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Biblioteka w Raszowej. 
Pielęgnowanie tradycji  

 
rzedstawiając ko lejne filie 
GBP w Tarnowie Op. sta-

ramy się prezentować czytelni-
kom te kierunki działalności, 
w które – ze względu na szcze-
gólne potrzeby środowiska – 
każda z tych filii angażuje się 
bardziej n iż w inne. 
 Biblioteka w Raszo-
wej istnieje już prawie pół 
wieku. Powstała w 1963 roku  
w prywatnym domu (jego 
właścicielka była jednocześnie 
bibliotekarką) i służyła mies z-
kańcom kilku  okolicznych wsi. 
W 1989 roku przeniesiono ją 
do budynku dawnej szkoły. 
Sala b iblioteczna zajmuje jed-
no pomieszczen ie na piętrze 
budynku i rozrastający się z 
roku na rok księgozb iór wy-
pełnia ją już szczeln ie. Wnęt-
rze, ozdobione pracami dzieci 
i wyrobami rękodzieła – choć 
nieco już ciasne – dzięki licz-
bie i usytuowaniu okien oraz 
barwnym planszom na ścia-
nach - robi przytulne wrażenie. 
 Biblioteka posiada 
obszerny zbiór literatury nie-
mieckojęzycznej – część z niej 
wykorzystywana jest przy pro-
wadzeniu lekcji bibliotecznych 
i zajęć z książką w szkole i 
przedszko lu. Współpraca z sa-
mym Stowarzyszeniem i pro-
wadzoną przezeń szkołą ukła-
da się bardzo dobrze. Poza 
lekcjami bibliotecznymi, spot-
kaniami muzealnymi i autor-
skimi są też wspólnie organi-
zowane konkursy. Wykłady i 
pogawędki o różnej tematyce 
są także organizowane dla do-
rosłych.

 Jednak najwięcej wy-
siłku i uwagi przykłada się w 
Raszowej do pielęgnowania 
tradycji – i to zarówno tej, wy-
rastającej z niemieckich jak i 
polskich korzen i. Z tego umi-
łowania t radycji i p ietyzmu w 
kultywowaniu jej, wyrosło 
pragnienie zachowania i doku-
mentowania h istorycznych pa-
miątek. Pani Barbara Mientus 
przyznaje, że chyba ma w so-
bie jakiś „chomikowy gen” bo 
zaws ze lubiła zbieractwo. Te 
prywatne zbiory wszelkich sta-
roci stały się zalążkiem boga-
tej ko lekcji, do której dołączo-
no eksponaty ofiarowane przez 
mieszkańców. Liczne przed-
mioty: meble, narzędzia, 
urządzenia domowe, stroje, 
obrazy, szkło, porcelana, za-
bawki a także mapy, zdjęcia, 
stare zeszyty i wiele jeszcze 
pamiątek minionego czasu 
zgromadzono na poddaszu bu-
dynku zamienionym w sie-
dzibę Muzeum Wiejskiego w 
Raszowej. Zabytkowe meble 
umieszczono także w kory-
tarzu przed salą biblioteczną. 
Muzeum jest chętnie odwie-
dzane przez gości z różnych 
stron kraju i zagranicy. Jego 
eksponaty służyć mogą wzbo-
gacaniu wiedzy historycznej i 
regionalnej. A wycieczki, któ-
re tu przybywają, przy okazji 
wizyt poznają naszą gminę. 
Pięknie wydany folder zachęca 
do zawarcia bliższej znajo-
mości z obiektem i całym re-
gionem, może też być uroczą 
pamiątką. Filia  GBP w Raszo-
wej z Muzeum Wsi Raszowa i 
kierująca p lacówką Barbara 
Mientus serdecznie zapraszają! 

Inf. Barbara Mientus 
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Festyn w Miedzianej 
 
13 sierpn ia po raz 14 odbył się 
w Miedzianej Festyn Rekrea-
cyjno - Sportowy. Chociaż po-
goda kaprysiła, wzięło w nim 
udział wielu mieszkańców na-
szej miejscowości oraz gości z 
innych wsi. Głównym punk-
tem festynu były turnieje piłki 
nożnej - pierwszy trampkarzy, 
gdzie rywalizowały ze sobą 
trzy drużyny, a zwycięstwo 
zdobył LZS „Piomar” Przywo-
ry. Drugi turniej rozpoczął się  
o 14, a rywalizację zainicjo-
wali seniorzy. Drużyną zwy-
cięską zostało LZS Łowkowi-
ce, zaproszone przez organiza-
torrów. Oprócz turnieju można 

było w czasie całego festynu 
zajadać się pysznościami z 
grilla, popijając zimnym p i-
wem. Był także swojski kołacz 
z kawą, a dla dzieci lody, wata 
cukrowa i wiele innych atrak-
cji. Rewelacyjnie zaprezento-
wał się nasz kabaret z Mie-
dzianej, chociaż występ przer-
wała nawałnica. Zabawa, która 
miała odbyć się na wolnym 
powietrzu, przeniosła się  do w 
naszej świet licy. Przygrywał 
rodzimy zespół " VENETO". 
Wszyscy się świetnie bawili i 
już n ie mogą doczekać się 
kolejnej imprezy. Zapraszamy 
w październiku na CHŁOP-
SKĄ BIESIADĘ. 
                   Joanna Pietruszka 

Rewir Dzielnicowych  
w Tarnowie Opolskim 

ostrzega przed kradzieżami 
metodą „na wnuczka”. 

 
          O ostrożność apelujemy  
szczególnie do starszych mie-
szkańców naszej gminy. Me-
toda kradzieży na wnuczka 
polega na tym, że do starszej 
osoby dzwoni młody męż-
czyzna lub kobieta mówiąc np. 
„to ja babciu, poznajesz 
mnie?”. Niczego nieświadoma 
osoba wymienia imię swojego 
prawdziwego wnuczka i wtedy 
zaczyna się rozmowa. Młody 
człowiek po drugiej stronie 
słuchawki prosi „babcię lub 
dziadka” o pożyczenie pie-
niędzy – na lekarstwa, na 
wizytę u lekarza lub zabieg, na 
zakup, gdzie wpłacił zaliczkę i 
jak nie zapłaci reszty zaliczka 
przepadnie. Prosi o kilka, kil-
kanaście tysięcy złotych. Za-
pewnia, że jeśli pieniądze są 
na koncie to zwróci z pro-
centem. Często mówi, że ma 

chore gardło albo źle się czuje. 
Na koniec najczęściej umawia 
się na spotkanie a tuż p rzed  
nim dzwoni, że nie może 
przyjść i przyśle kolegę. Zda-
rza się też że taki złodziej pro-
si, żeby nie mówić n ic ro-
dzicom i nie niepokoić ich. 
Okradziona osoba, która od-
daje czasami wszystkie swoje 
oszczędności, dopiero po ja-
kimś czasie dowiaduje się, że 
to nie wnuczek ani  syn, ale 
zwykły złodziej wyłudził od 
nich pieniądze.  
                  W związku z tym 
apelujemy  o ostrożność i roz-
wagę w takich lub podobnych 
sytuacjach. O wszystkich ta-
kich przypadkach prosimy 
informować Policję dzwoniąc 
na numery telefonów:  

997, 112. 

 
Rewir Dzielnicowych  
w Tarnowie Opolskim  

przy Osiedlu Zakładowym 7 
Tel.kon.774026740 

„Na mokro” i „na sucho”. 
Gminne Zawody Strażackie 

o Puchar Wójta Gminy  
 

 upalną i wietrzną sobo-
tę 27 sierpnia boisko w 

Tarnowie Opolskim zamien i-
ło się w poligon strażacki. 
Członkowie  Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Przywór, 
Kosorowic, Tarnowa i Raszo-
wej stanęli do zawodów o  
Puchar Wójta Gminy. Druhny 
i druhowie podzieleni na zes-
poły (według płci i wieku) pre-
zentowali się przed komisją 
sędziowską, rodzinami i Sym-
patykami oraz… rywalami. 
Biegi – indywidualne i sztafe-
towe - sprawdzian  umiejęt-
ności bojowych, współdziała-
nia i skuteczności – a wszyst-
ko w pełnym słońcu, w tem-
peraturze niewiele ustępującej 
warunkom pożaru. 
 Sędzią głównym za-
wodów był Komendant Miej-
ski PSP w Opolu st. k pt. 
Piotr Panufnik. Zawody ob-
serwowali Członkowie Zarzą-
du Gminnego OSP oraz pre-
zesi i komendanci poszcze-
gólnych OSP. Nagrody i Pu-
chary zawodów zostały ufun-
dowane przez Wójta Gminy 
Tarnów Opolski i Marszałka 
Województwa Opolskiego. 

Po zsumowaniu wyników w 
poszczególnych kategoriach 
klasyfikacja przedstawia się 
następująco: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ćwiczenia bojowe: 
I m-ce Tarnów Opolski 

II m-ce Przywory  
III m-ce Kosorowice 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sztafeta pożarnicza 7 x 50m 
z przeszkodami: 

I m-ce Tarnów Opolski 
II m-ce Kosorowice 
III m-ce Przywory  

 Drużyna seniorów z 
OSP Tarnów Opolski w dniu  
1 październ ika b r. stanie do 
Zawodów Powiatowych w 
Kotorzu Małym. Tam zmagać 
się będą zwycięzcy zawodów 
gminnych z powiatu opolskie-
go.                     In f. Jan Czech 
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