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W ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Gmina 
Tarnów Opolski otrzymała dofinansowanie projektu pt. „Mały-wielki człowiek” w wysokości 16.346,05 zł. W ramach operacji 
doposażono plac zabaw w Walidrogach oraz zorganizowano imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka i spotkanie okolicznych 
mieszkańców, mające na celu kultywowanie gwary śląskiej. Festyn pt. „Nasza godka” zaowocował wystawą prac plastycznych 
stworzonych przez naszą młodzież i dzieci oraz opracowaniem słownika gwary śląskiej, który został zamieszczony na stronie 
internetowej urzędu www.tarnowopolski.pl.  
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W tym tygodniu odbyłem spot-
kanie z Dyrektorem Regio-
nalnym PKP w sprawie prze-
jęcia dworca PKP w Przywo-
rach z przeznaczeniem na 
działalność stowarzyszenia. 
Red. Kontynuując temat 
działalności stowarzyszeń, 
zainteresowanie publiczne 
skupia się też wokół sali kon-
ferencyjnej Lhoista, na któ-
rej ostatnio dużo się dzieje… 
K.M. To kolejny powód do 
radości, że w gminie coś po-
zytywnego się dzieje. Tak jak 
wspominałem wcześniej, dzię-
ki bardzo dobrej współpracy z 
zarządem firmy Lhoist, salę 
udało się wynająć za przy-
słowiowa złotówkę. Firma ze 
swej strony naprawiła cieknący 
dach i dokonała drobnych prac 
porządkowych. Pozostało jed-
nak wiele do zrobienia by 
obiekt odzyskał dawną świet-
ność i służył mieszkańcom na 
cele społeczne. Wiązało się to 
jednak z włożeniem olbrzy-
mich nakładów pracy i środ-
ków finansowych. Zaprosiliś-
my stowarzyszenia z terenu 
gminy na spotkanie w tej 

sprawie. Przybyli tylko przed-
stawiciele Stowarzyszenia Ka-
lejdoskop i Stowarzyszenia Na-
sze Przywory. Ostatecznie Sto-
warzyszenie Kalejdoskop zde-
cydowało się zainwestować i 
gmina zawarła z zarządem 
umowę użyczenia obiektu. Na 
jej mocy stowarzyszenie płaci 
rachunki związane z użytko-
waniem sali, inwestuje w jej 
remont i funkcjonowanie w 
zamian za wykorzystanie 
obiektu na cele użyteczne 
społecznie, w tym na działal-
ność statutową. Umowa jednak 
jest tak skonstruowana, że – w 
porozumieniu z Kalejdosko-
pem – wszystkie inne stowa-
rzyszenia będą mogły z niej 
korzystać, np. na zorganizo-
wanie imprezy czy spotkania 
dla większej liczby osób, par-
tycypując w części opłat eks-
ploatacyjnych. Chciałbym w 
tym momencie bardzo podzię-
kować wszystkim członkom 
Kalejdoskopu i rodzicom, któ-
rzy włożyli ogromną pracę i 
niemałe pieniądze w remont tej 
sali. 
Red. Ostatnio mówił Pan 
dużo na temat Szlaku Św. 
Jakuba biegnącego przez 
Kosorowice. Na szlaku sta-
nęły wapienne głazy. Co dalej 
w tym temacie? 

K.M. Nawiązaliśmy współpra-
cę ze Stowarzyszeniem Przy-
jaciół Dróg Św. Jakuba w 
Polsce, które wspiera nasze 
działania w zakresie promocji 
szlaku. W pomoc zaangażo-
wała się też Kuria Diecezjalna 
w Opolu, w tym ks. dr Ginter 
Żmuda – pochodzący z Raszo-
wej i ks. prof. Norbert Widok. 
23 listopada organizujemy du-
żą imprezę, na którą zapra-
szamy wszystkich miesz-
kańców wraz z rodzinami. O 
godz. 11.00 w kościele w 
Kosorowicach odbędzie się 
krótkie nabożeństwo do Św. 
Jakuba  połączone z symbolicz-
nym poświęceniem kamienia z 
emblematem muszli jakubo-
wej, usytuowanego obok koś-
cioła. Następnie uczestnicy 
przejdą szlakiem ok 4 km aż do 
krzyża w lesie, w kierunku Ma-
liny, gdzie planujemy gorący 
poczęstunek oraz kołacz z 
kawą. Pragnę tu podziękować 
wszystkim osobom zaangażo-
wanym w promocję Szlaku św. 
Jakuba – moim pracownikom, 
księżom, mieszkańcom gminy, 
a przede wszystkim Panu 
Dariuszowi Łukaszczykowi, 
który po pracy, bez wynagro-
dzenia, nawiercał kamień i 
przytwierdzał tabliczki ozna-
czające szlak na wszystkich 27 

głazach.  
Red. Jak widać, mieszkańcy 
gminy mocno angażują się  
w działalność społeczną… 
K.M. To prawda, dlatego jesz-
cze raz pragnę podziękować 
wszystkim, którzy angażują się 
w życie naszej lokalnej spo-
łeczności. Choć minęło już 
trochę czasu, pragnę raz jesz-
cze wspomnieć dożynki gmin-
ne i podziękować mieszkań-
com Miedzianej za ogromne 
zaangażowanie. To zaangażo-
wanie było widoczne również 
w pozostałych sołectwach. 
Chciałbym pogratulować raz 
jeszcze nominowanym i odz-
naczonym Złotą Tarniną. To 
lokalne wyróżnienie jest poś-
wiadczeniem faktu, jak ważne i 
doceniane są to osoby, jak duży 
wkład miały dla rozwoju naszej 
społeczności. Nie mógłbym też 
zapomnieć o strażakach z Tar-
nowa Opolskiego, którzy 
przynieśli nam niesamowitą 
radość zdobywając trzecie 
miejsce w Powiatowych Za-
wodach Pożarniczych. Ponow-
nie gratuluję też Pani Basi 
Mientus z Raszowej, która – 
wraz z mieszkańcami – przygo-
towała wspaniałą uroczystość 
5-lecia Muzeum Wiejskiego w 
Raszowej, jako jego założy-
cielka i prowadząca. 

 

 W imieniu swoim oraz Rady Sołeckiej z Miedzianej dziękuję wszystkim mieszkańcom i sympatykom naszej wsi, którzy w 
jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowania i organizację Dożynek Gminnych. Dziękuję za wspaniale udekorowane posesje, życzli-
wość, ciepłe słowa, zaangażowanie i włączanie się w przygotowania do tego wielkiego święta, w czasie którego dziękowaliśmy wspólnie 
z rolnikami z całej gminy za tegoroczne plony. Impreza nie mogłaby mieć tak uroczystego charakteru, gdyby nie ofiarność sponsorów. 
W imieniu organizatorów i uczestników Święta składam im najszczersze wyrazy wdzięczności. 
 Wsparcia finansowego i rzeczowego udzielili: Bank Spółdzielczy Oddział Tarnów Op., Lhoist Opolwap SA – Tarnów Op., 
Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o. w Tarnowie Op., Zakład Usług Remontowo-Budowlanych – Rudolf Malik – Przywory, Bramy 
DYGA – Jerzy Dyga – Przywory, Bursy Cukiernia s.c. – Opole. 
 Osobne podziękowania pragnę złożyć tym wszystkim, którzy podczas imprezy prowadzili loterię fantową oraz sprzedaż kołacza. 
Uzyskany dochód zostanie wykorzystany zgodnie z celem zbiórki na remont starego muru wokół placu zabaw. Dziękuję wszystkim tym, 
którzy pomagali mi, gdy tylko o to poprosiłam. Dziękuję wszystkim firmom, które nas wspomogły: Sklep Wielobranżowy „Krzyś” – 
Kąty Op., Sklep Wielobranżowy „ABC” – Miedziana, Sklep Wielobranżowy „Gebauer” – Miedziana, PHU „Wesoły Borsuk” – Tarnów 
Op., C.R.O. Edward i Antoni Tomiczek – Tarnów Op., Ewa Szymik Salon Kosmetyczny – Kosorowice, Danuta Kampa Studio „Body 
Bit” – Tarnów Op., „Tomi Markt” – Tarnów Op., „Kik” Zdzisław Kaliciak – Tarnów Op., Sebastian Kondziela firma „Kondziela” – 
Miedziana, Kwiaciarnia „Czarny Lotos”, Sklep Monopolowy „Świat Alkoholi” – Tarnów Op., Salon Kosmetyczny „NaCani” – Tarnów 
Op., Salon Fryzjerski Waleczko – Tarnów Op., Pan Piotr Muc, Marcin Szwach „Wulkan” – Miedziana, Pan Jurek Skiba, Piotr Glinka 
Turck Sp. z o.o., Labmat s.c. Miedziana.                                                                                     Joanna Pietruszka - Sołtys Wsi Miedziana 
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