
MUZYKA £AGODZI 
OBYCZAJE 

 
„Muzyka ³agodzi 

obyczaje” - stara to prawda, 
ale jak aktualna, zw³aszcza 
jeœli chodzi o muzykê po-
wa¿n¹, z któr¹ wiêkszoœæ 
dzieci na co dzieñ rzadko ma 
do czynienia. 

 

Aby tê sytuacjê 
zmieniæ z inicjatywy pani 
Ireny Wojtali dnia l2.10.07r. 
na scenie Gminnego Oœrodka 
Kultury zosta³o zorganizowane 
widowisko s³owno-muzyczne 
w oparciu o „Koncert zwie-
rz¹t” Camillea Saint-Saensa. 
By³a to równie¿ niespodzianka 
dla nauczycieli i wszystkich 
pracowników oœwiaty PSP im. 
Miko³aja Kopernika w Tar-
nowie Opolskim z okazji ich 
œwiêta. Wykonawcami byli 
uczniowie Pañstwowej Szko³y 
Muzycznej w Opolu, wœród 
których wyst¹pi³o równie¿ 
dwoje uczniów tarnowskiej 
podstawówki: Kamila Wojta-
la (fortepian) i Piotr Nocoñ 
(skrzypce). 

 

Dzieci mia³y okazjê 
us³yszeæ nastêpuj¹ce instru-
menty: skrzypce, wiolonczele, 
flety poprzeczne, klarnet,        
a tak¿e znany im najlepiej 
fortepian. Na tym ostatnim 
gra³y cztery solistki: Kamila 
Wojtala, El¿bieta Otwinow-
ska, Aleksandra Jarosz oraz 
Agnieszka Ujma. Muzyce 
towarzyszy³a piêkna baœñ       
w wykonaniu pani Miry Du-
dy, zaœ ca³oœæ nadzorowa³a 
p.Ludmi³a Zawadzka, która 
nie tylko dyrygowa³a orkiestr¹, 
ale równie¿ nawi¹za³a œwietny 
kontakt z widowni¹ i z ³at-
woœci¹ wprowadzi³a j¹ w za-
czarowany œwiat muzyki. Nic 
wiêc dziwnego, ¿e po wystêpie 
orkiestra zosta³a nagrodzona 
gromkimi brawami, zaœ p.Lud-
mi³a w dowód wdziêcznoœci - 
kwiatami. 

 

Wspania³y odbiór 
muzyki powa¿nej przez ucz-
niów w ró¿nym wieku (w kon-
cercie uczestniczy³y dzieci od 
pierwszej do szóstej klasy) 
œwiadczy o tym, ¿e warto jak 
najczêœciej umo¿liwiaæ ucz-
niom s³uchanie tej muzyki, 
która wycisza, wzbogaca wy-
obraŸniê, kszta³tuje wra¿li-

woœæ i pozwala na oderwanie 
siê od rzeczywistoœci, co jest 
niew¹tpliwie wielk¹ przyjem-
noœci¹ dla ludzi w ka¿dym 
wieku... 
 

Urszula Hueniger 
Nauczyciel PSP w Tarnowie Op. 
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Nr XII-81-07 inkasa op³aty 
targowej 
Nr XII-82-07 okreœlenia wy-
sokoœci rocznych stawek po-
datku od œrodków transpor-
towych na terenie gminy na 
2008r 
Nr XII-83-07 stawek podatku 
od nieruchomoœci 
Nr XII-84-07 zmiany uchwa³y 
bud¿etowej na 2007 rok 
Nr XII-85-07 procedury uch-
walania bud¿etu gminy 
Nr XII-86-07 uchwalenia re-
gulaminu utrzymania czystoœci 
i porz¹dku na terenie gminy 
Nr XII-87-07 skargi Pana 
Reinholda Hylli 
 
Pe³na treœæ uchwa³ oraz 
protoko³u z Sesji Rady Gminy 
na http://bip.tarnowopolski.pl 
(Akty Prawne) 

 

IV Bieg Uliczny  
w Gminie Tarnów Opolski 

z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci 
 

Dnia 13 listopada 
2007 roku ju¿ po raz czwarty 
dru¿yny harcerskie „£azino-
gi” i „Œpiewograje” pod 
opiek¹ dru¿ynowych: Doroty 
Matuszek i Ma³gorzaty Tati-
ny uczci³y Œwiêto Niepodleg-
³oœci organizuj¹c dla miesz-
kañców gminy Tarnów Opol-
ski IV Bieg Uliczny. Na 
starcie stanê³o 129 uczestni-
ków, podzielonych na kate-
gorie wiekowe. Zawodnicy 
rywalizowali na trzech dystan-
sach, dostosowanych do ich 
wieku.  

Pierwszy bieg dla 
przedszkolaków i uczniów 
klas I–III odby³ siê na odcinku 
oko³o 250 metrów, uczniowie 
klas IV–VI mieli do pokonania 
oko³o 600 metrów, natomiast 
biegacze z pozosta³ych kate-
gorii musieli siê wykazaæ na 
dystansie 3 kilometrów. Po 
zakoñczeniu zmagañ uczest-
nicy, goœcie, organizatorzy, ro-
dzice, kibice i inne osoby 
uczestnicz¹ce w jakikolwiek 
sposób w biegu zostali zapro-
szeni na pyszn¹ grochówkê. 
Zmagania konkursowe ukoñ-
czyli wszyscy biegacze.  

Zwyciêzcy otrzymali 
cenne nagrody, m.in.: radio-
magnetofony, wie¿e stereofo-
niczne, radiobudziki, karbo-
wnice, plecaki, szlifierkê, 
ogrzewacz halogenowy, grill 
elektryczny, zegary, maskotki, 
sprzêt sportowy, itp.  

Dodatkowo wœród 
wszystkich uczestników rozlo-
sowano drobne upominki oraz, 
tradycyjnie, rower ufundowa-
ny przez Komendê Hufca ZHP 
Opole rejon. Szczêœliwym po-
siadaczem roweru zosta³ sied-
mioletni Szymek Lewandow-
ski. Na szczególne wyró¿nie-
nie zas³uguje najm³odsza 
uczestniczka biegu – dwulet-
nia Magda Figura. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pami¹t-
kowe plakietki. 

Nad bezpieczeñstwem 
biegaczy czuwali tradycyjnie 
ju¿ stra¿acy z OSP w Tarno-
wie Op. oraz policjanci z ko-
misariatu w Ozimku. Organi-
zatorzy serdecznie dziêkuj¹ im 
za pomoc przy zabezpieczeniu 
biegu.  

Gor¹ce podziêkowa-

nia sk³adamy równie¿ Panu 
Zygmuntowi Cichoniowi, 
Wójtowi Gminy Tarnów Op. 
za ufundowanie nagród oraz 
sfinansowanie zakupu niez-
bêdnych materia³ów. Dziêku-
jemy równie¿ hm. Bronis³a-
wowi Turkiewiczowi, komen-
dantowi Hufca ZHP Opole - 
rejon oraz Komendzie Hufca 
ZHP Opole–rejon za ufundo-
wanie roweru górskiego i sfi-
nansowanie zakupu grochów-
ki. 

Do zobaczenia w roku 
2008 na jubileuszowym,  
V Biegu Ulicznym!!! 

 
Czuwaj! 

Phm. Dorota Matuszek                                                                        
Dru¿ynowa DH „£azinogi” 

 
 

 Wyniki  IV Biegu Ulicznego 
w  kategoriach: 

przedszkole i klasy I–III: 
I - Mateusz Mientus 

II – Sebastian Tymczyszyn 

III – Adam Chwastyk 
IV – Julita Twardowska 

V - Wiktoria Cichoñ 
VI - Jakub Normantowicz 

 

Klasy IV–VI dziewczêta: 
I - Natalia Janicka 

II - Agnieszka Wodniok 
III - Agata Figura 

 

Klasy IV – VI ch³opcy: 
I - Tobiasz Lis 

II - Sebastian Wolnik 
III - Robert Mazurek 

 

Gimnazjum dziewczêta: 
I - Iwona Zmuda 

II - Gra¿yna Ciolek 
III - Julia Kurek 

 

Gimnazjum ch³opcy: 
I - Rafa³ Mazurek 

II - Kamil Matuszek 
III - £ukasz Dudkowiak 

 

Szko³a Œrednia dziewczêta: 
I - Patrycja Figura 

II - Roksana Gordzielik 
III - Karolina Matuszek 

 

Szko³a Œrednia ch³opcy: 
I - Dawid Pietruniak 

II - £ukasz Kaczybura 
III - Piotr Mazurek 

 

Doroœli kobiety: 
I - El¿bieta Kaczybura: 

II - Gizela Sziroky; 
II - Anna Kaczybura; 

 

Doroœli mê¿czyŸni: 
I - Kamil Kaczybura. 

Wspomnienie historii 
 

Dnia 07.11.2007r.  
w Publicznym Gimnazjum w 
Przyworach odbywa³a siê 
uroczysta akademia z okazji 
Œwiêta Niepodleg³oœci. 

Uroczystoœæ przygo-
towali uczniowie klasy IIIa 
pod opiek¹ nauczycielki his-
torii mgr Justyny Koce³uch. 
Zaprezentowany monta¿ s³ow-
no–muzyczny sk³ada³ siê z 
pieœni patriotycznych i utwo-
rów poetyckich polskich twór-
ców. M³odzie¿ z naszej szko³y 
w piêkny sposób odda³a czêœæ 
uczestnikom historycznych 
wydarzeñ, tym którzy walczyli 
o wolnoœæ Ojczyzny i oddali 
za ni¹ ¿ycie. 

Piêknie recytowane 
wiersze, œpiewane pieœni i p³o-
n¹ce bia³o – czerwone œwiece 
stworzy³y uroczysty, powa¿ny 
nastrój. 
Wszyscy uczestnicy uroczys-
toœci w skupieniu i ciszy 
obserwowali wystêpy swoich 
rówieœników. 
 
Uczniowie kl. II a  
PG Przywory   


