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Od przedszkola do... 
Tarnowa Opolskiego? 

 
To ju¿ III edycja 

zorganizowanego przez Przed-
szkole Publiczne z Oddz. 
Integracyjnymi w Tarnowie 
Op., Gminnego Konkursu 
Piosenki „Od przedszkola do 
Tarnowa Op.” Pod patro-
natem GOK w Tarnowie Op. 
W konkursie udzia³ wziê³y 
dzieci z przedszkoli w: Tar-
nowie Op., Nakle, Kosoro-
wicach i Przyworach. Dzieci 
prezentowa³y po jednej pio-
sence i by³y oceniane w dwóch 
kategoriach wiekowych. Ka¿-
dy ma³y uczestnik konkursu 
otrzyma³ du¿¹ torbê z nagro-
dami. 

W tym roku jury mia-
³o trudne zadanie, gdy¿ dzieci 
wykaza³y siê bardzo dobrym 
przygotowaniem piosenek z 
efektownym wyrazem artysty-
cznym.  

Konkurs by³ wspa-
nia³¹ okazj¹ do mi³ego spê-
dzenia Dnia Dziecka. W przer-
wie na obrady jury, dzieci 
mia³y okazjê zobaczyæ praw-
dziwe czary w spektaklu pt. 
„Igraszki Pana Twardowskie-
go”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jury wyró¿ni³o po 

jednym uczestniku z ka¿dej 
grupy wiekowej: Nataliê 
Szczepek (5 lat)z przedszkola 
w Tarnowie Op. i Karolinê 
Lake (6 lat) z przedszkola  
w Nakle. 

Wszystko to by³o mo-
¿liwe dziêki hojnoœci zaprzy-
jaŸnionych sponsorów: 
· Ewa Loster, dyrektor GOK 
w Tarnowie Op. 
· Zak³ady Wapiennicze Lhoist 
Sp. z o.o., 
· Ewald Dziemba Metarol 
Tarnów Op., 
· Tomi Market w Tarnowie 
Op., 
· Zak³ad Stolarski Jan 
Gebauer, 
· „Tomiczek” Sp. z o.o. 

Sw¹ obecnoœci¹ kon-
kurs zaszczycili: p. metodyk 
Joanna Szymczak, so³tys Tar-
nowa Op. Jan Czech, kierow-
nik BOOS Gabriela Joœko. 

Organizatorzy – 
Gra¿yna Seniszyn i Gabriela 
Gmernicka, dyrektor Publi-
cznego Przedszkola z Oddz. 
Integracyjnymi w Tarnowie 
Op., serdecznie dziêkuj¹ 
wszystkim, którzy przyczy-
nili siê do zorganizowania 
naszego konkursu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piknik Rodzinny... 
 
 Choæ pogoda niezbyt 
dopisa³a, w sobotê 7.06.br.  
w Kosorowicach w namiocie 
biesiadnym i wokó³ niego 
zebra³a siê spora grupa dzieci. 
Na pocz¹tek zabawy organiza-
torzy zaproponowali im udzia³ 
w zawodach paintballa, jedno-
czeœnie ruszy³ „ogród sztuki”. 
M³odzi artyœci wykorzystuj¹c 
ró¿norodnoœæ materia³ów i te-
chnik tworzyli prawdziwe 
dzie³a na temat „Nasza Gmi-
na” i nie tylko. Jury powo³ane 
na tê okolicznoœæ wybra³o naj-
ciekawsze prace, po czym na-
st¹pi³a chwila na któr¹ wszys-
cy czekali – wrêczenie nagród. 
Nagrody i medale wrêczy³ 
Wójt Gminy Zygmunt Cichoñ 
¿ycz¹c równoczeœnie dzieciom 
wszystkiego, co najlepsze z 
okazji ich œwiêta.  
 PóŸniej w muzyczn¹ 
podró¿ zabra³a publicznoœæ 
Krystyna Gi¿owska. Po jej 
koncercie mo¿na ju¿ by³o bez 
ograniczeñ szaleæ na parkie-
cie... nieco m³odsi bawili siê 
na dyskotece, a trochê starsi 
przy muzyce zespo³u „Arka-
dia”. 
 W drugim dniu im-
prezy pokaz swoich umiejêt-
noœci dali  tancerze. Wyst¹pi³y 
formacje Ha³as, Element oraz 
zespo³y Fuks i Santex. Nastêp-
nie widownia wraz z grup¹ 
„Dwie Korony” nuci³a przebo-
je Czerwonych Gitar. Na za-
koñczenie czêœci artystycznej 
publicznoœæ tê starsz¹ i tê 
m³odsz¹ bawi³a „Tia Maria”. 
Organizatorzy zadbali równie¿ 
o to, by kibice mogli obejrzeæ 
mecz Polska – Niemcy. Choæ 
zamys³ by³ dobry, to niestety 
pokrzy¿owa³y go z³e intencje 
pseudokibiców. Wspólne ogl¹-
danie meczu musiano przer-

waæ. A szkoda! Wieczorem ci, 
którzy mieli jeszcze ochotê na 
pl¹sy bawili siê z grup¹ „Sher-
wood”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Organizacj¹ imprezy 
zaj¹³ siê GOK przy wspó³-
pracy Rady So³eckiej z Koso-
rowic i Towarzystwa Spo³e-
czno-Kulturalnego Rozwoju 
Wsi K¹ty Opolskie.  

Patronat nad imprez¹ 
obj¹³ Wójt Gminy  Zygmunt 
Cichoñ. 
Finansowo imprezê wsparli: 
- Agencja Koncertowo – Im-
presaryjna „WOJA”  
- Urz¹d Gminy Tarnów 
Opolski  
oraz  
Rady So³eckie z: Kosorowic, 
Katów Op., Przywór, Tarnowa 
Op. i Raszowej. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktywni ca³y czas. 
OSP w Tarnowie Op. 

 
Ochotnicza Stra¿ Po-

¿arna w Tarnowie Opolskim 
zakoñczy³a kolejny etap mo-
dernizacji swojego obiektu. 
Ukoñczono budowê szatni na 
umundurowanie specjalne, ro-
zpoczêt¹ w dniu 28.03.2008 - 
ze œrodków gminnych wydano 
17 tys. z³ na materia³y bu-
dowlane, a kilkaset godzin 
stra¿acy przepracowali w Ra-
mach prac spo³ecznych.  
W czerwcu wymieniono 
równie¿ bramy gara¿owe -  te-
raz s¹ ju¿ nowoczesne: 
segmentowe, sterowane Ele-
ktrycznie. Od wrzeœnia jest 
jeszcze planowany remont  
i wymiana dachu na budynku 
magazynowym. 

10 czerwca, jak co 
roku, tarnowsk¹ jednostkê 
OSP odwiedzi³y dzieci z Pu-
blicznego Przedszkola w Tar-
nowie Op. Stra¿acy zapoznali 
przedszkolaków z swoj¹ tru-
dn¹ prac¹, a tak¿e z wypo-
sa¿eniem jednostki. Z kolei  
w dniu 28.06 delegacja tar-
nowskich stra¿aków wraz z 
sztandarem bra³a udzia³  

w uroczystych obchodach 80 
rocznicy powstania OSP Przy-
wory. 

 W  dniach od 3 do 6 
lipca na zaproszenie w³adz 
gminy i zarz¹du OSP Tarnów 
Op. w jednostce przebywa³o 
18 stra¿aków z Holandii  
i Niemiec: z partnerskiej gmi-
ny Bruck i zaprzyjaŸnionego 
Nordwijkerhout. Goœcie przez 
cztery dni wizyty mieli napiête 
plany dnia. Zwiedzili m.in. 
opolskie jednostki zawodowej 
stra¿y, Wojewódzki Oœrodek 
Szkolenia PSP, Elektrowniê 
Opole. Zaliczyli równie¿ 
wejœcie na Biskupi¹ Kopê  
i wziêli udzia³ w gminnym 
festynie. Mieli te¿ czas na 
towarzyskie spotkania z miej-
scowymi stra¿akami. Obszer-
niejsze relacje ze wszystkich 
wydarzeñ i zdjêcia mo¿na 
zobaczyæ na stronie inter-
netowej: 
www.osptarnowopolski.prv.pl 

Plac zabaw jak malowany! 
 

Je¿eli dzieci z Przy-
wór mog³y dotychczas na-
rzekaæ czasami na nudê, to 
czas ten min¹³ bezpowrotnie. 
Przed sezonem wakacyjnym 
na placu przed tamtejszym 
Domem Kultury otwarto no-
wiuteñki plac zabaw. Naj-
m³odsi mog¹ teraz spêdzaæ 
weso³o dni bawi¹c siê na 
huœtawkach, zje¿d¿alni i cha-
rakterystycznym koniku. Naj-
wiêkszym powodzeniem cie-
szy siê jednak klasyczna ju¿, 
acz rzadka na placykach, 
karuzela.  

Powsta³y z inicjatywy 
Rady So³eckiej plac zabaw  
wyró¿nia siê jednak szcze-
gólnie na tle innych takich 
miejsc w okolicy - a to z po-
wodu bajkowego otoczenia 
dzieciêcego skweru. Panie Ola 
Poloczek, Irena Kozub z cór-
kami, Anna Wanat i inne panie 
z miejscowoœci obmalowa³y 
bowiem mur wokó³ przeœli-
cznymi zabawnymi wzorami, 
rodem z baœni i wieczorynek. 
Najbardziej chyba zadziwia 
wszystkich smok zaczyta-
ny…w gazecie! Z pewnoœci¹ 
w miejscu tak radosnym, za-
bawa wydaje siê maluchom 
jeszcze weselsza, ni¿ zwykle. 
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