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By były zdrowsze  
i sprawniejsze 

 
hoć tego roku wakacyjna 
aura była kapryśna, dzień  

21 lipca przywitał dzieci i 
opiekunów wyjeżdżających na 
kolonię rehabilitacyjną do 
Rabki radosnymi promieniami 
słońca. Uczestnicy zebrali się  
na placu przykościelnym w 
Tarnowie Opolskim skąd auto-
karem udali się w podróż. Za-
kwaterowani w DW „Żuraw” 
przez dwa tygodnie miło cie-
kawie i pożytecznie spędzali 
czas. Oprócz zab iegów fizjote-
rapeutycznych czas wypełniały 
spacery po Rabce i okolicy, 
wycieczki, zwiedzanie cieka-
wych miejsc. Mimo zmiennej 
pogody atrakcje takie jak: wy-
cieczka do Zakopanego, prze-
jazd góralskimi zaprzęgami po 
uzdrowisku, koncert góralskiej 
kapeli czy dyskoteka dostar-
czyły dzieciom i ich opieku-

nom niezapomnianych wrażeń. 
 Kolonia została zor-
ganizowana przez Stowarzy-
szenie Rodziców i Przyjaciół 
Dzieci, Młodzieży i Osób Nie-
pełnosprawnych Gminy Tar-
nów Opolski a cały wysiłek jej 
przygotowania i poprowadze-
nia spoczywał na Pani Prezes 
Bogusławie Starak. Finansowo 
zabezp ieczy ły ją środki Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacyjnego Osób Niepełnospra-
wnych oraz Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzin ie. 
Turnusy rehabilitacyjne pomy-
ślane są w taki sposób, że 
każdemu niepełnosprawnemu 
dziecku towarzyszy rodzic lub 
opiekun. Ci z uczestników ko-
lonii, z którymi n ie mogli po-
jechać bliscy zostali otoczeni 
opieką wolontariuszy. Tego 
niełatwego zadania podjęli się: 
Joanna Tomasikiewicz-Skolik, 
Elżbieta Bien iek, Krzysztof 
Leś, Damian Cichoń. Wszyscy 

z troską i zaangażowaniem 
poświęcili swoje wakacje by 
pomagać, być przy swoich 
podopiecznych w dzień i w 
nocy.

 Dzieci wróciły do do-
mów w dobrej kondycji, zado-
wolone z ciekawych wakacji i 
trochę zasmucone, że przygo-
da się skończyła. Elżbieta Bieniek C 
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Problemy, które leżą Panu 
szczególnie na sercu? 
- Nie chcę wracać do kam-
panii, ale z zasady jestem 
przeciwny zamykaniu, likwido-
waniu czegokolwiek. Jeśli jest 
i dobrze działa – to po co? 
- A istnienie szko ły filialnej? 
Przecież działa w n iecieka-
wych warunkach lokalowych. 
- Nie czuję się kompetentny, 
żeby zająć wiążące stano-
wisko. Gdyby można było 
niewielkim kosztem poprawić 
komfort nauczania i uczenia 
się – jestem przeciwny likwi-
dacji. Poza tym mała odle-
głość od szkoły macierzystej 
nie przekłada się wprost na 
czas dojazdu. Małe dzieci mu-
siałyby dużo wcześniej wycho-
dzić z domu. W przypadku, gdy 
dziecko nagle zachoruje też nie 
ma możliwości odebrania go. 
To pośrednio wiąże się z kolej-
nym problemem – boli mnie 
brak wewnętrznej komunikacji 
w obrębie gminy. Mamy tu 
„martwe pole”. 
- A jak Pan widzi konieczne 
inwestycje? 
- Każdy z kolejnych kandyda-
tów (i jest tak co kadencję) 
miał w programie hasło „sala 
gimnastyczna” – też widzę ta-
ką potrzebę. Ponadto Komen-
da Powiatowa Straży Pożarnej 
naciska na budowę nowej 
strażnicy. Urokliwy budyne-

czek dawnej stanicy konnej ma 
swoją historię i klimat, ale 
raczej nie spełnia wymogów 
stawianych remizom OSP. 
Udało się nam pozyskać pon-
ton, po odpowiednim szkoleniu 
będziemy mogli brać udział w 
akcjach na wodzie. Mamy 
szczęście, że udało nam się za-
kupić wóz bojowy. 
- A wracając do spraw ogólno 
sołeckich czy też ogólnogmin-
nych… 
- Od pewnego czasu zaprząta 
moją uwagę pewien problem – 
myślę, że to zjawisko nie tylko 
dotyczy Przywór. Otóż jest 
trochę domów zamieszkanych 
przez starszych, nierzadko 
schorowanych ludzi, których 
dzieci, wnuki rozjechały się po 
świecie. Staramy się jak może-
my o nich dbać, ale w miarę 
upływu czasu przybywa pro-
blemów. Nawet ci z nich, któ-
rzy są sprawni, potrzebują 
kontaktów ze sobą, z młodymi, 
jakieś rozrywki. Czasem żyją w 
niedostatku. Ich bliżsi i dalsi 
krewni interesują się nimi 
rzadko, czasem prawie wcale. 
To przykre. Zastanawiam się, 
czy nie można by jakoś praw-
nie zadziałać – w końcu istnie-
je obowiązek alimentacyjny i 
opiekuńczy – jeśli już rodzina 
nie zapewnia towarzystwa i 
opieki, to niech choć zadba o 
bezpieczeństwo, wygodę i wol-
ną od trosk materialnych sta-

rość. 
- Jeszcze jakieś problemy? 
- O tak! Mamy kanalizację już 
jakiś czas. Kiedy więc słyszę, 
że niepodłączonych zostało 
nadal wiele posesji, dostaję 
białej gorączki. I nie są to 
osoby w trudnej sytuacji ma-
terialnej. W ogóle boli mnie 
nieprzestrzeganie przepisów o 
ochronie środowiska. Śmieci 
wyrzuca się byle gdzie – nawet 
padłe zwierzęta gospodarskie! 
Nie ma sposobu na tych tru-
cicieli! Czekamy na „podatek 
śmieciowy” – wtedy przynaj-
mniej będą środki. Kiedyś nie 
było ani możliwości właści-
wego postępowania z odpada-
mi, ani pełnej świadomości 
ekologicznej. No i nie było tyle 
plastiku. Teraz nawet przed-
szkolaki wiedzą co jest złe. 
Mamy możliwość zadbać o 
środowisko – nie degradujmy 
go! Dla dzieci, dla wnuków… 
Jednak poza tym uważam, że 
nie jest najgorzej. Zawsze są 
jakieś problemy. Chciałbym 
tylko, żeby tych zadowolonych 
było więcej niż niezadowolo-
nych. Jeśli większość miesz-
kańców chce mi podawać rękę, 
to chyba nieźle mnie postrze-
ga. Przyznaję, że kiedyś nie 
udzielałem się społecznie – by-
ła rodzina, małe dzieci… Te-
raz przyszedł czas by zrobić 
coś dla innych. Wdzięczność 
ludzi, dobre słowo wiele dla 

mnie znaczą. Miejscowość ży-
je, coś się buduje, rozwija. 
Jestem za stworzeniem strefy 
pod działalność produkcyjną. 
Widzę dobre miejsce między 
wsiami Przywory i Kąty Opol-
skie. Pragnąłbym, aby przed-
siębiorcy zauważyli atrakcyj-
ność tych miejscowości ze 
względu na drogi, kolej i 
bliskość rzeki Odry. Jeśli cho-
dzi zaś o upiększenie i uatra-
kcyjnienie wsi to marzy mi się 
zagospodarowanie starorzecza 
Odry do celów rekreacyjnych: 
od gimnazjum aż do posesji 
państwa Cebulów. Właściciel 
tego gospodarstwa posiada 
stary młyn, co prawda nie-
czynny, ale bardzo dobrze 
utrzymany. Brzeg rzeki w tym 
miejscu jest obsadzony starymi 
drzewami. Miejsce ma fajny 
klimat. Są tam tereny prywat-
ne, ale woda jest wspólna. 
Przy ulicy Krapkowickiej moż-
na zrobić przystań, miejsce do 
wędkowania, kajaki… 
- A jak Pan widzi swoje 
miejsce w Radzie Gminy? 
- Jestem nowy. Na razie słu-
cham, obserwuję i uczę się 
współdecydowania w spra-
wach dotyczących naszej gmi-
ny. 
- Dziękuję za rozmowę, życzę 
powodzenia Panu i wyborcom. 
- Dziękuję, ze swej strony 
postaram się nie zawieść. 

Rozmawiała: Irena Zielonka 
 

Turniej Zakładów Pracy  
w Kosorowicach 

 
 dniu 23.07.2011 o go-
dzin ie 1300 Zarząd LZS 

Kosorowice zorganizował pod 
patronatem Wójta Gminy 
Tarnów Opolski Krzysztofa 
Mutza po raz 7 Turniej 
Zakładów Pracy o Puchar 
Wójta. Drużyny zaprzy jaźnio-
ne z LZS Kosorowice rywa-
lizowały w sportowej i przy-
jaznej atmosferze w nastę-
pujących konkurencjach: me-
cze piłki nożnej, mecze piłki 
siatkowej, rzuty karne Preze-
sów firm, rzuty karne drużyn, 
przeciąganie liny, cięcie drew-
na systemem "MOJA-TW O-
JA", slalom z jajkami na tacce, 

toczenie opony samochodo-
wej, bieg w workach. Po  
zaciętej rywalizacji zwyciężyła 
firma METAROL Doroty i 
Ewalda Dziembów, 2 miejsce 
- MALIK Beaty i Rudolfa Ma-
lików (uczestnik wszystkich  
edycji), 3 miejsce Firma 
M&M Mateusza Kozołupa 
oraz Marka Wrzeciony, 4 
miejscem tym razem musiała 
zadowolić się Firma MUTZ 
Piotra Mutza oraz Pani Klaudii 
Mutz. Po wręczeniu pamiątko-
wych pucharów i dyplomów 
wszyscy uczestnicy biesiado-
wali do godzin wieczornych. 
Już dzisiaj zapraszamy chętne 
firmy do udziału w 8 edycji w 
lipcu przyszłego roku. 

Zarząd LZS Kosorowice 
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