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Z sesji Rady Gminy… 
 

owy rok radni naszej 
gminy zainaugurowali 

sesj¹ w dniu 12 lutego. 
Przyjêto podczas niej uchwa³y:  
- nr XXVI/193/09 w sprawie 
zmiany uchwa³y bud¿etowej 
na rok 2009;  
- nr XXVI/194/09 w sprawie 
dostosowania opisu granic 
obwodów g³osowania gminy 
Tarnów Opolski do stanu 
faktycznego ;  
- nr XXVI/195/09 zmieniaj¹cy 
uchwa³ê nr XVIII/13708 z 
dnia 2 czerwca 2008 r. w 
sprawie przyst¹pienia Gminy 
Tarnów Opolski  do spó³ki pod 
firm¹ Wodoci¹gi i Kanalizacja 
w Opolu Sp. z o .o z siedzib¹ 
w Opolu. 
Sesja przebieg³a jednak pod 
znakiem dwóch dyskusji. Po-
ruszano kwestiê wspó³pracy 
gminy Tarnów Opolski z firm¹ 
Remondis oraz sprawê ewen-
tualnej likwidacji  Publicznej  

Szko³y Podstawowej w Raszo-
wej. 
Goœcinnie w sesji uczestniczy-
³a prezes Remondisu Apolonia 
Klepacz. Firma obs³uguje 
obecnie 1705 posesji mieszka-
lnych w gminie Tarnów Op.  
Poruszono m.in. kwestiê zwiê-
kszenia op³aty ekologicznej, 
która okaza³a siê niezale¿na od 
firmy, rozwiano te¿ w¹tpli-
woœci, co do odczucia miesz-
kañców, ¿e odpady segrego-
wane i nie segregowane s¹ ³¹-
czone. Pani A. Klepacz zapew-
ni³a, ¿e to nieprawda – s¹ 
wprawdzie wykorzystywane te 
same samochody, ale maj¹ one 
wytyczone ró¿ne trasy do 
zbiórki odpadów segregowa-
nych, i osobno do niesegrego-
wanych.  Poruszono te¿ kwes-
tiê niemo¿liwoœci spe³nienia 
próœb mieszkañców o wysta-
wianie przez UG zaœwiadczeñ 
o braku obowi¹zku segregacji 
odpadów. Mia³o to pomóc 
szczególnie starszym samot- 

nym osobom, które nie s¹ w 
stanie wype³niæ pojemników 
na segregowane œmieci,  a mu-
sz¹ z tego tytu³u ponosiæ kosz-
ty. Prezes Klepacz poinformo-
wa³a, ¿e jest pomys³, aby po-
wi¹zaæ iloœæ odpadów z iloœci¹ 
zu¿ytej wody, która obrazuje 
faktyczn¹ iloœæ osób w gospo-
darstwie. Ale sposób ten jest 
dopiero w fazie planowania. 
Naj¿ywsz¹ dyskusjê wywo³a³ 
temat wycofania projektu uch-
wa³y o zamiarze likwidacji 
Publicznej Szko³y Podstawo-
wej w Raszowej. Wójt Gminy 
poinformowa³, ¿e do Rady 
Gminy  wp³ynê³o pismo rodzi-
ców dzieci z Raszowej o po-
nowne przeprowadzenie kon-
sultacji w sprawie utworzenia 
Niepublicznej Szko³y Podsta-
wowej na bazie istniej¹cej 
Publicznej Szko³y Podstawo-
wej prowadzonej przez Gminê 
Tarnów Opolski. Ma to zwi¹-
zek z propozycj¹ Stowarzy-
szenia.  Przedstawiciele Sto- 

warzyszenia ju¿ w listopadzie 
przedstawili ofertê utworzenia 
szko³y stowarzyszeniowej. 
Pad³a wtedy oferta utworzenia 
jej w Miedzianej,  ale zosta³a 
ona negatywnie przyjêta. Ra-
szowa te¿ pocz¹tkowo odrzu-
ci³a propozycjê, lecz  obecnie 
rodzice chc¹ ponowiæ konsul-
tacje. Sytuacja z pewnoœci¹ 
rozstrzygnie siê po kilku naj-
bli¿szych zebraniach, na któ-
rych obecni bêd¹ tak¿e radni 
ze specjalnej komisji obserwa-
torów. Decyzj¹, ¿e w razie 
potrzeby zwo³a siê specjaln¹ 
sesjê w tej sprawie, dyskusjê 
zakoñczono. 
Ostatnim punktem sesji by³o 
wys³uchanie sprawozdañ z 
dzia³alnoœci komisji sta³ych 
oraz miêdzysesyjnej dzia³al-
noœci Wójta Gminy. Po ich 
zaakceptowaniu, i wys³ucha-
niu wniosków i zapytañ rad-
nych, sesjê zamkniêto. 
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Koncert Kolêd 
 w Kosorowicach 

 
kres ponoworoczny jest 
zawsze silnie powi¹zany 

z dopiero co minionymi œwiê-
tami Bo¿ego Narodzenia. 
Dlatego tak¿e w tym roku w 
niedzielê 11 stycznia br. 
mieszkañcy naszej gminy 
mieli okazjê spotkaæ siê w 
Koœciele Parafialnym w Koso-
rowicach, by wspólnie poko-
lêdowaæ. A ¿e bo¿onarodze-
niowa atmosfera ³¹czy, a nie 
dzieli podczas Koncertu Kolêd 
mogli siê zaprezentowaæ 
m³odsi i starsi, tak amatorzy, 
jak i ju¿ niemal profesjo-
naliœci. M³ode pokolenie ko- 
lejny raz reprezentowali m³o- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dziutcy fleciœci z FSP w  
Kosorowicach – z prawdzi-
wym zaanga¿owaniem, mo¿-
liwym tylko u dzieci, wygrali 
oni na swych instrumentach 
melodie najs³ynniejszych ko-
lêd. Z programem wyst¹pi³y 
tak¿e panie z zespo³u Kosoro-
wiczanki, ciesz¹ce siê rozg³o-
sem tak¿e poza granicami na-
szej gminy. Goœciem koncertu 
by³ M³odzie¿owy Zespó³ 
Góralski TATRY z Ratu³owa 
(gmina Czarny - Dunajec). Na 
specjalne zaproszenie naszej 
gminy m³odzi muzycy przy-
jechali, by wyœpiewaæ swoje 
regionalne, i nie tylko, pieœni 
bo¿onarodzeniowe. Nikogo 
nie zdziwi³ œwietny wystêp 
m³odych górali i góralek – nie  
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od dziœ wiadomo, ¿e miesz-
kañcy Tatr s¹ szczególnie 
utalentowanymi wykonawca-
mi kolêd.  

Na kolejn¹ porcjê 
kolêd i pastora³ek w nas-
trojowym bo¿onarodzenio-
wym wystroju koœcio³a Mo-
¿emy liczyæ ju¿ za parê mie-
siêcy – styczeñ tu¿, tu¿. Tym-
czasem oszczêdzajmy gard³a  
i æwiczmy, by za rok hukn¹æ 
gromkim „Gloria in excelsis 
Deo”, tak, ¿e a¿ siê œciany 
zatrzês¹. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIEÑ SENIORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.02.2009 roku w K¹tach 
Opolskich odby³y siê ob-

chody Dnia Babci i Dziadka. 
Pomimo dwutygodniowego 
opóŸnienia spowodowanego 
feriami zimowymi, (gdy¿ jak 
wiemy, œwiêto Babci i Dziad-
ka obchodzone jest 21 i 22 
stycznia) do klubu wiejskiego, 
gdzie odby³a siê impreza,  

zawita³o wielu seniorów, któ-
rzy przy s³odkim poczêstunku 
podziwiali wystêpy ma³ych 
artystów. A by³o na co patrzeæ.   
Uczniowie Publicznej Szko³y 
Podstawowej w K¹tach Op.  
oraz przedszkolaki z Oddzia³u 
Przedszkolnego tej¿e szko³y  
pod opiek¹ nauczycieli: Anny 
Kaczkowskiej, Gra¿yny Soppa 
i Sylwii Michala przygotowali 
ró¿norakie przedstawienia wy-
kazuj¹c przy tym swoje umie-
jêtnoœci recytatorskie, aktor-
skie, wokalne i taneczne. Co 
wiêcej, seniorzy mogli us³y-
szeæ swoje wnuki mówi¹ce  
w jêzykach obcych: angiel-
skim i niemieckim oraz w 
gwarze œl¹skiej. GwoŸdziem 
programu okaza³o siê byæ 
przedstawienie odegrane w 
gwarze œl¹skiej na temat no-
woczesnych seniorów którym 
nie s¹ obce komputerowe no-
winki. Przedstawienie te wy-
wo³a³o salwy  œmiechu i zos-
ta³o nagrodzone gromkimi bra-
wami.  Specjalnie dla babæ  
i dziadków w koncercie ¿y-
czeñ wyst¹pili uczniowie 
wcielaj¹c siê w  gwiazdy mu-
zyczne: Elvisa Presleya,  Dody 
oraz zespo³ów Abba i Feel. 
Program artystyczny zakoñ-
czy³y wiersze, ¿yczenia i chó-
ralne odœpiewanie „Sto lat” dla 
zgromadzonych seniorów. 
                        A. Kaczkowska 
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