
Zebranie sołeckie. Przywory 
 
 W sołectwie Przywo-
ry zebranie wiejskie powie-
rzyło obowiązki sołtysa po-
nownie Lidii Urban, która już 
9 rok trwa na tym stanowisku. 
Frekwencja była spora, a prze-
bieg wyborów dość burzliwy. 
W Radzie Sołeckiej –  pozos-
tawiając niezmienionym jej 
stan liczbowy – znalazły się  
4 nowe osoby. 
 Gdy opadły emocje 
dyskusję zdominowały proble-
my: rowy melioracyjne i bu-
dowa przyszkolnej sali gim-
nastycznej. W tej pierwszej 
kwestii – mimo różnorodnych 
skarg na stan dotychczasowy i 
zatroskania o przyszłość syste-
matycznie zalewanych pól i 
łąk – nie powzięto żadnych 
wiążących decyzji. Tak jak 
zostało postanowione po roz-
wiązaniu spółek wodnych, rol-
nicy mają sami dbać o swoje 
odcinki rowów. Co będzie da-
lej? Czas pokaże. 
 W sprawie sali gim-
nastycznej także niewiele wia-
domo. Środki przeznaczone na 
projekt zostały tymczasowo 
przesunięte na inne ważne 
potrzeby, ale (podobno) wła-
dze gminne pamiętają i doko-
nają starań. Póki co przywo-
rzanie wierzą władzy. 

Inf. wł. na podst. rozmów z mieszk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zebranie wiejskie  
 w Kosorowicach 

 
                Mieszkańcy Koso-
rowic  bez zastrzeżeń przyjęli  
sprawozdanie z pracy Rady 
Sołeckiej za poprzednią ka-
dencję. Zarówno działania 
samego sołtysa Tomasza Regi  
jak i pozostałych członków 
zostały ocenione bardzo 
dobrze.  Ponieważ dotych-
czasowy sołtys - z powodów 
rodzinnych - nie zamierzał po-
nownie kandydować do tej 
funkcji, dokonano wyboru 
nowego gospodarza społecz-
ności. Został nim członek 
Rady Sołeckiej poprzedniej 
kadencji, a jednocześnie obec-
nie kosorowicki radny -  Szy-
mon Dyga.  
                W zebraniu brał 
udział radny powiatowy, 
mieszkaniec Tarnowa Opols-
kiego,  Krystian Cichos, 
którego poproszono o zabranie 
głosu w – nurtującej nie tylko 
kosorowiczan - sprawie inwes-
tycji drogowych. Informację, 
że Starostwo Powiatowe na 
inwestycje drogowe przezna-
czyło kwotę 150 tysięcy 
złotych zebrani przyjęli grom-
kim śmiechem.  Suma taka sta-
nowi bowiem drobny ułamek 
środków koniecznych do tego, 
by ulica i biegnący wzdłuż niej 
chodnik stały się bezpieczne, 
estetyczne i właściwie spełnia-
ły swoje zadania komunikacyj-
ne.  Radny zobowiązał się do 
dalszego działania w Radzie 
Powiatu na rzecz słusznych 
oczekiwań mieszkańców na-
szej gminy. 
             Z zadowoleniem za to 
przyjęto deklarację wójta 
Krzysztofa Mutza, iż z Pro-
gramu Odnowy Wsi dofinan-
sowana zostanie budowa 

parkingu i wybrukowanie 
otoczenia budynku wielofunk-
cyjnego w Kosorowicach.  
            Wspólną decyzją środ-
ki przekazywane do dyspo-
zycji sołectwa przeznaczone 
zostaną na imprezy okoliczno-
ściowe i integracyjne (a tych 
wieś organizuje całkiem Spo-
ro). Znaczącą część pochłonie 
dalsze prace przy tworzeniu 
parku.  Sołtys i mieszkańcy 
bardzo są zadowoleni z tego, 
że taki fundusz w naszej gmi-
nie istnieje (a nie wszędzie tak 
jest).  Można  siłami miesz-
kańców i ich decyzją wydawać 
te pieniądze mądrze i celowo. 
             Nowo wybrany sołtys 
ma nadzieję, że praca z Radą 
Sołecką będzie układać mu 
się dobrze, że wszystkim 
starczy sił,  zapału i chęci na 
całą kadencję. Nie ma wąt-
pliwości, że może liczyć na 
pomoc mieszkańców. Obie-
cuje, że postara się dorównać 
poprzedniemu sołtysowi. 

…………………..cd. ze str.5. 
- Dobrze czuje się Pan w 
Radzie Gminy? 
- Dobrze, myślę też,  że mój 
„niewyparzony język” tu się 
przydaje - czego dowodem 
powierzenie mi funkcji prze-
wodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej. Nie boję się odezwać. 
Bardzo mnie tylko drażni , gdy 
dyskusja schodzi na manowce 
i zamiast o pryncypiach mówi 
się o drobiazgach. 
- Życzymy zatem owocnych 
dyskusji i mądrych, trafnych 
decyzji! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joanna Pietruszka  

nowy Sołtys Wsi Miedziana 
mieszka tu od dziecka. Tu się 
wychowała, szczęśliwie wysz-
ła za mąż, urodziła dwóch 
synów. Ukończyła szkołę śred-
nią i pracuje w jednej z firm 
usługowo-handlowych na tere-
nie Tarnowa Op. Wcześniej 
wprawdzie udzielała się spo-
łecznie, lecz nie pełniła żad-
nych funkcji. 

- Co skłoniło panią do 
kandydowania? – pytamy. 
Mam wiele pomysłów, którymi 
dzieliłam się z otoczeniem. 
Znajomi zaczęli mnie nama-
wiać, żebym podjęła się tej 
pracy wówczas, gdy było już 
wiadomo, iż dotychczasowy 
sołtys pragnie odpocząć po 
kilkunastu latach „gospoda-
rzenia”. 

- Jakie to pomysły? – 
chcemy wiedzieć. Chciałabym 
zaktywizować wszystkie grupy 
mieszkańców. Aby nie tylko 
angażowała się Rada Sołecka, 
ale cała społeczność. Chcę 
wyjść do ludzi. Dotąd, choć 
nie upłynęło zbyt wiele czasu 
udało się nam zorganizować 
kilka imprez. Nikt z tych, 
których poprosiłam o pomoc, 
nie odmówił. Czy to nie będzie 
„słomiany zapał”? Zobaczy-
my! Mam nadzieję, że nie! 

Zebranie wiejskie, na 
którym wybrano panią Joannę 
podjęło też uchwałę o posze-
rzeniu składu Rady Sołeckiej 
do 9 osób. Pani Sołtys uważa, 
że dzięki temu, iż w jej skła-
dzie znaleźli się reprezentan-
ci różnych grup wiekowych i 
zawodowych (w tym kilka 
pań) nie straci się z oczu po-
trzeb i problemów całej spo-
łeczności. Zapewne wpłynie to 
też na różnorodność poglądów 
i stanowisk, co utrudni pracę. 
Ale trudno, trzeba będzie na-
uczyć się kompromisów i wy-
bierania tego, co najważniejsze 
i najpilniejsze. 

Dyskusję na zebraniu 
wiejskim zdominowały dwa 

zasadnicze tematy: kanalizac-
ja i budowa chodnika . Obec-
ny na posiedzeniu Wójt Gmi-
ny Krzysztof Mutz obiecał 
rozpoczęcie prac w tym roku. 
Należy też oświetlić nowe 
ulice – Malinową i Poziomko-
wą. Reszta prac musi poczekać 
na zakończenie budowy kana-
lizacji – mieszkańcy to rozu-
mieją. Jest jednak sporo do 
zrobienia – wiele z tego można 
wykonać własnymi rękami, 
jeśli tylko otrzyma się wspar-
cie. Ważne jest uporządko-
wanie i remont placu zabaw 
przy budynku dawnej szkoły 
(obecnie filia GOK-u i 
siedziba Mniejszości Niemiec-
kiej). W obecnym stanie za-
graża on bezpieczeństwu ba-
wiących się tam dzieci. Miesz-
kańców razi też wygląd oto-
czenia budynku dawnej remi-
zy. Chcą wiedzieć do kogo 
należy ten teren (do czyjej ka-
sy wpływają opłaty za najem 
pomieszczeń) i kto wobec tego 
powinien o niego zadbać. Sa-
mi chętnie wezmą do rąk gra-
bie i łopaty, ale jeśli to po-
winien zrobić ktoś inny należy 
wyegzekwować, by wywiązał 
się z obowiązków. Po upo-
rządkowaniu terenu mają po-
mysł na jego zagospodaro-
wanie, ale znów powstaje pro-
blem z własnością. W miejscu, 
gdzie zawracają busy i inne 
większe pojazdy, chcą też upo-
rządkować i utwardzić teren. 
Zwrócili się do Lasów Państ-
wowych o zgodę. Właściciel 
zgodę wyraża. Zrobią to więc 
sami, by nie grzęznąć w bło-
cie. 

Jak widać potrzeb jest 
dużo. Miedziana także ma 
zostać zgłoszona do Programu 
Odnowy Wsi. Sołtyska i mie-
szkańcy wiążą z Programem 
pewne nadzieje. 

Od początku roku w 
sołectwie zorganizowano już 
kilka imprez: 30 stycznia prze-
piękny i wzruszający koncert 
kolęd, 19 lutego bal przebie-
rańców dla dzieci, 26 lutego 
Wodzenie Niedźwiedzia a 5 
marca Dzień Kobiet. 

Na pierwszy weekend 
czerwca planowany jest Festyn 
Rodzinny a na 15 sierpnia tra-
dycyjny już festyn wiejski. 

Pani Sołtys, Radzie 
Sołeckiej i mieszkańcom Mie-
dzianej życzy powodzenia. 
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