
Szachy to nie tylko gra 
 

Byæ mo¿e rodz¹ nam 
siê w gminie nastêpcy s³yn-
nego szachisty Garri Kasparo-
wa. M³ode talenty mog³y 
sprawdziæ siê w Gminnym 
Turnieju Szachowym, który 
odby³ siê 9 lutego w Nakle. 
Szachy to specyficzna gra, 
oprócz rozrywki zawiera ele-
menty logiki, sztuki oraz po-
zwala uczyæ siê analitycznego 
myœlenia co bardzo przydaje 
siê dzieciom w nauce. W tur-
nieju udzia³ brali uczniowie 
szkó³ podstawowych i gimna-
zjaliœci z Nak³a, Raszowej i 
Tarnowa. Wœród uczniów 
szkó³ podstawowych zwyciê-
¿yli :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I m-ce Sebastian Tymczyszyn 
II m-ce Justyna Walecko 
III m-ce Kristina Miklis 

Wœród uczniów gimnazjum 
najlepsze miejsca zajêli: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I m-ce Robert Cichoñ 
II m-ce Sebastian Pato³a 

III m-ce Kamil Pato³a 
III m-ce Pawe³ Kycia 

Sêdziowa³a p. Teresa Miozga. 
 

4 Gmina Tarnow Opolski 1  10
Ferie z Karate 

 
W dniu 05.02 br. 

w GOK odby³ siê pokaz sztuk 
i sportów walki dla dzieci i 
m³odzie¿y w wykonaniu za-
wodników Stowarzyszenia 
Azjatyckich Sztuk i Sportów 
Walki ''KOU BU KAI'' z 
Opola - Mistrzów Europy, Pol-
ski, Œl¹ska oraz Opolszczyzny. 
W tym samym dniu przepro-
wadzono tak¿e pokaz i zawody 
w All Style Karate  Semi Con-
takt o ''Katanê Prezesa 'KOU 
BU KAI'' - Pana Lecha Gab-
rysza, który ufundowa³ 3 mie-
cze jako trofea. W zawodach 

bra³o udzia³ 12 zawodników. 
W pokazach wziêli udzia³ : 
1.Wiceprezes ds. szkolenia- 
Hanshi - Tadeusz Chodaczek - 
8 Dan, sêdzia krajowy w All 
Style - Karate, 
2. Wiceprezes ds. Organiza-
cyjnych - Zdzis³aw £ukaszuk - 
sêdzia krajowy w Taekwon-
do, 
3. Micha³ Chodaczek - Mistrz 
Europy i Polski w Karate i Ju-
Jitsu - 1 Kyu, 
4. £ukasz Lauterbach - Mistrz 
Europy i Polski w Karate - 1 
Kyu, 
5. Livio Victoriano - Mistrz 
Œl¹ska w Karate - 9 Kyu, 

6. Micha³ GaŸdzik - Mistrz 
Œl¹ska w Karate - 7 Kyu, 
7. Jakub Ostrowski - Mistrz 
Polski w Ju-Jitsu i Judo - 2 
Kyu, 
8. Piotr Wiœniewski - Wice-
mistrz Opolszczyzny w Karate 
- 10 Kyu. 
  

Zawodom towarzy-
szy³ konkurs wiedzy na temat 
sztuk i sportów walki dla dzie-
ci i m³odzie¿y. Laureatami 
zostali: 
Tarnów Opolski: 
I  - Roksana Wierzbicka 
II - Damian Kasperek  
III - Marek Kowalczyk 

Raszowa: 
I - Przemys³aw Wo³czyk  
II - Anna Piela 
III. - Gabriela Czech. 
  
Wyniki zawodów: 
Z³oto - Livio Victoriano, 
Srebro - Jakub Ostrowski, 
Br¹z - Piotr Wiœniewski. 
  
Sêdziami zawodów byli: 
- Tadeusz Chodaczek - sêdzia 
krajowy kl. B, 
- Zdzis³aw £ukaszuk- sêdzia 
krajowy kl.  B, 
- Micha³ Chodaczek - sêdzia 
okrêgowy kl. C. 

Ferie, ferie i po feriach...

Podczas ubieg³ych 
ferii zimowych Gminny Oœro-
dek Kultury jak co roku przy-
gotowa³ bardzo bogat¹ ofertê 
dla dzieci, m³odzie¿y i doros-
³ych. Ciekawe zajêcia prze-
platane by³y atrakcyjnymi wy-
jazdami. Odbywa³y siê zajêcia: 
taneczne, joga, gimnastyka, 
hip-hop, oraz plastyczne. Du¿¹ 

popularnoœci¹ cieszy³y siê 
warsztaty taneczne prowadzo-
ne przez instruktorów ze Szko-
³y Tañca Fokus z Opola. Nie 
lada atrakcj¹ by³a joga, w 
której  uczestniczy³y nie tylko 
panie. Strza³em w „10” oka-
za³y siê warsztaty teatralne. W 
ramach zimowego wypoczyn-
ku zorganizowano wyjazdy do 

kina: „Ksiê¿niczka i ¯aba”, 
„Planeta 51” oraz  na kryt¹ 
p³ywalniê w Krapkowicach i 
do parku wodnego we Wroc-
³awiu. Ferie zakoñczono hu-
czn¹ zabaw¹ karnawa³ow¹ z 
zespo³em Arkadia. 

 „Zimowisko” zosta³o 
dofinansowane przez Urz¹d 
Gminy Tarnów Opolski.  

DZIEÑ SENIORA 
W PRZYWORACH 

 
W pi¹tek 22.01.2010r. 

Rada So³ecka pod przewod-
nictwem Pani so³tys Lidii 
Urban wraz z uczniami i nau-
czycielami FSP w Przyworach 
jak co roku goœcili w Domu 
Kultury najstarsz¹ czêœæ spo-
³ecznoœci lokalnej naszych 
kochanych Seniorów z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Licznie 
zgromadzonych goœci przywi-
ta³a w kilku wzruszaj¹cych 
s³owach p. So³tys. i zaprosi³a 
na czêœæ artystyczn¹ przy-
gotowan¹ przez uczniów klas 
I-III. Dzieci zaprezentowa³y 
wiersze i piosenki z okazji ich 
œwiêta oraz uœwietni³y ca³oœæ 
koncertem kolêd przy akom-
paniamencie Paulinki Gajdy 
(organy), Aleksandry Kalu¿y i 
Anny Koce³uch (skrzypce).  

Poniewa¿ trwa³ jesz-
cze okres œwi¹teczny dzieci 
zaprezentowa³y tym razem 

Babciom i Dziadkom swoje 
jase³ka. Zaproszeni goœcie mo-
gli wszystkiego wys³uchaæ 
przy kawie, herbacie i trady-
cyjnym ko³aczu. Po czêœci ar-
tystycznej najm³odsze pocie-
chy wrêczy³y swoim Babciom 
i Dziadkom w³asnorêcznie wy-
konane upominki. 

Podziêkowania nale¿¹ 
siê rodzicom, którzy w³o¿yli 
du¿o wysi³ku w przygoto-
wanie strojów oraz mamom, 
na które zawsze mo¿na liczyæ 

przy przygotowywaniu po-
czêstunku.       Iwona Stiebler 
 

Serdeczne podziêko-
wania dla rodziców, którzy 
zaanga¿owali siê w przygoto-
waniu kiermaszu bo¿onarodze-
niowego i pomoc w Dniu Se-
niora w Domu Kultury w 
Przyworach. Podziêkowania 
dla nauczycieli FSP w Przy-
worach za przygotowanie ucz-
niów na Jase³ka i Dzieñ Se-
niora.     Jolanta Korytkiewicz 


