
Pierwszy Rajd  
Nordic Walking za nami 

 
Stało się. 20 śmiał-

ków z Gminy Tarnów Opolski 
przeszło ponad 12 km trasą 
wytyczoną w Lesie Tarnows-
kim. O tym, że wiele osób 
chodzi z kijkami, wiadomo 
było od dawna, teraz przyszła 
kolej na to, by się zorgani-
zować. Trasa nie była trudna, 
chociaż w końcowym odcinku 
trzeba było wspiąć się na kilka 
pagórków i zdobyć jedno (ok. 
30 metrowe) pionowe wznie-
sienie, na szczęście wyposa-
żone w schody. Za to widok na 

okolicę, jak malowany. Na 
dole było też bardzo ładnie, 
w końcu jest wiosna, więc 
zieleń tryskała z każdego miej-
sca. Część ekipy miała okazję 
podziwiać stadko jeleni, które 
przemknęło pomiędzy masze-
rującymi grupkami. Na zakoń-
czenie każdy mógł sobie upiec 
kiełbaskę przy ognisku. O 
podniebienia piechurów dbali 
niezastąpieni pracownicy hali 
sportowej. Tempo znikania 
kiełbasek dobitnie świadczyło 
o zużytej podczas marszu 
energii. Jako grupa odnieśli-
śmy też niewątpliwy sukces, 
ponieważ nikt w lesie się nie 

zgubił. Mała grupka lekko 
kluczyła po okolicy, ale w 
myśl zasady – po nitce do 
kłębka – po zapachu pieczo-
nych kiełbasek trafiła bezbłęd-
nie do mety. Wszystkim śmiał-
kom gratulujemy, a wszyst-
kich, którzy chcą aktywnie 
wypoczywać zapraszamy na 
kolejny rajd.  

 
Organizatorzy serde-

cznie dziękują Nadleśnictwu 
Opole oraz Leśnictwu Wali-
drogi za pomoc w organizacji 
rajdu oraz za udostępnienie 
miejsca biwakowego.    

                       T.Rega 

„Gdy masz mało miejsca  
w domu… 

pozbądź się złomu” 
 

Pod takim hasłem w 
sobotę 02.04.2011 druhowie z 
OSP Raszowa zbierali w 
swoim sołectwie złom. Inic-
jatywa tego typu akcji była już 
nieraz tematem rozmów, jed-
nakże w obawie, że miesz-
kańcy nie poprą tych starań, 
sprawiały, że do realizacji nie 
dochodziło. Po wyborze nowe-
go sołtysa i rady sołeckiej, 
również OSP nabrała moty-
wacji do działania. Była to 
pierwsza tego typu zbiórka w 
Raszowej, i – o dziwo – po-
wiodła się! Łącznie zebrano 
około 3 tony złomu różnego 
typu. 

Szanowni mieszkań-
cy Raszowej z całego serca 
dziękujemy za Wasze zrozu-
mienie i pomoc w zbiórce. 
Pragniemy Was zapewnić, że 
żadna złotówka ze sprzedaży 
złomu nie będzie zmarnowa-
na. Zebrana kwota będzie 

przeznaczona na potrzeby 
naszej jednostki. Będzie dob-
rym początkiem w stara-
niach o zakup nowego samo-
chodu dla naszej straży. 
Będziemy robić wszystko, że-
byście zawsze z dumą mogli 
mówić o swojej jednostce 
OSP Raszowa.  Szczególnie 
podziękować chcielibyśmy 
Pani Sołtys, Radzie Sołeckiej 
i Panu Janowi Pytlowi za 
udostępnienie samochodu i 
pomoc w przeprowadzeniu 
akcji. Bez ich pomocy mo-
głoby się nam nie udać. 

Strażacy są wdzięczni 
mieszkańcom, za każdy kawa-
łek żelaza - w jednym domu 
mały, w drugim ogromny - 
które zebrane w całość sta-
nowią  wartość.  Jesienią zos-
tanie przeprowadzona kolejna 
zbiórka złomu. O terminie 
oczywiście poinformujemy, 
tak jak podczas tej zbiórki, z 
wyprzedzeniem. 

"Prosimy niech każdy ziom 
dalej zbiera złom " 

Strażacy z Raszowej 

3.05.2011r. w święto 
Konstytucji 3 Maja Sołtys 
Szymon Dyga, Rada Sołecka, 
Filialna Szkoła Podstawowa 
oraz filia GOK w Kosorowi-
cach zorganizowali akcję sa-
dzenia drzew i krzewów. Roś-
linki miały upiększyć nowo 
tworzony park na placu przy 
OSP. Dzień z drzewkiem fi-
nansował i objął patronatem 
Wójt Krzysztof Mutz, który 

osobiście posadził pierwsze 
drzewko. Resztę roślin sadziły 
dzieci ze szkoły przy wsparciu 
rodziców. Nikogo do pracy nie 
trzeba było zmuszać i nawet 
zimno oraz padający deszcz 
nie były w stanie zniechęcić 
licznie przybyłych ochotni-
ków. Teraz wszystko w rękach 
natury, a wszyscy wiemy, jak 
ciężko w Kosorowicach utrzy-
mać zieleń w dobrej kondycji.   
 

Wiosenne porządki! 
Zbieraliśmy złom... 

 
16 kwietnia br. na 

terenie wsi Miedziana odbyła 
się zbiórka złomu w ramach 
akcji "Zamień złom na plac 
zabaw" Dzięki niej i ogrom-
nemu zaangażowaniu miesz-
kańców zebraliśmy 6,4t tego 
surowca. Pieniądze pozyskane 
w ten sposób pozwolą na 
wyremontowanie placu zabaw 
w naszej miejscowości. Akcję 
tego typu będziemy przepro-
wadzać na terenie naszej 
wioski systematycznie. Naj-
bliższą planujemy jesienią. 
Serdecznie dziękuję wszyst-

kim, którzy się do niej włą-
czyli.            

 
…posadziliśmy drzewka 

 
26 kwietnia w świetli-

cy wiejskiej w Miedzianej ru-
szyła akcja "Mali przyjaciele 
przyrody". Przez dwa tygodnie 
dzieci uczęszczające na zajęcia 
świetlicowe prowadzone przez 
Anitę Psiuk, poznawały ota-
czającą je przyrodę. Malowa-
ły, wyklejały i uczyły się 
piosenek o niej. 7 maja do-
rośli, a tydzień później dzieci 
w wieku szkolnym i przed-
szkolnym, sadziły drzewka na 
placu zabaw i w bezpośrednim 

jego sąsiedztwie. Każde z 
dzieci biorących udział w akcji 
miało możliwość zasadzenia 
swojego drzewka. Chcieliśmy 
przez tę akcję przybliżyć 
dzieciom właściwą postawę 
człowieka wobec środowiska i 
uwrażliwić je na piękno ota-
czającej nas przyrody. 

W najbliższym czasie  
tj. 5 czerwca w niedzielę orga-
nizujemy festyn rodzinny z 
okazji Dnia Dziecka, Dnia 
Matki i Ojca. Zapraszamy całe 
rodziny z naszej wioski. Przy-
gotowaliśmy wiele atrakcji. 
Gwarantujemy dobrą zabawę i 
jak zwykle miłą atmosferę. 

Joanna Pie truszka Sołty s Wsi Miedziana 
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Dzien z drzewkiem


