy.

Serdecznie zapraszamy

Narciarskie zakończenie sezonu 2021/2022

13.03.2022 r. narciarze z Gminy Tarnów Opolski trady-
cyjnie i symbolicznie pożegnali sezon narciarski. Pomimo 
tego, że tradycja została w zeszłym roku mocno poturbowa-
na przez covid, w tym udało nam się skrzyknąć amatorów 
jazdy na sztachetach i parapetach, i pojechaliśmy do Zieleń-
ca, gdzie większość narciarzy z mojego rocznika stawiało 
pierwsze kroki na – jeszcze wtedy – naturalnym śnieżnym 
puszku. Co to były za czasy! Stary Jelcz, narty Polsport, 
o snowboardzie nikt wtedy jeszcze nie myślał, naturalny 
śnieg w ilościach przekraczających dzisiejsze wyobrażenie 
o zimie, młodość i.... troszkę przyciasne buty Tatry, w któ-
rych każdy stopień Celsjusza poniżej zera miał używanie 
na skórze i kościach stopy. Jednakże, jeśli ktoś chciał jeździć, 
to nic nie było w stanie go zrazić. Dzisiaj o takich zimach 
mało kto pamięta, za to na szczęście na tym sztucznym 
czymś, co wyrzucają z siebie armatki do naśnieżania, da się 
jeździć. W całej symbolice tarnowskiego wyjazdu było to, 
że kończyliśmy sezon symbolicznie, gdyż niedziela 13.03. 

była ostatnim dniem tzw. wysokiego sezonu narciarskiego, 
co skutkowało strachem u przesądnych i wyższymi cenami 
za karnety. Na szczęście sezon jako taki trwa dalej i po sym-
bolicznym wyjeździe, kończącym właściwy sezon narciarski, 
dalej można się rozkoszować jazdą na nartach. Nasza gru-
pa otrzymała od losu kilka bonusów; pogoda maaarzeeenie, 
mało ludzi (w niedzielę w Zieleńcu!!!!!) i trzeci bonusik, który, 
przynajmniej mi, najbardziej się podobał i ma związek z dra-
stycznymi podwyżkami w taryfikatorze mandatów karnych. 
Otóż, proszę sobie wyobrazić, że na stoku narciarskim nie 
ma fotoradarów! Huuuuuraaaaa, hulaj dusza, piekła nie ma! 
Tylko jedna obowiązująca na stoku zasada jest niezmienna – 
uważaj na jadących poniżej! Potem już było tylko wybieranie 
najbardziej stromej górki iiiiiii...... momentami chyba sam 
bałem się tego co robię; -). Na szczęście nikt nie potwierdził 
reguły, że trzynastka przynosi pecha i nikomu, a także mi, 
odpowiedzialnemu za całą grupę, oprócz przysłowiowego 
banana na twarzy, nic się nie stało. Banan niestety nie trwał 
wiecznie, bo gdy zjechaliśmy na przerwę do „stacji nawad-
niania” okazało się, że za ten, bądź co bądź, przyjemny pro-
ces, trzeba zapłacić 15 zł., ale czego się nie robi dla nauki? Jak 
nie wejdziesz, nie zabulisz, nie zaboli i nie nasączysz, to nie 
będziesz miał wyników badań. Tu muszę stwierdzić, że ba-
dania, chociaż drogie i bolesne, finalnie okazały się bardzo 
potrzebne i przyjemne, bo odwodniony narciarz staje się 
strasznie marudny na stoku. Szusowanko trwało w najlepsze 
do godz. 16:00 i widać było, że był to piękny i wyczerpujący 
dzień, bo takiej ciszy w drodze powrotnej w autobusie jesz-
cze z kierowcą nie doświadczyliśmy.

Na kolejny wyjazd narciarski zapraszamy w marcu 2023 
r. Będzie wesoło, bo biecałem najmłodszej uczestniczce, któ-
rą ze względu na RODO nazywałem „Pszczółką”, że będzie-
my się ścigać, co stawia mnie w trudnej sytuacji, bo dziecko 
deklarowało, że jeździ przodem, tyłem i bokiem. Po tej de-
klaracji od razu zacząłem się uczyć, bo na naukę nigdy nie 
jest za późno, a mistrza lepiej nie lekceważyć.; -)

T.R.

III Grand Prix 
Opolskiego Związku Skata – 2022

W dniu 27 marca 2022r r. w Restauracji „RUMCAJS” 
w Przyworach Gmina Tarnów Opolski rozegrano III Grand 
Prix Opolskiego Związku Skata – 2022 stanowiący elimina-
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cje do 20 Indywidualnych Mistrzostw Województwa Opol-
skiego, w którym udział bierze 16 najlepszych zawodników 
wyłonionych 7 turniejach Grand Prix rozegranych w 2022r.

Po raz trzeci Patronatem Honorowym III Grand Prix ob-
jął Wójt Gminy Tarnów Opolski Pan Krzysztof Mutz, który 
ufundował 7 okazałych pucharów, nagrody rzeczowe oraz 
zestawy materiałów promujących Gminę Tarnów Opolski.

W III Grand Prix Opolskiego Związku Skata udział brało 
60 zawodników w tym:

 � 52 zawodników z 10 Klubów/Sekcji Skata Opolskiego 
Związku Skata w tym 1 kobieta – Lidia Kandzia – KO-
MAX Opole – Borki

 � gościnnie – Andrzej Burczyk z Gdyni, dwóch zawodni-
ków z Klubu Skata GRAN Szamotuły, 1 zawodnik z Odo-
lanowa woj. Wielkopolskie, dwóch zawodników z MDK 
Kalety woj. Śląskie 4 zawodników niezrzeszonych.

Po rozegraniu 3 serii po 36 rozdań i podliczeniu wyników 
nastąpiło uroczyste zakończenie III Grand Prix i wręczenie 
najlepszym zawodnikom puchary. nagrody rzeczowe i zesta-
wy materiałów promujących Gminę Tarnów Opolski.

Wyróżnieni zostali:
 � I miejsce – Marcin Szymski – VICTORIA – TRANZYT 
Chróścice

 � II miejsce – Mariusz Cichoń – LZS Leśnica
 � III miejsce – Roman Kościelny – SKAT Kolonowskie

• Zwycięzca I serii – (36 rozdań) – Piotr Koziorowski – 
LZS Ligota Dolna 1.448 pkt.

• Zwycięzca II serii – Bronisław Morawiec – LZS Ligota 
Dolna – 1.212 pkt.

• III serii – Jerzy Stanulla – DK STRZELEC Strzelce 
Opolskie – 1.707 pkt.

• Najlepszy zawodnik Gminy Tarnów Opolski – Tadeusz 
Witkowski grający w II Polskiej Lidze Skata w Sekcji 
LECH Kędzierzyn – Koźle – mieszkaniec Nakła – 2.315 
pkt.

III Grand Prix Opolskiego Związku Skata cechował wy-
soki poziom organizacyjny i sportowy. Przebiegał w sporto-
wej rywalizacji, grze fair play z poszanowaniem przeciwni-
ków w grze.

Po zakończeniu zawodnicy już umawiali się na Grand 
Prix o puchar Wójta Gminy Tarnów Opolski Pana Krzysz-
tofa Mutz – w 2023r.

Prezes Opolskiego Związku Skata Paweł Kiszka

Dwa medale Dawida Kani w Mielcu

W sobotę, 19 marca 2022 roku w Mielcu odbyły się 
XXIV. Mistrzostwa Podkarpacia Karate Kyokushin. Zawody 
zorganizowane przez sensei Romana Jemiołę zgromadziły 
przeszło 300 zawodników z 33 klubów.

Akademie Sztuk Walki PAPOŃ Team reprezentowało 
siedmioro karateków. Na Opolszczyznę wracają dwa medale, 
oba przypadły Dawidowi Kani (srebro w kata i brąz w wal-
kach). Kierownikiem drużyny był senpai Janusz Mytych, 
Trenerem senpai Bartosz Fortuński, a sekundantem sensei 
Zdzisław Kaliciak. Cały zespól wyjechał do Mielca dzień 
wcześniej.

Pierwszy start rodzeństwa Basi i Marcina Fortuńskich 
stał na dobrym poziomie. Bez pomyłek, z pełnym zaanga-
żowaniem w swoich próbach. Godziny przepracowane z tatą 
na sali i po za nią przyniosły efekt... Magda Józefowicz po eli-
minacjach w kata była na drugim miejscu, by ostatecznie 
stanąć tuz za nim... Daria Baran po eliminacjach także była 
czwarta i to miejsce utrzymała do samego końca. W tej sa-
mej kategorii startowała także Julia Mytych, która ostatecz-
nie zmagania zakończyła na 10. miejscu. Dziewczyny miały 
w kategorii aż 23 zawodniczki. Tomasz Lakwa wystartował 
w kata ale zdecydowanie jest wojownikiem, co z resztą poka-
zał w walce na macie. Pomimo przegranej nie brakowało mu 
determinacji ostatecznie kończąc zawody na 5. miejscu. Da-
wid Kania przeszedł do finału w kata na 4. miejscu. Po fina-
łowym występie zajął drugie miejsce. Natomiast po swoich 
walkach mógł się cieszyć brązowym medalem...

Akademia Sztuk Walki

Rewitalizacja Stadionu 
w Tarnowie Opolskim

Gmina Tarnów Opolski wspiera zaangażowanie GKS 
przy budowie stadionu w Tarnowie Opolskim. Na materiały 
i urządzenia potrzebne na początek rewitalizacji, gmina za-
rezerwowała w budżecie gminy na ten cel 120 000 zł. Środki 
finansowe mają zostać przeznaczone na bieżnie dla biegaczy 
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z oświetleniem solarnym 24h oraz oświetlenie płyty boiska, 
ogrodzenie trybun i ich rewitalizacja. Gmina zaangażowała 
się również w pozyskaniu dotacji na odnowę stadionu od jed-
nego z większych sponsorów z terenu gminy tj. spółki Lhoist. 
GKS-owi życzymy aby chęci i zapał Was nie opuszczały.

Drodzy Mieszkańcy,
do naszych szkół działających na terenie Gmi-
ny Tarnów Opolski, codziennie zgłasza się coraz 
więcej dzieci, które wraz ze swoimi opiekunami 
przybyły z Ukrainy, uciekając przed okrucieństwa-
mi wojny, która toczy się tuż za naszą wschodnią 
granicą. Powrót do szkolnych ławek daje im możli-
wość oderwania myśli od tego, czego doświadczyły 
w ostatnim czasie, ale także szansę na zbudowanie 
relacji z polskimi rówieśnikami. Nie jest on jednak 
możliwy bez szkolnych przyborów, które dzieci 
zostawiły w swoich domach. Zapraszamy zatem 
wszystkich naszych Mieszkańców do wsparcia ini-
cjatywy kompletowania wyprawek szkolnych dla 
nowych uczniów w postaci:

• długopisy, ołówki, kredki ołówkowe i świeco-
we, mazaki,

• gumki, temperówki
• przybory geometryczne: (linijki 20 cm, ekier-

ki, kątomierze),
• zeszyty w wąską linię, szeroką linię, w kratkę 

(różnej grubości),
• plecaki, piórniki,
• bloki rysunkowe i techniczne A4, A3,
• farby plakatowe, pędzle,
• wycinanki zwykłe i samoprzylepne,
• bibuły karbowane,
• plasteliny, nożyczki, klej w sztyfcie, klej 

w tubce.

Punkty Zbiórki:
1) Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tar-

nowie Opolskim przy ul. Dworcowej 4 w Tar-
nowie Opolskim (wejście od peronu)

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opol-
skich (budynek szkoły w Kątach Opolskich 
oraz w Przywarach)

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Ko-
pernika w Tarnowie Opolskim

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle

Komunikat
Szanowni mieszkańcy, utworzony został 
specjalny numer rachunku bankowego, 

na który można wpłacać darowizny, 
które przeznaczone będą na zakup 

najpotrzebniejszych środków.

CHCESZ NAM POMÓC
Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP

Zarząd Gminny w Tarnowie Opolskim
20 8884 0004 2003 0037 4518 0001

z dopiskiem - Pomoc Ukrainie
SWlFT/BIC: POLUPLPR

W obliczu wojny pokażmy
naszą solidarność z Narodem 

Ukraińskim!




