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                  W Domu Dziecka 
w Tarnowie Opolskim wycho-
wuje siê obecnie 35 dzieci  
w wieku 0-13 lat. W przypad-
ku ³¹czenia rodzeñstwa mog¹ 
przebywaæ u nas równie¿ dzie-
ci starsze. Nasi wychowanko-
wie pochodz¹ g³ównie z po-
wiatu opolskiego chocia¿ ma-
my tak¿e podopiecznych  
z innych regionów wojewódz-
twa. Chodzi o to, aby dzieci 
przebywa³y najbli¿ej miejsca 
zamieszkania, i mia³y kontakt 
z rodzin¹ i ze swoimi kole-
gami. D¹¿y siê do tego, aby 
mog³y wróciæ do  swoich do-
mów, gdy sytuacja ¿yciowa 
ich rodzin ulegnie poprawie. 
Je¿eli z ró¿nych powodów nie 
jest to mo¿liwe, to u nas, mu-
sz¹ nauczyæ siê  poprawnego 
funkcjonowania w doros³ym 
¿yciu. W naszym  Domu 
Dziecka - niegdyœ domu ma³e-
go dziecka - wychowuj¹ siê 
tak¿e niemowlêta. Nadal funk-
cjonuje u nas kuchnia mlecz-
na, w której przygotowywany 
jest pokarm dla nich.  

          W porównaniu 
z ubieg³ymi latami przebywa u 
nas wiêcej starszych wycho-
wanków. Dzieci wraz z wie-
kiem zmieniaj¹ siê. Roœnie ich 
œwiadomoœæ i poczucie w³as-
nych praw i obowi¹zków. 
Wraz z nimi dorastamy do roli 
opiekunów i wychowawców 
nastolatków. Jak mówi stare 
polskie porzekad³o: ma³e dzie-
ci -ma³y k³opot, du¿e dzieci -
du¿y k³opot. W procesie wy-
chowania staramy siê zacho-
waæ równowagê, aby m¹drze 
pokierowaæ ich ¿yciem. Du¿y 
nacisk k³adziemy na naukê 
szkoln¹ i nadrabianie zaleg³oœ-
ci w nauce. Przekazujemy za-
sady moralne i wartoœci 
chrzeœcijañskie. Organizujemy 
œwiêta, chrzciny. Dzieci przys-
têpuj¹ do spowiedzi i pier-
wszej komunii œwiêtej. Uczê-
szczaj¹ na lekcje religii i  
w ka¿d¹ niedzielê uczestnicz¹  
we mszy œwiêtej. W okresie 
œwi¹tecznym przyjmujemy 
ksiêdza z wizyt¹ duszpaster-
sk¹.   

Wychowanie cz³owie-
ka nie jest zadaniem ³atwym,  
o czym najlepiej wiedz¹ wszy-
scy rodzice, wychowawcy  
i nauczyciele. Od najm³od-
szych lat uczymy dzieci 

szacunku do siebie samych, 
kolegów i doros³ych, co jest 
bardzo trudne dla wielu z nich. 
Wdra¿amy je do przestrze-
gania czystoœci, dba³oœci  
o wygl¹d i porz¹dek w poko-
jach. Troskê o zdrowie i hi-
gienê dzieci traktujemy prio-
rytetowo. Pragniemy, aby na-
sze dzieci ros³y w poczuciu 
godnoœci, w³asnej wartoœci, 
si³y i wiary w pokonywanie 
trudnoœci w doros³ym ¿yciu.  

W ci¹gu ostatnich 10 
lat uda³o nam siê wyremon-
towaæ wewn¹trz budynek i 
wszyscy, którzy u nas byli, 
wiedz¹, ¿e jest tu ³adnie i 
kolorowo. Z pomoc¹ sponso-
rów odnowiliœmy kuchniê i za-
opatrzyliœmy j¹ w nowe urz¹-
dzenia. Obecnie wprowadza-
my system HACCP (system 
bezpiecznej produkcji ¿ywnoœ-
ci). W roku bie¿¹cym dziêki 
pomocy Starostwa Powiatowe-
go w Opolu planuje siê ociep-
lenie i otynkowanie budynku. 
Mamy nadziejê, ¿e po odno-
wieniu Dom Dziecka bêdzie 
ozdob¹ naszej miejscowoœci. 
W przysz³oœci marzy siê nam 
nowy taras, nowe ogrodzenie i 
boisko sportowe dla starszych 
dzieci.  
                      Na dzieñ 
1.09br. przygotowujemy uro-
czystoœæ „Z³otego Jubileuszu” 
Domu Dziecka w Tarnowie 
Op.”. Spodziewamy siê wielu 
goœci z kraju i z zagranicy. 
Zapraszamy tak¿e mieszkañ-
ców wsi i okolicy, aby wspól-
nie z nami spêdzili tej dzieñ. 
Nasza placówka od ponad 50 
lat wpisuje siê w historiê 
Tarnowa Op. W ci¹gu tych lat 
wielu ludzi z Tarnowa Op.  
i okolicy  pracowa³o w naszym 
Domu, wielu przyjezdnych 
osiedli³o siê tutaj na sta³e i zin-
tegrowa³o z lokaln¹ spo³eczno-
œci¹. Patronat nad  obchodami 
50-lecia naszego Domu Dziec-
ka objêli: Wicestarosta Powia-
tu Opolskiego pan Krzysztof 
Wysdak oraz so³tys wsi Tar-
nów Op. pan Jan Czech. 
Patronat medialny – „Gazeta 
Wyborcza”.  
                  Informacje o naszej 
placówce i obchodach 50-lecia 
Domu Dziecka mo¿na znaleŸæ 
równie¿ na stronie interne-
towej:www.domdziecka-
tarnowopolski.republika.pl 

Barbara Milewska  
Dyrektor Domu Dziecka 

A co u nas ?

 Uchwa³a Rady Gminy 
Nr XXVIII/173/05 z dnia 30 
maja 2005 roku w sprawie 
ustalenia szczególnych zasad 
utrzymania czystoœci i porz¹d-
ku na terenie gminy Tarnów 
Opolski jest dokumentem  
o objêtoœci 9 stron komputero-
wych. Ze wzglêdu na jej ob.-
szernoœæ nie zosta³a opubliko-
wana w ca³oœci poza Inter-
netem. W gazecie lokalnej 
„Gmina Tarnów Opolski” Nr 
7/2005 s.3 zamieszczono jej 
obszerne omówienie w tekœ-
cie: „O segregowaniu œmieci, 
o porz¹dku i czystoœci s³ów 
kilka”. Ponadto publikowane 
by³y liczne teksty – bardziej 
lub mniej œciœle zwi¹zane  
z tematem. I tak: w Nr 1/2006 
s.3 „Wa¿ne dla rolników”  
i „By nie zasypa³y nas œmieci”, 
Nr 3/2006 s.1 „10 lat tar-
nowskiej „Komunalki””, Nr 
6/2006 s.8 „S³u¿by gminne 
przypominaj¹”. Wielokrotnie 
tak¿e publikowano teksty  
z zakresu edukacji ekolo-
gicznej. 
       Obszerne wyci¹gi z 
uchwa³y znajduj¹ siê na gmin-
nych tablicach og³oszeñ a z jej 
pe³nym tekstem mo¿na zapoz-
naæ siê u so³tysów, w Urzêdzie 
Gminy oraz na stronach:  
    www.bip.tarnowopolski.pl 
(Akty Prawne – Uchwa³y IV 
kadencji). Pomocy w pobraniu 
tekstu ze strony udziel¹ 
instruktorzy GOK. 

Wyjaœniamy

 Wójt gminy Zygmunt 
Cichoñ uczestniczy³ wraz z in-
nymi wójtami, burmistrzami  
i starost¹ powiatu opolskiego 
w (pierwszym po wyborach) 
spotkaniu z Wojewod¹ Bogda-
nem Tomaszkiem i Mar-
sza³kiem Województwa Opol-
skiego Józefem Sebest¹.  
W spotkaniu wzi¹³ udzia³ 
tak¿e dyrektor Powiatowego 
Urzêdu Pracy Antoni Duda. 
Spotkanie to, które odby³o siê 
w ramach konwentu wójtów. 
Najwy¿si przedstawiciele ad-
ministracji wojewódzkiej za-
poznali siê z problemami 
gmin. W czasie spotkania dys-
kutowano tak¿e nad podzia³em 
œrodków z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 
2007-2013. 

Spotkanie 
z w³adzami

 Województwa

 Rada Gminy na 
posiedzeniu w dniu 29 marca 
br. odrzuci³a projekty uchwa³ 
w sprawie odp³atnego przejê-
cia gruntów prywatnych stano-
wi¹cych drogi dojazdowe (na 
drogi gminne). Jednoczeœnie 
Rada zobowi¹za³a Wójta Gmi-
ny do negocjacji w sprawie 
bezodszkodowawczego przej-
mowania takich gruntów. War-
to nadmieniæ, ¿e w przypadku 
bezp³atnego przekazywania 
gminie gruntów u¿ytkowanych 
jako drogi dojazdowe koszty 
obs³ugi notarialnej i geodezyj-
nej s¹ pokrywane przez przej-
muj¹cego (czyli gminê). 

Z ostatniej chwili

Komisja Rolnictwa, 
Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Œrodowiska Rady Gminy wraz 
z pracownikami Urzêdu Gmi-
ny przeprowadzi³a kontrolê 
miejsc, których w przesz³oœci 
u¿ywano jako „dzikich” wysy-
pisk œmieci. Okaza³o siê 
(niestety!), ¿e w miejscach 
tych nadal gromadzone s¹ 
odpady komunalne. Dzieje siê 
tak na przyk³ad na terenie 
zbiorników wodnych na po-
graniczu Kosorowic i Miedzia-
nej („stawy kosorowickie”). 
Postanowiono miejsca te pod-
daæ systematycznej obserwacji 
i wzmóc dzia³ania kontrolne, 
by doprowadziæ do ukrócenia 
tych praktyk. 

Nie zaœmiecaæ !!!

 To ju¿ ostatni rok 
wa¿noœci „ksi¹¿eczkowych” 
dowodów osobistych. Obecnie 
na wymianê czeka siê oko³o  
1 miesi¹ca. Pod koniec roku 
sytuacja mo¿e ulec zmianie, a 
dokumenty, które nie zostan¹ 
w terminie do 31.12.2007r. 
wymienione z dniem 1 stycz-
nia 2008r. strac¹ wa¿noœæ. 


