
Z redakcyjnej szuflady 
 

hoć zima tego roku 
porządnie dała się we 

znaki ludziom i przyrodzie, 
nasza gminna społeczność nie 
pogrążyła się w zimowym 
śnie. Liczne zdarzenie kultu-
ralne, edukacyjne, rekreacyjne 
i sportowe na to nie pozwoliły. 
Redakcja otrzymała wiele in-
formacji i korespondencji, za 
które serdecznie dziękujemy. 
Zapraszamy do dalszej współ-
pracy. 
 

Przedstawienia i koncerty 
 
W Kątach Opolskich od kilku 
lat uczniowie klas młodszych 
przygotowują jasełka. Także w 
tym roku w kościele para-
fialnym 6 stycznia historię 
Narodzenia Pańskiego okra-
szoną pięknymi kolędami za-
prezentowano przybyłym na 
nabożeństwo mieszkańcom 
wsi. Wykonawcy wprowadzili 
nas ponownie w miłą i ciepłą 
atmosferę – minionych już – 
świąt – pisze w korespondencji 
Joanna Wiktor. 
  
                  Gminne Koncerty 
Kolęd odbywają się w koso-
rowickiej świątyni od 16 lat. 
W tym roku „śpiewali i grali 
Mu, Małemu…” żywieccy 
górale z zespołu „Hora”. Po 
koncercie w pięknej gwarze 
leader zespołu złożył zgro-
madzonym życzenia noworo-
czne. Pan Wójt Krzysztof 
Mutz dołączył się do życzeń i 
dodał do nich kilka pod-
noszących na duchu zdań. 
 
 Także w Miedzianej 
w kolędach, pastorałkach i 
pieśniach okolicznościowych 
wyśpiewano świąteczną ra-
dość. „Nasi mieszkańcy prze-
konali się, że w takiej malej 
wsi można śpiewać z wielkim 
sercem” – pisze Maria Pła-
chetka (dodajmy: prowadząca 
miedziański chórek). I dalej: 
„Tu różnice pokoleń się 
zacierają! Celem jest muzyka, 
która gra we wszystkich 
naszych sercach”. 
 
 Nakło organizuje ko-
ncerty kolęd od 2000 roku. W 
tym roku nie tylko koncer-
towali: „Albatros”, „Śpiewo-
graje” i Jacek Cichoń z brata-
nicą Moniką: „Zgromadzeni 

nadal czuli niedosyt wspól-
nego kolędowania, więc spon-
tanicznie zorganizowali kolę-
dowe karaoke” – czytamy w 
korespondencji. 
 
 Stowarzyszenie Na-
sze Przywory postanowiło 
promować młode talenty z 
terenu Przywór i okolic. Zor-
ganizowało zatem 5 lutego br. 
w przyworskiej świątyni kon-
cert Tomasza Kubonia – 
utalentowanego, uznanego w 
świecie waltornisty. Wraz z 
kwartetem dętym (Michał Wa-
rzecha – trąbka, Patryk Barton 
– trąbka, Roland Mocigemba – 
puzon, Damian Wilczek – 
tuba). Muzycy dali mistrzowski 
popis swych umiejętności. 
Dźwięki rozlegające się we 
wnętrzu kościoła stworzyły 
jedyną w swoim rodzaju, nie-
powtarzalną atmosferę – za-
chwyca się Patrycja Bartylla. 
Dlatego jeszcze raz dziękuję 
Tomkowi i jego kolegom, za 
ucztę dla duszy jakiej doś-
wiadczyli słuchacze, a także 
księdzu proboszczowi za moż-
liwość obcowania z piękną 
muzyką w murach świątyni i 
sponsorom, dzięki którym 
wstęp na koncert był bezpłatny 
– dodaje korespondentka. 
 

„Po drodze” były ferie… 
 
         W tym roku w 
GOK-u i jego filiach odby-
wały się „szalone ferie”. Były 
wyjazdy do kina i parku wod-
nego, warsztaty rękodzielni-
cze, zajęcia kulinarne, reali-
zowano projekty artystyczne 
(film animowany) i – dzięki 
nawiązaniu współpracy z Poli-
techniką Opolską – warsztaty z 
robotyki. Te ostatnie nie „zni-
knęły” po zakończeniu ferii. 
Do harmonogramu zajęć 
stałych GOK-u doszły bowiem 
teraz zajęcia z robotyki właś-
nie. Ponadto poszczególne pla-
cówki oferowały rozrywki i 
rozgrywki na zasadzie „co kto 
lubi”. (Inf. własna) 
 
 W Domu Kultury w 
Przyworach ze swoją propo-
zycją zajęć aktywizujących na 
ferie gościło też Stowarzy-
szenie Nasze Przywory. Ma-
luchy budowały KARTOLAN-
DIĘ (oprócz wyobraźni także 
kształcenie proekologiczne), 
gimnazjalistki wytworzyły

oryginalną biżuterię. Odbyły 
się I Mistrzostwa Gry w „Zoś-
kę”, w których głównym sę-
dzią była sama Ewa Szywalska 
(korespondencja Aleksandry 
Poloczek). 
 Filie GBP także mia-
ły swoje propozycje. Samo-
dzielnie, bądź we współpracy 
z innymi organizowano kon-
kursy, rozgrywki szachowe, 
turnieje gier wszelakich, kwi-
zy. Czytano książki, malowa-
no ilustracje. 

... i bale 
 
 Najbardziej nieziem-
ski był bal karnawałowy… 
przedszkolaków z Tarnowa 
Op. Kosorowicka filia GOK-u 
– gdzie się odbywał – prze-
kształciła się w bajkową pla-
netę, na którą przybyły po-
stacie z bajek. Radość i 
zabawa… kosmiczne! (Inf. 
PPzOI Tarnów Op.) 
 W Miedzianej bal dla 
najmłodszych dorośli zorgani-
zowali już tradycyjnie po raz 
kolejny. Pląsy, ciekawe zaba-
wy i konkursy z nagrodami 
oraz smakołyki, a także cieka-
we, starannie przygotowane 
kostiumy uczestników – to at-
rakcje, których nigdy dość. 
(korespondencja Joanny Pie-
truszki) 
 W Nakle szkoła zor-
ganizowała bal karnawałowo – 
walentynkowy. „Serdeczna 
poczta”, pomysłowe przebra-
nia, muzyka z całego świata, 
konkursy oraz rozstrzygnięcia 
plebiscytu na najsympatycz-
niejszego ucznia i – oczywiś-
cie – mnóstwo słodyczy – to 
wszystko było! (koresponden-
cja Marzeny Zdobylak) 
 W Przyworach ins-
truktorka tańca Mariola Duda 
podjęła trud zorganizowania w 
Domu Kultury zabawy karna-
wałowej dla dorosłych. 
Uczestnicy mieli okazję do 
rytmicznych pląsów oraz in-
nych atrakcji. Zespół „Sopra-
no” wykazał się talentem mu-
zycznym, a organizatorka… 
menedżerskim. Przy okazji bo-
wiem zebrano środki na 
potrzeby kierowanych przez 
nią zespołów tanecznych. 
(koresp. Agnieszki Okos) 
 

…a także Babskie Combry 
 
 Kolejną okazją do 
zabawy w tejże wsi był Babski 

Comber zorganizowany (już 
po raz drugi) przez połączone 
siły Stowarzyszenia Nasze 
Przywory i filii GBP w 
Przyworach. Grał zespół 
„Marvel”. Dochód z imprezy 
przeznaczono na zakup ksią-
żek. „Bawiłyśmy się wszystkie 
szampańsko. Panie wykazały 
się niezłym poczuciem humoru, 
dobierając kostiumy na nasz 
babski bal (…) Mamy na-
dzieję, że za rok spotkamy się 
na równie udanej imprezie” – 
przytacza słowa jednej z 
uczestniczek Patrycja Bartylla. 
 W Raszowej także 
drugi raz „Babski comber” 
zorganizowało tamtejsze koło 
DFK. Ciekawe kostiumy 
uczestniczek, dobra muzyka 
zespołu „Metron”, a szcze-
gólnie „casting” jakoby do 
programu „Mam talent” – 
wszystko to, plus dobry humor 
pań – zapewniło dobrą zaba-
wę. (koresp.Barbary Mientus) 
 W Kątach Opolskich 
panie pozazdrościły innym i 
także postanowiły zabawić się 
we własnym gronie. I tam było 
wspaniale. (inf. własna) 
 

Seniorom – z serca 
 
 Każde przedszkole, 
liczne szkoły, świetlice i 
biblioteki organizują Dni Se-
niora. Otrzymaliśmy informac-
je o kilku takich imprezach. 
 W Nakle PSPzOP 
uczciła Babcie i Dziadków 
przedstawieniem jasełkowym 
z koncertem kolęd. Były też 
prezenty przygotowane włas-
noręcznie, loteria i smakowity 
poczęstunek. (inf. PSPzOP 
Nakło) 
 
 Młodsi uczniowie 
tarnowskiej podstawówki za-
prosili swoich kochanych na 
specjalnie przygotowany pro-
gram artystyczny i słodkości 
(inf. Maria Konieczny) 
 
 W Raszowej Dzień 
Seniora zorganizowano z 
rozmachem zjednoczonym 
wysiłkiem tamtejszego zespołu 
szkolno – przedszkolnego, Ra-
dy Sołeckiej, DFK. Pierni-
kowe serca, jasełka, piosenki, 
wierszyki… uf! Był też słodki 
poczęstunek i wspólne śpie-
wanie oraz koncert Joachima 
Fili. (korespondencja Doroty 
Mientus) 
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