
240-lecie Miedzianej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              7 kwietnia bieżącego 
roku nasza mała miejscowość 
Miedziana obchodziła swoje 
240 lecie istnienia. Z tej okazji 
odprawiona została uroczysta 
msza święta w intencji żyją-
cych i zmarłych mieszkańców 
Miedzianej. Na pamiątkę zos-
tała także ufundowana tablica, 
która swoje miejsce znalazła w 
centralnej części wioski. Oto 
krótka historia naszej miejsco-
wości... Zarządzenie w sprawie 
założenia Miedzianej wydano 7 
kwietnia 1773r. Wieś pows-
tała w lesie Kosorowickim – 
dokładnie na „Kosorowickim 
wrzosowisku” nieopodal Ło-
wiecka, wioski prawie w ca-
łości zniszczonej w czasie 
wojny trzydziestoletniej. Osta-
tecznie z całej wioski Ło-
wiecko pozostały trzy zagrody 
z 19 mieszkańcami. Miedziana 
została założona, jako kolonia z 
20 gospodarstwami przez króla 
Fryderyka II w ramach akcji 
kolonizacyjnej zwanej osad-
nictwem fryderycjańskim w 
latach 1741-1785. Król pruski 
miał założyć na Śląsku Opols-
kim 55 kolonii. Osada począt-
kowo nosiła nazwę Kosoro-

wicka Kolonia. Jej mieszkańcy 
przybyli z Niemiec. Zwerbo-
wano ich prawdopodobnie z 
okolic Hesji i Kassel. Wszyscy 
byli luteranami i należeli do pa-
rafii luterańskiej w Opolu. W 
1783r. na ich użytek w wiosce 
zbudowano kaplicę. Po przyby-
ciu do kolonii jej mieszkańcy 
przez małżeństwa przemieszali 
się z tutejszymi, polskimi kato-
likami – mieszkańcami Ło-
wiecka i okolicznych wsi – 
etnicznie wyznaniowo. Konse-
kwencją tego był fakt, że, wraz 
ze swoim sołtysem Neuma-
nnem na czele, zaczęli przyj-
mować zwyczaje katolickie i 
chrzcić swoje ewangeliczne 
dzieci w wierze katolickiej. In-
nym powodem konwersji były 
ustawiczne spory i nieporozu-
mienia (być może z tej przy-
czyny) z pastorem w Opolu. 
Zapisali się do parafii w Ka-
mieniu Śląskim. Oprócz wyz-
nania zmienili także nazwę 
Kosorowickiej Kolonii na 
Kupferberg (Miedziana Góra) 
oraz spolszczyli swoje nazwis-
ka (np. Neumann na Nowak). 
W 1830r. w Miedzianej na 120 
mieszkańców było 8 ewan-
gelików. Wioska liczyła wtedy 
24 zagrody. W 1845r. Mie-
dziana liczyła 169 miesz-
kańców, w tym jeden pro-
testant. Konwersja wsi na wiarę 
katolicką, i to w tak krótkim 
czasie, stanowi swego rodzaju 
ewenement wśród kolonii 
fryderycjańskich. Mieszkańcy 
Miedzianej byli nazywani pere-
grinami (Peregrine oznacza 
"jeden z zagranicy", czyli cu-
dzoziemiec, podróżnik lub 
pielgrzym) lub kolonistami. 
Chłopi zajmowali się rolnic-
twem, jednak z powodu piasz-
czystej i bagiennej ziemi plony 

były marne. W związku z tym 
mieszkańcy zajęli się rzemios-
łem i tkactwem. W latach 1800-
1900 w lesie między Łowie-
cko a Kamieniem Śl., który do 
dziś nazywany jest „Sulik” wy-
dobywano żwir, rudy żelaza 
oraz glinki, czyli szamot. Wg 
legendy, na początku pows-
tania Kolonii zasadzono na 
polu dąb, który istnieje do dziś, 
a przez mieszkańców gwarowo 
nazywany jest „Dygów dąb”. 
Obecnie staramy się by nasz” 
Dygów Dąb” został uznany 
jako pomnik przyrody. 

    Joanna Pietruszka 

Będą lepsze drogi  
i nowe miejsca pracy 

(Cd ze str.3) 
 

Muszę też wspo-
mnieć o wzruszającej uroczys-
tości z okazji Dnia Matki, którą  
- wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Nasze Przywory – 
zorganizowała Pani Monika 
Silarska. 
Red. Część mieszkańców na-
szej gminy otrzymała w os-
tatnim czasie deklaracje po-
datkowe z adnotacją o konie-
czności ich uaktualnienia. 

Mógłby Pan wyjaśnić, czego 
konkretnie dotyczą? 
K.M. Deklaracje podatkowe, 
które dotarły do części mie-
szkańców gminy dotyczą aktu-
alizacji odnośnie podatku od 
nieruchomości. W tym zakre-
sie proszę je wypełnić a w 
przypadku wątpliwości do dy-
spozycji zainteresowanych po-
zostają pracownicy Urzędu 
Gminy w pokoju nr 7. 
Red. Jakiś czas temu powo-
łane zostało Forum współ-
pracy przedsiębiorców z 
gminą. Jak układa się współ-

praca w tym zakresie? 
K.M.  Wkrótce odbędzie się 
drugie spotkanie w ramach 
Forum ale już dziś mogę 
powiedzieć, że jest to bardzo 
ważna inicjatywa, bo nie tylko 
pozwala zintegrować naszych 
lokalnych przedsiębiorców ale 
też wysłuchać, co ważnego 
mają mi do powiedzenia na 
temat kierunku, w jakim zmie-
rza rozwój Gminy. W tym 
miejscu chciałbym podzięko-
wać wszystkim tym przedsię-
biorcom, którzy zaangażowali 
się w projekt Forum. Dodam na 

koniec, że w ramach projektu, 
na który uzyskaliśmy dofinan-
sowanie, ruszy remont starego 
dworca PKP a budynek Urzędu 
Gminy w Tarnowie Opolskim 
zostanie przystosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych i osób odwiedzających 
urząd z wózkami dziecięcymi. 
Mam nadzieję, że miesz-
kańcom spodoba się ta zmiana 
a załatwienie spraw stanie się 
prostsze i przyjemniejsze. 
 
Red. Dziękuję za rozmowę. 
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Informujemy o zmianie rachunków bankowych 
Gminy Tarnów Opolski. 

  
Wpłaty z tytułu: 
- podatku od nieruchomości 
- podatku od środków transportowych 
- podatku rolnego 
- podatku leśnego 
- podatku od posiadania psów 
- opłaty targowej 
- opłaty skarbowej 
- opłaty administracyjnej 
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoho-
lowych 
- wieczystego użytkowania 
- czynszu dzierżawnego 
- opłaty za dowód osobisty 
- opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności 
można dokonywać na numer rachunku bankowego  
Gminy Tarnów Opolski: 

Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski 
56 8884 0004 2003 0032 4555 0007 

 
 Wpłaty z tytułu: 
- wadiów przetargowych 
- zabezpieczeń należytego wykonania umów 
należy dokonać na numer rachunku bankowego  
Gminy Tarnów Opolski: 

Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski 
29 8884 0004 2003 0032 4555 0008 

 

Sprostowanie 
 

W poprzednim nume-
rze naszej gazety pod arty-
kułem „Dawać siebie innym” 
(na temat obchodów Świato-
wego Dnia Chorego w Kosoro-
wicach) pomyłkowo umiesz-
czono nazwisko pani Teresy 
Halupczok. Tymczasem au-
torką tekstu była pani Bożena 
Zmuda. Obie panie serdecz-
nie za pomyłkę przeprasza-
my!                            Redakcja 


