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Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 
 

Stowarzyszenie Nasze Przywory z siedzibą w Przy-
worach przy ulicy Wiejskiej 83 na podstawie decyzji  
nr OR.5311.10.2013 wydanej przez Wójta Gminy Tarnów 
Opolski dnia 11.10.2013 roku informuje, że w wyniku prze-
prowadzonej zbiórki publicznej trwającej w dniu 13 października 
2013  roku zebrano środki pieniężne w kwocie 1429,70 zł 
(słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć zł 70/100 
gr.). 

Całkowity dochód ze zbiórki publicznej zostanie 
przeznaczony na działalność w zakresie upowszechnianie kul-
tury i sztuki, inicjowanie i koordynowanie wspólnych prze-
dsięwzięć podejmowanych w interesie mieszkańców wsi. 

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie. 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Nasze Przywory 

Patrycja Bartylla 

Pieskie εycie 
 

Dog walking – to no-
wa „moda” rekreacyjna. Potra-
ktowanie spacerów z psem nie 
jako obowiązku, lecz sposobu 
na utrzymanie kondycji włas-
nej i pupila, może sprawić 
wiele radości. A uprawiane 
wspólnie z innymi  zapewnia 
towarzystwo i ludziom, i pies-
kom. Wielkim admiratorem i 
propagatorem tej formy rekre-
acji, pomysłodawcą czwartko-
wych „psich dni” w Przywo-
rach jest Józef Kantow – zna-
ny przyworski fotografik i 
wielki miłośnik czworonoż-
nych „najlepszych przyjaciół 
człowieka”. Z psami miałem 
do czynienia całe życie… - 
mówi pan Józef - Nigdy 
właściwie nie miałem z nimi 
kłopotów. Ale do czasu, gdy 
trafiła do mnie obecna 
„piesa”. Już jako szczeniak 
wykazywała się wybujałym 
temperamen- 
 
 
 
 
 
 
tem. Kiedy trochę podrosła i 
weszła w wiek dorastania 
zaczęły się prawdziwe pro-
blemy. Po prostu pies – de-
molka! A kiedy podczas nie-
obecności domowników udało 
się jej wywlec z szafki - ni 
mniej, ni więcej - tylko butlę z 
gazem, podziękowawszy
wpierw Opatrzności, że nie 
skończyło się to tragicznie, 
powiedziałem: basta! Zaczą-
łem szukać informacji na 
stronach internetowych, i… 
wszystkie moje wyobrażenia i 
przekonania o koegzystencji 
ludzi z psami musiały ulec 
weryfikacji. Dalej mój roz-
mówca opowiada w jaki 
sposób w ciągu trzech dni, 
realizując tylko 2 punkty 
„programu naprawczego” 
zmienił psie zwyczaje. Wszy-
stko zostało opisane w blogu 
dogobzik.blogspot.com, gdzie 
odsyłamy ciekawych. Zainte-
resowawszy się „psimi stro-
nami” pan Kantow nie po-
przestał na ich studiowaniu. 
Zaczął szukać innych właś-
cicieli, by umożliwić swojej 
suczce spotykania z innymi 
psami i ludźmi, nabycie ogła-
dy, zrównoważenie psychicz-

ne. Znalazł firmę prowadzoną 
przez wykwalifikowanych zoo 
behawiorystów (specjalistów 
od zachowań zwierząt), oferu-
jącą usługi hotelowe dla zwie-
rząt domowych, pielęgnację i 
szkolenia. Zaczął też uprawiać 
dog walking. Chciałem, by ta 
idea upowszechniła się na 
naszym terenie – mówi. Ludzie 
żyją w lęku – jedni boją się 
psów, inni o psy. Nie wiedzą 
jak postępować. Często, choć 
pełni dobrej woli, popełniają 
błędy szkodząc i sobie, i swoim 
ulubieńcom. Pragnę to zmie-
nić. Żeby psy i ich właściciele 
lepiej się rozumieli, żeby nasze 
zwierzaki miały swoich
„kolegów”. Dlatego zacząłem 
gromadzić wokół siebie innych 
właścicieli. Jestem członkiem 
Stowarzyszenia „Nasze Przy-
wory”, więc w jego siedzibie 
(teraz w odremontowanym bu-
dynku dworca kolejowego) i 
na jego stronach interneto- 
wych propaguję idee socjali- 
 
 
 
 
 
 
zacji psów. Mam sporą biblio-
teczkę, do korzystania z której 
zachęcam. Można też stawiać 
pytania za pośrednictwem  
e-poczty (mój adres mailowy: 
dogobzik@gmail.com). 

Pan Józef dwukrotnie 
zorganizował niedzielne mar-
sze z psami. Na pierwszy za-
prosił znajomych z opolskiego 
koła, których zachwyciły dos-
konałe tereny spacerowe w na-
szej gminie. Druga impreza 
była już własna. Bardzo udana. 
Wśród kilkunastu gości poja-
wił się ze swym ulubieńcem 
także Wójt Gminy Krzysztof 
Mutz. Na te „psie pikniki” 
zapraszani są wspomniani „psi 
psychologowie” Katarzyna 
Galoń i Mariusz Gerlik, którzy 
pomagają „ogarnąć” sforę nie-
znających się wzajemnie, po 
raz pierwszy przybyłych na 
takie spotkania psów. Udzie-
lają oni też wielu porad. Od 
strony weterynaryjnej opiekę 
sprawuje Katarzyna Bryksa.  
Zarówno behawioryści jak  
i pani weterynarz świadczą 
tę pomoc bezinteresownie, za 
co wszyscy miłośnicy czwo-
ronogów oraz organizatorzy 
serdecznie im dziękują.      IZ 

Pieskie życie Trzeźwa „osiemnastka” 
 

Zręby klubu „Wspar-
cie” na samym początku budo-
wały dwie osoby, które pierw-
sze organizacyjne doświadcze-
nia zdobyły w kołach opol-
skich. To z ich inicjatywy 27 
marca 1995 roku powstały w 
Tarnowie Opolskim grupy AA 
i Al–anon. Na początku 
trzeźwiejący alkoholicy (AA) 
oraz osoby współuzależnione 
(Al–anon) znaleźli dla swoich 
spotkań miejsce w lokalu 
Mniejszości Niemieckiej, póź-
niej na terenie szkoły. Kiedy w 
1998 roku oddano do użytku 
wyremontowany budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
tutaj klub „Wsparcie” znalazł 
swoją siedzibę. Niemała w 
tym zasługa opiekującej się 
organizacją z ramienia Urzędu 
Gminy Gabrieli Grandek. 
Choć z początku gospodarze 
obiektu pełni byli nieufności, z 
czasem wypracowano zasady 
przyjaznego współistnienia. 
Dobre stosunki ze strażakami i 
przychylność kolejnych wój-
tów sprawiły, że klub ma nie 
tylko własną siedzibę wyposa-
żoną w sprzęt elektroniczny, 
rosnącą z roku na rok biblio-
teczkę tematyczną, zbiór gier i 
zabaw dla dzieci, ale też może 
korzystać ze wszystkich po-
mieszczeń – w zależności od 
potrzeb. Jako jedyni na Opol-
szczyźnie oferujemy członkom 
klubu opiekę nad dziećmi pod-
czas mityngów i spotkań. Fa-
chowa  piecza pedagogiczna i 
zorganizowane zajęcia świetli-
cowe dla pociech odciążają 
rodziców pozwalając się sku-
pić nad rozwiązywaniem włas-
nych – niemałych przecież 
problemów. 

Zaletą klubu „Wspar-

cie” jest to, że otwarty jest on 
codziennie w stałych porach. 
Nie tylko odbywają się tu mi-
tyngi, dyżury psychologa i 
terapeuty – jest to też miejsce 
do którego można wpaść na 
chwilę, podzielić się troskami i 
sukcesami „zaczerpnąć odde-
chu”. Klub angażuje się w 
ruchy trzeźwościowe na tere-
nie województwa, regionu i 
kraju. Grupy AA i Al–anon są 
wśród inicjatorów regularnych 
spotkań na Górze Świętej 
Anny korzystając z du-
chowego wsparcia podczas 
comiesięcznych tam spotkań. 
A także uczestnikami Ogólno-
polskich Spotkań Trzeźwoś-
ciowych w Licheniu. Od 2004 
roku uczestniczymy w Ogól-
nopolskich Zlotach Rodzin 
Abstynenckich. Klub „Wspar-
cie” współpracuje ze strzelec-
kim klubem „Barka” – zapra-
szamy się wzajemnie na uro-
czystości i rocznice. 

Jest powszechnym 
zwyczajem celebrowanie „ok-
rągłych” rocznic. Wyjątkiem 
od tej reguły są uroczyście 
obchodzone przez wchodzącą 
w dorosłość młodzież osiem-
naste urodziny. Postanowiliś-
my zatem i my uczcić „pełno-
letniość”. Nasza „osiemnast-
ka” była huczna i bardzo we-
soła. No i – oczywiście – cał-
kowicie bezalkoholowa. Dążą-
cym do trzeźwości i próbu-
jącym w niej trwać pomaga 
poczucie wspólnoty i zrozu-
mienia, przyjaźń, tolerancja i 
wspólna praca.                   HM 

Wszystkim członkom 
klubu „Wsparcie” życzymy 
wielu lat spokojnego życia w 
zdrowiu i radości, wytrwałości 
w walce o trzeźwość i kolej-
nych wspaniałych rocznic 
                                   Redakcja 


