
„Z ekologią żyjąc w zgodzie, 
Nieś Marzannę.   

Nie top w wodzie.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

godnie z powyższą myślą 
przedszkolaki z Przed-

szkola w Tarnowie Opolskim 
pożegnały Marzannę - zimową 
pannę i uroczyście powitały 
wiosnę. Barwna dekoracja po-
zwoliła zapomnieć o poch-
murnej pogodzie za oknem. 
 
 
 
 
 
 
  

W sali zrobiło się 
wiosennie i kolorowo. Poprzez 
wiersze i piosenki grupa 
„Biedronek” z panią Marią 
Łaba obudziły wiosnę z zimo-
wego snu. Po przedstawieniu 
wszystkie przedszkolaki z gai-
kami w dłoniach wyruszyły na 
ulice Tarnowa w barwnym ko-
rowodzie. Mają nadzieję, że 
zima już nie powróci. 
 
 

Z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy na spotkanie 
z naszej gminy  

wszystkie PANIE! 
Załóż szpilki oraz mini 

dziś w remizie MY rządzimy! 
Trochę plotek, łyczek wina 
dla facetów wstępu nie ma! 

 
 W ten oto dowcipny 
sposób Sołtys Jan Czech z 
Radą Sołecką, wspierającymi 
go strażakami i personelem 
tarnowskiego GOK-u zapra-
szali na biesiadę z okazji Dnia 
Kobiet. Niewysoka składka i 
udane ubiegłoroczne imprezy 
sprawiły, że drogą „marketin-
gu szeptanego” zaproszenia 
przyjęły tak liczne przedsta-
wicielki płci pięknej, że trzeba 
było znaleźć o wiele większą 
salę. Dzięki uprzejmości kiero-
wnictwa Zakładów Wapienni-
czych (kobietom się nie odma-
wia!) można było zorganizo-
wać spotkanie w sali konferen-
cyjnej Zakładów. 
 Wprawdzie organiza-
torzy „urobili sobie ręce po 
łokcie” sprzątając od dawna 
nieużywane pomieszczenia, 
dekorując, przygotowując ka-
napki i wykonując tysiące czy-
nności, lecz zdumienie i po-
dziw przybyłych na imprezę 
pań… BEZCENNE! 
 
 W sobotni wieczór 
(10.03.br.) każda z wchodzą-
cych na salę 130 pań była uro-
czyście witana przez „męski 
servis”, częstowana lampką 
szampana i obdarowywana 
kwiatkiem z kuponem rabato-
wym do kwiaciarni. Gdy po-
mieszczenie wypełniło się, soł-
tys Jan Czech złożył wszyst-
kim kobietom serdeczne ży-
czenia wypowiadając wiele 
ciepłych słów. Po spełnieniu 
toastu scena oraz uwagą i  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sercami pań zawładnął zespół 
„Heaven”. Choć panów było 
jedynie dwóch, uwijali się jak 
w ukropie, pomysłami i humo-
rem wprost tryskali, dwoili, 
troili, a nawet „czworzyli 
się”!. Rozrywki, dowcipów, 
scenek i muzyki wystarczyło 
na dłuuugie godziny! Panie – 
bez względu na wiek (wszyst-
kie skończyły 18 lat, choć 
niektóre więcej niż jeden raz), 
stan cywilny, pozycję zawodo-
wą itp. – bawiły się wspaniale. 

I ja tam byłam, 
dobrze się bawiłam, 

a co widziałam, 
tu opisałam. 
Uczestniczka 

 
Uroczystość nie mogłaby się 
odbyć, gdyby nie wszyscy ci, 
którzy dołożyli starań i środ-
ków, a przede wszystkim: 
- Zarząd Zakładów Wapien-
niczych a w szczególności pan 
Piotr Kawka, 
- Kwiaciarnia „Storczyk” i pan 
Zygmunt Pietruszka, 
- Sklep wędliniarski i jego 
właścicielka pani Bożena Pie-
chówka, 
- Piekarnia Tarnów Opolski i 
jej właściciele, 
- Rada Sołecka Wsi Tarnów 
Opolski oraz druhowie z OSP 
Tarnów Opolski i koordynu-
jący działania nieoceniony soł-
tys Jan Czech, 
- dyrekcja i pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Tar-
nowie Opolskim. 
Im i wszystkim pomagającym 
i wspomagającym panie ucze-
stniczące w imprezie serdecz-
nie dziękują. 
 
… Kosorowicach 
 I tu sołtys wspierany 
przez innych męskich przed-
stawicieli wiejskiej społecz-

ności zakrzątnął się, by pa-
niom zorganizować miłe spot-
kanie. Biesiada w filii Gmin-
nego Ośrodka Kultury zgro-
madziła kosorowiczanki chęt-
ne do oderwania się od co-
dziennych obowiązków. An-
drzej Walecko z zespołem 
„Albatros” umilił to spotkanie. 
Były nie tylko piosneczki i 
ploteczki, ale też dowcipy i 
konkursy. Od 16.00 do 21.00 
świetnie się bawiono. 
 
…Raszowej 
 Połączone siły Pań: 
Barbary Mientus (filia GBP w 
Raszowej) i Gabrieli Wołczyk 
(filia GOK i jednocześnie Soł-
tys Wsi Raszowa) wsparte za-
angażowaniem kilku innych 
osób wystarczyły, by zorgani-
zować „Kobiece spotkanie 
przy kawie” dla uczczenia 
„Babskiego dnia”. Około 30 
pań zawitało 8 marca br. do 
pomieszczeń biblioteki, by 
spotkać się i wspólnie poświę-
tować. 
 
… Przyworach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pani Lidia Urban – 
pracownica filii GOK-u a je-
dnocześnie Sołtys Przywór – 
wraz z grupą wspierających ją 
osób zaprosiła mieszkanki 
Przywór na „Królewski wie-
czór” 10 marca br. Panie same 
zadbały, by zaopatrzyć się w 
dobry nastrój, a stoły w „małe 
co nieco”. Zaś monarszym 
splendorem otoczył piękne pa-
nie sam KRÓL – to znaczy 
pan Marian Król, który wspól-
nie z synem Tomkiem zadbał 
o sporą dawkę muzyki i hu-
moru. 
 
... w Miedzianej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 na spotkanie dało się 
zaprosić około 40 pań! „Męska 
reprezentacja”, choć nieliczna 

zorganizowała sporo atrakcji, a 
uczestniczki łatwo poddały się 
pogodnemu nastrojowi. Był 
Tercer Prawie Egzotyczny, 
konkursy i dużo dobrego 
humoru. 
… na wyjeździe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Dyskusyjny Klub 
Książki przy przyworskiej filii 
GBP dla swoich członkiń zor-
ganizował spotkanie wyjazdo-
we. Niedaleko, do Nakła. Tam, 
w restauracji Romana Fuhla 
panie świętowały dyskutując 
o… książce (Marty Rogali 
„Poślubiona korporacji). Mi-
łym akcentem był list zaprzy-
jaźnionej z Klubem Heleny 
Buchner oraz róża od resta-
uratora. 
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DLA PAŃ...
                  ... w Tarnowie


