
Od przedszkola na scenę 
 

uż po raz siódmy w 
Gminnym Ośrodku Kultury 

w Tarnowie Opolskim roz-
brzmiewały piękne głosy 
przedszkolaków naszej gminy, 
podczas konkursu piosenki 
„Od przedszkola do Tarnowa 
Opolskiego”. Pomysłodawcą i 
organizatorem tego konkursu 
jest Przedszkole Publiczne z 
Oddziałami Integracyjnymi w 
Tarnowie Opolskim. Konkurs 
piosenki przebiegał w dwóch 
kategoriach (I kategoria – 
dzieci 6 letnie, II kategoria – 
dzieci 5 letnie). Wychowawcy, 
którzy przygotowali dzieci do 
tegorocznego konkursu, stanęli 
na wysokości zadania. Mali 
artyści wykazali się umiejęt-
nościami wokalnymi i tanecz-
nymi. Całość wzbogaciły pięk-
ne, kolorowe stroje dobrane do 
tematyki śpiewanych piose-
nek. Uczestnicy konkursu 
otrzymali - jak co roku - 
wspaniałe nagrody ufundo-
wane przez darczyńców. 
Uroczystość uświetniło przed-
stawienie teatralne „Czerwony 
Kapturek” Teatru ART.- RE z 
Krakowa. Cała publiczność 
świetnie się bawiła i posta-
nowiła spotkać się za rok na 
VIII konkursie piosenki „Od 
Przedszkola do Tarnowa 
Opolskiego”. 

Laureaci: 
GRAND PRIX – Julia 
Pietruszka z Przedszkola Pub-
licznego z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Tarnowie Op.; 
Kategoria dzieci 6 letnie: 
Anna Łukaszczyk  z Przed-
szkola Publicznego w Kosoro-
wicach; 
Kategoria dzieci 5 letnie: 
Paulina Marciniak z Przed-
szkola Publicznego w Przy-
worach. 
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Festiwal Europejski 
 

iesamowitą przygodę 
mógł przeżyć każdy, kto 

18 maja 2012 r. pojawił się w 
Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym Stowarzyszenia Pro Libe-
ris Silesiae w Raszowej. A 
wszystko za sprawą zorga-
nizowanego w tym dniu Mię-
dzyszkolnego Festiwalu Euro-
pejskiego pod patronatem pani 
Helgi Brandt. Liczne występy 
artystyczne o tematyce euro-
pejskiej poprzedziło uroczyste  
 
 
 
 
 
 
 
powitanie wszystkich zaprzy-
jaźnionych szkół, a dwa wy-
puszczone w niebo gołębie 
były znakiem jedności i poko-
ju, o którym wspomniała w 
swoim przemówieniu pani 
Helga Brandt. Włochy, Niem-
cy czy Holandia – to jedne z 
wielu państw, do których moż-
na było się choć na chwilę 
"przenieść", odwiedzając bar-
wnie udekorowane stoiska 
przygotowane przez zaproszo-
ne szkoły. Poza tym na dzieci 
czekały niezwykłe atrakcje w 
postaci ścianki wspinaczko-
wej, parku linowego oraz kul 
wodnych. Najmłodsi uczest-

 
 
 
 
 
 
 
nicy przyglądali się również z 
zaciekawieniem występom 
szczudlarzy oraz pokazom 
przeróżnych sztuczek żongler-
skich. W międzyczasie każdy 
miał okazję skosztować róż-
nych smakowitych potraw 
charakterystycznych dla kuch-
ni poszczególnych państw. 
Wspólnie odśpiewany hymn 
europejski, ogromny tort Euro, 
rozgrywki "międzynarodo-
wych" meczów, doskonale 
przedstawione przez dzieci po-
szczególne europejskie kultury 
- bez wątpienia na długo 
pozostaną wszystkim w pa-
mięci. 
Dziękujemy wszystkim za-
przyjaźnionym szkołom za 
wspaniałe występy i reprezen-
tacje krajów:  
Ujazd – Francja 
Raszowa – Włochy 
Sławice – Austria 
Tarnów Opolski – Anglia 
Antoniów – Belgia 
Rogi Kozielskie – Grecja 
Kozłowice – Holandia 
Komprachcice – Hiszpania 
Grzegorzowice – Czechy 
Prószków – Niemcy 
                    Barbara Wallusch 
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Lhoist inwestuje  
w Tarnowie Opolskim 

 
 
 
 
 
 
 

.06.2012r. w zakładach 
Lhoist w Tarnowie Opol-

skim dokonano oficjalnego 
uruchomienia nowego kolek-
tora wodnego, którym zakłady 
pompują nadmiar wody z 
kopalni. Co prawda próbny 
rozruch odbył się jeszcze w 
zimie, ale te pozwolenia, te 
odbiory… sami wiecie. 

W spotkaniu uczestni-
czyła dyrekcja zakładów z 
Wiceprezesem Zarządu Bartło-
miejem Wydrą na czele, Wójt 
Gminy Tarnów Opolski Krzy-
sztof Mutz, Dyrektor Departa-
mentu Ochrony Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego 
Manfred Grabelus, Sołtys 
 

Kosorowic Szymon Dyga ze 
swoim poprzednikiem Toma-
szem Regą oraz Naczelnik 
OSP Kosorowice Adrian Jo-
niec. 

Po krótkiej prezen-
tacji multimedialnej uczestnicy 
udali się w teren, gdzie Wójt, 
wspólnie z dyrektorami, doko-
nał oficjalnego otwarcia no-
wego kolektora, kręcąc kur-
kiem w kierunku przeciwnym 
do kierunku wskazówek ze-
gara. Ktoś jednak te kurki 
dziwnie zaprojektował, bo jak 
kręci się przeciwnie to leci, co 
też nastąpiło tym razem. Cho-
ciaż Samorząd i Dyrekcja krę-
cili przeciwnie, ale zgodnie, 
czyli w jedną stronę, osiąg-
nięto samorządowo-biznesowe 
porozumienie. Koniec inwes-
tycji przypieczętowano u wy-
lotu kolektora, nad brzegami 
rzeki Strugi w języku auto-
chtonów zwanej Kanarem. No-
wy kolektor jest w stanie 
przepompować w ciągu doby 
 

ok. 70 tys. m3 krystalicznie 
czystej wody, co powinno raz 
na zawsze zamknąć temat 
odwodnienia kopalni i zalewa-
nia Kosorowic. 

Jak wiadomo, każda 
rura ma swój początek i 
koniec, a co za tym idzie ma 
też swoją cenę. Między tymi 
trzema elementami jest też 
czysto matematyczna zależ-
ność, bo cena rury wzrasta 
wprost proporcjonalnie do 
odległości między jej począt-
kiem i końcem. Jako matema-
tyczny ignorant nie umiem 
stwierdzić, czy maczał w tym 
palce jakiś Pitagoras, Tales, 
Hipokrates, czy też sam 
Archimedes (ten od Eureki, co 

nie była kobietą), bo w końcu 
rurą płynie woda, jednak 
początkowe założenia mówią-
ce o 4 mln. zł. wzięły w łeb, 
okazało się bowiem, że z rurą 
trzeba po drodze zrobić parę 
wywijasów i kilka przecisków 
pod drogami, co w konse-
kwencji podniosło wartość 
inwestycji do 5,4 mln. zł. Dla 
firmy Lhoist, która po sąsie-
dzku buduje nowy zakład 
hydratyzacji wapna kwota to 
nie mała, więc tym bardziej 
należy docenić wartość i zna-
czenie tej inwestycji. Ostate-
cznie, firmie zatrudniającej 
kilkaset osób, przy kolejnej 
powodzi nie będzie groziło 
zamknięcie.        Tomasz Rega 
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Podziękowanie 
 

ada Sołecka Wsi Tarnów Opolski składa podziękowania 
właścicielowi firmy „Ogrodzenia” panu Jerzemu 

Kołodziejskiemu, za przekazanie siatki do wykonania koszy 
kwiatowych, które posłużą do upiększenia naszego sołectwa. 
                                              W imieniu Rady Sołtys Jan Czech 
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