
 7Gmina Tarnow Opolski2  10

Pradziad

Dzień Kobiet z DKK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dyskusyjny Klub Książki 
działający w ramach Gminnej 
Biblioteki Publicznej – Filia 
Przywory prowadzi bardzo 
aktywną działalność. Uczest-
nicy DKK nie przegapią żad-
nej możliwości by móc zor-
ganizować kolejne spotkanie.  
Wyśmienitą okazją było 
Święto Kobiet obchodzone 10 
marca. Tego dnia DKK zorga-
nizowało wyjazdowe spotka-
nie. Tematem spotkania było: 
„Wpływ złych emocji na zdro-
wie duszy i ciała”. Omawiane 
były książki: M. Fox ”Kobieta 

zaklęta w kamień” i „ M. Kali-
cińskiej „Fikołki na trzepaku”. 
Pierwsza mówi o sile kobie-
cości  i odwadze poszukiwania 
własnej tożsamości, uzmysła-
wia nam, że konsekwencje za-
pierania się przed autenty-
cznymi emocjami mają nie-
wymierne skutki nie tylko dla 
psychiki, ale również dla ciała. 
Uświadamia nam, jak ważne 
jest to, żeby żyć w komitywie 
z własnymi emocjami. Udo-
wadnia, że kiedy wyrzucimy z 
siebie złe emocje, to droga ży-
ciowa okaże się łatwiejsza. 
Druga to zbiór tekstów, wspo-
mnień zwyczajnych i codzien-
nych. Zestaw rozważań ”jak to 
kiedyś bywało” (dla młodego 
pokolenia czytelników), a za-
razem źródło wspomnień dla 
pań w średnim wieku. Książka 
dla ludzi szukających wyci-
szenia i spokoju. 

    -----------------------------------------------------
·zwrot podatku:

niemieckie, holenderskie,
austriackie, angielskie

·zasiłki rodzinne (Kindergeld, Elterngeld)

·tłumaczenia przysięgłe i zwykłe

·pomoc prawna za granicą
odszkodowania, emerytury, i wiele innych

·pomoc w zakładaniu i obsługa firm
za granicą

·ubezpieczenia:
samochodów, domów, rolne, firm, 

życiowe i inne

   -------------------------------------------------------
    Zapraszamy do naszych filii:

      Nakło, ul Tarnowska 27
             Dobrzeń Mały, ul. Opolska 133

         Opole, ul. Reymonta 5
        tel: 77 46 44 371
        fax: 77 5432 302

         email: biuro@smuda-consulting.com

Kulinarne spotkania  
Biblioteka wraz z kołem DFK 
w Raszowej wyszło z cieka-
wym pomysłem do mieszka-
nek tej miejscowości.  Inicja-
tywa umożliwiała zorganizo-
wanie spotkań w celu wzajem-
nej wymiany doświadczeń ku-
linarnych. Jest to bardzo inte-
resująca możliwość podtrzy-
mania więzów sąsiedzkich, 
wraz z wymianą sprawdzony-
mi przepisami. Na spotkaniach 
zaprezentowano pokazy robie-
nia pierogów, krokietów i In-
nych pyszności, które po wy-
konaniu degustowano. Po-
mysł spotkał się z dużym od-
zewem ze strony gospodyń, 
dlatego też stał się początkiem 
do dalszych spotkań. Wszyst-
kim osobom, które pomogły w 
organizacji powyższych przed-
sięwzięć należą się słowa po-
dziękowania. Mimo, że mówi 
się powszechnie o słabym za-
angażowaniu ludności na wsi 
we wszelkie inicjatywy to jed-
nak Raszowa jest przykładem 
przeczącym tym stereotypom. 
Widać, że jednak się da zor-
ganizować ciekawą inicjatywę, 
która spotka się z zaintereso-
waniem ze strony mieszkań-
ców i za to należą się wielkie 
brawa dla nich, jak i dla 
organizatorów. Inicjatywa 
spotkała się aprobatą wójta 
gminy, jako godny do naślado-
wania przykład pobudzania 
aktywności  mieszkańców. 

cd. ze str 1…..m.in. bez-
płatne podręczniki, a szkoły 
wzbogacą się w sprzęt do 
prowadzenia zajęć. 
 Z środków unijnych 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Gmina zagospoda-
ruje teren wokół zbiornika 
wodnego w Tarnowie Op. 
Wartość projektu to 
143 537,67 zł dofinansowanie 
wynosi 107 653 zł. Prace przy 
zbiorniku zaplanowane były 
od stycznia do końca maja, 
jednak ze względu na nie-
korzystną aurę rozpoczną się 
w miesiącu kwietniu i jeżeli 
pogoda na to pozwoli to za-
kończą się zgodnie z planem – 
31.05.2010r. 
 Gmina Tarnów Op. 
realizuje również projekty do-
finansowane z dotacji rzą-
dowych.  
 W roku 2009 w ra-
mach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
na lata 2008-2011 wyremonto-
wała drogę Wyzwolenia w 
miejscowości Kąty Op. War-
tość projektu wyniosła 
152 500,00 zł, a dofinanso-
wanie 76 250,00 zł. 
W roku 2010 do tego samego 
projektu została zgłoszona ul. 
Odrzańska w Przyworach. 
Wysokość złożonego wniosku 
to kwota 367 000,00 zł a 
dofinansowanie 183 500.00 zł. 
Wniosek został oceniony po-
zytywnie i znajduje się na 

liście rezerwowej (podobnie 
jak ul. Krasickiego w Kątach 
Op.) W momencie przyznania 
środków na w/w zadanie Gmi-
na rozpocznie jego realizację. 
  Również z dotacji 
rządowych Gmina Tarnów Op. 
zrealizowała projekt „Radosna 
Szkoła” w  PSP w Nakle. Po-
lega on na zakupie wyposa-
żenia do miejsc zabaw dla 
dzieci młodszych. Dzięki nie-
mu zostały zakupione m.in.. 
piłki, maty gry i inne zabawki 
edukacyjne. Dotacja projektu 
wyniosła 100% kwoty – 
5 996,00 zł. Na rok 2010 z 
tego samego projektu zostały 
przyznane na wyposażenie 
miejsc zabaw pieniądze dla 
PSP w Tarnowie Opolskim, 
kwota 11 993,00 zł oraz dla 
PSP w Kątach Opolskich 
kwota 5 996.00 zł. Kwoty te są 
dofinansowywane w 100%. 
Ponadto PSP w Tarnowie Op. 
otrzymało z powyższego pro-
jektu kwotę 60 822,00 zł na 
utworzenie placu zabaw przy 
szkole – wartość całego zada-
nia to kwota 121 644,00 zł. 
 Ponadto w Tarnowie 
Op. w ramach programu ”Mo-
je boisko Orlik 2012” ma pow-
stać kompleks sportowy skła-
dający się z boiska piłkar-
skiego oraz z boiska wielo-
funkcyjnego wraz z zapleczem 
sanitarno-szatniowym. 
Wartość projektu to 1 450 
000,00 zł dofinansowanie to 

kwota 666 000,00 zł. 
  Gmina wspierała i 
dofinansowała również projekt 
składany przez Stowarzyszenie 
Społeczno Kulturalne Wsi 
Kąty Opolskie dotyczący 
budowy boiska wielofunkcyj-
nego w Kątach Op. W roku 
2010 Gmina złożyła również 
projekt z PROW za poś-
rednictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Stowarzyszenie 
Kraina Św. Anny”, na dofinan-
sowanie Dożynek Gminnych 
w Nakle. Wartość projektu to 
31 908,26 zł a wysokość 
dofinansowania to 22 335,78 
zł. Obecnie trwa ocena w/w 
projektu przez Instytucję 
Zarządzającą. 
Trwają również przygotowania 
do złożenia wniosków w Ra-
mach POKL dla szkół i przed-
szkoli na prowadzenie dodat-
kowych zajęć i na zakup po-
trzebnych materiałów do ich 
prowadzenia. W ramach 
PROW Gmina przymierza się 
do złożenia wniosku na bu-
dowę sieci wodociągowej w 
Tarnowie Op.i w Walidro-
gach.. Liczymy na równe 
pomyślne oceny przygotowy-
wanych wniosków. 
  W ramach dofinan-
sowania z funduszy unijnych 
będzie wykonywana również 
kanalizacja sanitarna, jednak 
bliższe informacje na ten temat 
pojawią się w następnym 
numerze gazetki. 

 


