
 
 tym roku Mikołaj do Domu Dziecka im. Janusza 
Korczaka w Tarnowie Op. przyniósł nietypowy 

prezent. 6.12br. nastąpiło bowiem otwarcie boiska dla 
wychowanków tej placówki. Na uroczystość przybyli 
członkowie Zarządu Powiatu Opolskiego: Henryk Lakwa – 
starosta, Leonarda Płoszaj – wicestarosta, Krzysztof Wysdak. 
W otwarciu uczestniczyli też projektanci i budowniczy: 
Wojciech Paszkowski, Ireneusz Kubis, Artur Hurek, Irena 
Płonka. W swoim przemówieniu dyrektor Domu Dziecka 
Barbara Milewska przypomniała dość długą historię 
inwestycji oraz wymieniła głównych fundatorów. Trzeba 
wspomnieć, że największy ciężar finansowy – wbrew 
wcześniejszym założeniom – poniosło Starostwo Powiatowe. 
Dzięki zrozumieniu potrzeb dzieci Zarząd i Rada Powiatu 
Opolskiego we wrześniu br. przeznaczyło 121.154,20 zł na 
ostatni etap realizacji inwestycji, która rozpoczęta została w 
2008 roku. Warto dodać, że 50 tys. zł to wkład wychowanków 
placówki, którzy otrzymali w tej wysokości nagrodę w 
konkursie „Domy Pozytywnej Energii” od Energii Pro Grupa 
Tauron S.A. 10 tys. zł pochodziło od spółki Totalizator 
Sportowy, a 10.260 zł pierwotnie przyznał organ prowadzący. 
Mniejsze kwoty pozyskano od prywatnych ofiarodawców i 
firm. Wszystkim, którzy wsparli ten projekt (167.328 zł) 
dyrekcja, wychowawcy i wychowankowie Domu Dziecka im. 
Janusza Korczaka bardzo dziękują. 

Mimo zimowej aury mecz inauguracyjny odbył się w 
dniu otwarcia. Można było przetestować nie tylko boisko ale i 
piłki, które w prezencie przywiózł ze sobą Pan Starosta. Inne 
mecze: koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego i badmintona 
– od wiosny. 

Ten największy mikołajkowy prezent nie był 
jedynym jaki dotarł do dzieci tego dnia. Z prezentami 
przyjechała młodzież z V LO w Opolu. Wraz z wycho-
wawcami przedzierzgnęli się w pomocników Św. Mikołaja (i 
to bardzo hojnego). Również – tradycyjnie już z upominkami 
przyjechali „korczakowcy” z Pawłowiczek z opiekunką 
Hanną Węgrzyn. 
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Samorządowcy obradowali w Miedzianej 
Członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego 
każdego miesiąca spotykają się na terenie wybranej gminy,  
aby omówić najważniejsze sprawy związane z działalnością 
organizacji. Tym razem, 3 grudnia, gospodarzem była Gmina 
Tarnów Opolski, a miejscem spotkania  klimatyczny 
Biesiadnik Myśliwski w Miedzianej, pięknie udekorowany 
przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu 
Gminy.  
 Po oficjalnym otwarciu spotkania przez Przewod-
niczącego - Starostę Strzeleckiego Józefa Swaczynę, Wójt  
Krzysztof Mutz przywitał obecnych. Prezentację historii i 
dnia dzisiejszego gminy w formie pokazu multimedialnego 
powierzono Januszowi Borowiakowi - pracownikowi Urzędu 
Gminy. Na spotkaniu obecny był Norbert Rasch - 
Przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim, który omówił 
aktualne problemy Towarzystwa. Jerzy Waliczek oraz 
Mirosław Sokołowski reprezentujący Zarząd Dróg 
Wojewódzkich zainicjowali dyskusję na temat inwestycji 
drogowych w  roku 2012 oraz w latach poprzednich. Pora 
roku skłaniała do podjęcia wątku zimowego utrzymania dróg 
wojewódzkich i obowiązków wszystkich zarządców dróg. 
  Przedstawiciele firmy Aquapol wystąpili z 
prezentacją bezinwazyjnych metod osuszania oraz 
zabezpieczenia  przed wilgocią obiektów budowlanych . Poru-
szony został również niezwykle aktualny temat wykorzystania 
paneli fotowoltaicznych i związanych z tą technologią 
kosztów.  
 Dyskusję zakończyło omówienie dalszych działań 
Stowarzyszenia. 
 

Trzeci sukces Sternenbrücke 
 

 piątek 16 listopada grupa teatralna Sternenbrücke z 
PSP w Nakle uczestniczyła w Niemieckojęzycznym 

Konkursie Teatralnym zorganizowanym w Gminnym 
Ośrodku  Kultury w Tarnowie Opolskim. Nasi uczniowie 
przedstawili zmodyfikowaną wersję  baśni braci Grimm o 
Królewnie Śnieżce i  Krasnoludkach. Był to już trzeci festiwal 
teatralny o zasięgu wojewódzkim, w którym nasza szkoła 
uczestniczyła i po raz trzeci udało nam się zająć pierwsze 
miejsce. Młodzi aktorzy rozbawili i zachwycili jury oraz 
publiczność świetną grą aktorską, tańcem i śpiewem. W 
nagrodę otrzymali pamiątkową statuetkę, dyplomy, książki, 
płyty DVD oraz drobne upominki. Zwycięzcom gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów. 
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Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 
 

ada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Tarnowie 
Opolskim z siedzibą przy ulicy Kopernika 1, 46-050 

Tarnów Opolski  na podstawie decyzji nr OR.5311.11.2012 
wydanej przez Wójta Gminy Tarnów Opolski dnia 05.12.2012 
roku informuje, że w wyniku przeprowadzonej zbiórki 
publicznej odbywającej się 09.12.2012 roku  zebrano środki 
pieniężne w kwocie 2300 zł (dwa tysiące trzysta złotych 
00/100 gr.). Całkowity dochód ze zbiórki publicznej zostanie 
przeznaczony na cele kulturalno – oświatowe.  Dziękujemy 
rodzicom i nauczycielom PG w Tarnowie Opolskim oraz 
wszystkim darczyńcom za zaangażowanie i wsparcie 
podczas zorganizowanej zbiórki. 
Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia 
życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła 
i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą 
szczęście i pomyślność. 
W imieniu całej Rady Rodziców PG w Tarnowie Opolskim 

Przewodnicząca  Karina Małyska 
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Kiermasz Bożonarodzeniowy w Przyworach

eihnachtsmarkt w Przy-
worach, 9 grudnia br. 

jak zwykle był udany. Impreza 
odbyła się pod patronatem 
DFK Przywory przy współ-
pracy Rady Sołeckiej oraz 
wielu osób wspomagających 
działania w naszej miejsco-
wości. Każdy wywiązał się 
wyśmienicie z powierzonego 
mu zadania.    Jedna z naszych 
młodych mieszkanek przygo-
towała dekoracje sali Domu 
Kultury.  

   Niezmiennymi ele-
mentami jarmarku były wys-
tępy dzieci uczęszczających do 
Publicznego Przedszkola w 
Przyworach. Widzowie gro-
mkimi brawami nagrodzili ich 
perfekcyjnie przygotowany 
występ w języku niemieckim. 

Przedszkolaki, ucz-
niowie podstawówki i gimna-
zjaliści przygotowali ozdoby 
świąteczne. Także Stowarzy-
szenie „Nasze Przywory” mia-

ło swoje stoisko z bożonaro-
dzeniowymi dekoracjami. 

Między uczestnikami 
kiermaszu krążył wytrwale 
Mikołaj, częstując tych naj-
młodszych i tych trochę star-
szych cukierkami. Tym naj-
starszym mieszkańcom Przy-
wór Mikołajowie, z samego 
rana rozwieźli prezenty na 
osłodę tego zimowego czasu. 
Obdarowujący ze wzrusze-
niem wspominali uśmiechy na 
twarzach przyjmujących te 
słodkie upominki. 

Podczas trwania tego 
miłego spotkania, na scenie 
powstał kącik malucha. Dzieci 
mogły tam dać upust fantazji 
malując przygotowane wcześ-
niej styropianowe bombki, 
gwiazdki, choinki i bałwanki. 
W międzyczasie ich rodzice 
oddawali się przyjemności 
próbowania pysznych ciast i 
kawy. 

         Agnieszka Okos 
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Mikołaj „na bogato”


