
 „Wino i małżeństwo 
łączy jedno: z wiekiem 
zyskują na smaku”  - takimi 
słowami wójt Zygmunt Cichoń  
powitał pary małżeńskie  
obchodzące 50-lecie zawarcia 
małżeństwa na specjalnej 
uroczystości, która odbyła się 
27 czerwca br. w sali przy 
kosorowickim OSP. W obec-
ności Pani Ireny Kampy z 
Urzędu Stanu Cywilnego ju-
bilatom wręczono specjalne 
medale „Za długoletnie poży-
cie małżeńskie”, nadane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Panie otrzymały również z rąk 
Wójta piękną różę – symbol 
wiecznej miłości.  

Na cześć Złotych Jubila-
tów wzniesiono toast lampką 
szampana. Przygotowano rów-
nież pyszne torty z obowiąz-
kową „50” na wierzchu. Było 
trochę wzruszeń, dużo radości, 
a także sporo śmiechu i tań-
ców – spotkanie urozmaicił 
bowiem występ duetu muzy-
czno-kabaretowego. Jak się 
okazuje, wiek nie stoi na prze-
szkodzie tym, którzy chcą i 
potrafią się dobrze bawić w 
swoim gronie. A zgromadzeni  
na wspólnym spotkaniu Mał-
żonkowie, którzy zawarli ślub 
w latach 1957-58, z pewnością 
do nich należeli.  

Spotkanie było także oka-
zją do wspomnień i refleksji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nad minionym czasem. Pań-
stwo Franciszek i Matylda 
Ochota pamiętają biedę, jaka 
panowała w czasach ich ślubu 
na wsi, ale równie dobrze pa-
miętają radość, jaka towarzy-
szyła weselu na prawie 60 
osób – była rodzina, bawili się 
sąsiedzi, przychodzili ludzie z 
wioski. Specjalnie na tę oka-
zję zabito świnię. Pan Franci-
szek zauważa, że mimo wzru-
szeń, które wywołują dawne 
czasy, trudno o nich mówić 
wyłącznie dobrze. Świat wy-
gląda dziś dużo lepiej niż 
kiedyś – twierdzi. Wszystko 
jest, a jedyne o co jeszcze war-
to i trzeba się troszczyć, to 
zdrowie.  Pan Jacenty Smola-
rek, od 1958 roku mąż Magda-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leny, nieco sceptyczniej ocenia 
dzisiejsze czasy. Ale jak za-
znacza, jest zadowolony ze 
swojego życia – jedynym jego 
marzeniem jest teraz doczekać 
60 rocznicy ślubu i wyprawić 
jeszcze huczniejszą imprezę 
niż z okazji Złotych Godów: 
„Zostało nam do tego już tylko 
9 lat – co to jest?” pyta reto-
rycznie.  Choć państwo Smo-
larek od 20 lat mieszkają za 
granicą, za swoje miejsce na-
dal uważają dom w Tarnowie 
Op. „W Niemczech jest do-
brze - zwierza się pani Magda-
lena - gdyby tylko nie tęsknota 
za swoim domkiem…”. Do-
brze, że są okazje, takie jak ta, 
która skłaniają do, choćby 
chwilowych, powrotów. 

Niestety, z różnych przy-
czyn, nie wszyscy mogli się 
pojawić w Kosorowicach, ale 
poniżej publikujemy pełną 
listę Jubilatów odznaczonych 
medalami za „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. Wszyst-
kim jeszcze raz życzymy ko-
lejnych pięknych wspólnych 
rocznic i dalszych lat życia w 
szczęściu małżeńskim.  

 
1. Bartoszek Józef i Maria – 

tylko mąż 
2. Czech Paweł i Adela – za 

granicą - nieobecni 
3. Czech Paweł i Maria 
4. Kowalczyk Antonii i Hil-

degarda 
5. Kroll Josef i Erika 
6. Lebok Józef i Hildegarda 
7. Lehnort Rudolf i Eryka 
8. Muc Wilhelm i Edeltrauda 

– chorzy  
9. Naglo Jerzy i Maria 
10. Ochota Franciszek i Maty-

lda 
11. Paczulla Gerhard i Maria 
12. Pasoń Jerzy i Rita 
13. Pielenga Teodor i Elżbieta 
14. Prusik Kazimierz i Czesła-

wa 
15. Salla Alfons i Teresa 
16. Smolarek Jacenty i Magda-

lena 
17. Sordon Ryszard i Teresa - 

brak 
18. Werner Jerzy i Róża - brak 
19. Wespa Hubert i Maria 
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Złoci małżonkowie
50 lat razem

Ludzie coraz częściej intere-
sują się swoimi towarzyszami 
z planety Ziemia – zwięrzę-
tami. By również dzieci wy-
edukować w tym kierunku, 
trzeba je uwrażliwiać na różne 
sposoby, od najmłodszych lat. 
W tym kontekście ważna jest 
informacja, że dnia 17.06.2009 
w Filii GBP w Raszowej od-
było się rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego "Bądź 
człowiekiem dla zwierząt", 

którego pomysłodawcą i fun-
datorem nagród książkowych 
był weterynarz Andrzej Palo-
nek i GBP w Tarnowie Opol-
skim. Prace nagrodzonych 
czytelników zostaną obramo-
wane i powieszone w gabine-
cie Pana Andrzeja Palonka. 
Nagrodzeni to: 
1 miejsce: Machura Justyna i 
                  Mientus Mateusz 
2 miejsce: Mróz Rafał 
3 miejsce: Nieświec Adrianna 

Bądź człowiekiem dla zwierząt……………………cd ze str.8. 
· Uchwała nr XXIX/211/09 - 

w sprawie zbycia nierucho-
mości w miejscowości Tar-
nów Opolski 

· Uchwała nr XXIX/212/09 - 
w sprawie zamiany nierucho-
mości w miejscowości Tar-
nów Opolski 

· Uchwała nr XXIX/213/09 - 
w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości w 
Tarnowie Opolskim 

· Uchwała nr XXIX/ 214/09 - 
w sprawie rozstrzygnięcia 
skargi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedszkolaki 
w GBP Raszowa 

 
W związku z krze-

wieniem czytelnictwa wśród 
najmłodszych dzieci przed-
szkolnych dnia 18.06.2009 
odbyło się spotkanie w filii 
GBP w Raszowej. Dzieci za-
poznały się z księgozbiorem 
biblioteki, wysłuchały bajek 

 
 
 
 
 
 
 
 
czytanych przez panią Barbarę 
Mientus w ramach akcji "Cała 
Raszowa czyta dzieciom" oraz 
zwiedziły miejscowe Muzeum 
Wiejskie. Dla maleńkich je-
szcze pasjonatów czytelnictwa 
takie akcje mają szczególne 
znaczenie - uczą obcowania z 
książką i kulturą regionu od  
najwcześniejszych lat. Mamy 
nadzieję, że przyniosą stały 
efekt w przyszłości i nie za-
braknie czytelników raszow-
skiej bibliotece. 


