
Było wiele radości… 
 

azwyczaj na przełomie 
maja i czerwca nasze 

pociechy bywają szczególnie 
rozpieszczane i „rozrywane’. 
Nie inaczej było i w tym roku. 
Rada Sołecka przy wsparciu 
sponsorów i pomocy współ-
organizatorów zorganizowała 
4 czerwca „Piknik rodzinny”. 
Pan Sołtys Jan Czech oso-
biście doglądał, pomagał, or-
ganizował – wydawało się, że 
jest wszędzie. A ponieważ był 
tylko jeden, w sukurs przyszli 
mu druhowie OSP, którzy 
wzięli na siebie rolę opieku-
nów, służby porządkowej i… 
po prostu „panów od wszyst-
kiego”. 

Jak na okazję przy-
stało, całe sobotnie popołudnie 
było poświęcone dzieciom. 
Było dużo konkurencji spor-
towych i rozrywkowych. 
Uczestnicy konkursów i roz-
grywek mogli pokrzepić nad-
wątlone siły lodami i sokami. 
By zapobiec niezadowoleniu z 
nagród, organizatorzy zastoso-
wali system „bierz co 
chcesz!”. Nagrody – gry, za-
bawki, koszulki, czapki, bluzy, 
gadżety, zabawki… wyłożono 
na stołach pozwalając zwy-
cięzcom dokonać wyboru. 
Wielu miało z tym problem i 
bywało, że kilkakrotnie wra-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cali, by wymieniać, rozważać 
i… znów wymieniać. Z weso-
łym programem rozrywkowym 
wystąpiły dzieci pod opieką 
pani Małgorzaty Tatiny. 
Szczególnie podobał się wys-
tęp Piotrka Szirokiego, który 
ujawnił swoje talenty paro-
dystyczne przedstawiając no-
wą wersję bajki o Kopciuszku 
– w gwarze śląskiej. 

Specjalistki – wiza-
żystki (uczennice gimnazjum) 
ozdobiły barwnymi malunka-
mi ponad 100 buziek. 

Wieczorem, gdy peł-
ne wrażeń pociechy ułożono 
do snu, zebrali się pod na-
miotem rodzice, by potańczyć, 
spotkać się ze znajomymi, 
wypić po kufelku złocistego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
napoju. 

Organizacja i prze-
prowadzenie imprezy nie 
byłyby możliwe, gdyby nie 
pomoc strażaków i wsparcie 
wielu osób, którym organiza-
torzy i uczestnicy imprezy 
bardzo, bardzo dziękują! 
 
Imprezę wsparli: 
Urząd Gminy, GOK Tarnów 
Op., Rada Sołecka Tarnów 
Op., Kwiaciarnia „Storczyk”, 
p. Bożena Piechówka, PWB – 
Gaczyński, Import-Eksport-
Handel Mariusz Kaczkowski – 
Opole, Mini market „Ślimak” 
– Tere-sa Bobak, Restauracja 
„Kaska-da” – Beata Perczak, 
p. Małgorzata Tatina z grupą 
młodzieży. 
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Nasze zespoły 
 

akończył się sezon kon-
kursów i festiwali tanecz-

nych. Nasze zespoły spędziły 
pracowicie i intensywnie koń-
cówkę sezonu. Oprócz uro-
czystości z okazji jubileuszu 
10-lecia Formacji Tanecznej 
„Element” (5.06) 11 czerwca 
odbywało się w Tarnowie III 
Międzywojewódzkie Spotka-
nie Taneczne „TOP – 2011”. 
Impreza ta przyniosła zespoło-
wi Element II miejsce. Tak 
samo uhonorowano Mikro-
element, a Elemencik wytań-
czył sobie wyróżnienie. Zespół 
Santex (Filia Przywory) także 
znalazł się na medalowym III 
miejscu. Już następnego dnia, 
wczesnym niedzielnym ran-
kiem tancerze udali się do Go-
rzowa Śląskiego na Ogólno-
polski Festiwal Tańca Disco 
Dance i Hip-hop. Tam zespół 
Element zajął I, a Elemencik 
II miejsce. 
 
 Nasze zespoły cieszą 
się zasłużoną sławą i często są 
zapraszane do występów. Os-
tatnio przyjęto zaproszenie na 
pokaz podczas Dni Miasta 
Ozimka oraz obchody Nocy 
Świętojańskiej w Grabowie.. 
 
 Młodym tancerzom 
gratulujemy sukcesów i życzy-
my miłych wakacji! 
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Sobota: Unio, witaj! 
 
 
 
 
 
 
 
 

.07.2011r. na opolskim 
rynku odbyło się symbo-

liczne przekazanie Prezydencji 
Rady Unii Europejskiej Pols-
ce. Nastąpiło to w bardzo 
widowiskowy i oryginalny 
sposób, otóż z Szekesfehervar 
- miasta partnerskiego Opola - 
wybiegła sztafeta w której brał 
udział się m. in. Przewodni-
czący Zgromadzenia Ogólnego 
Komitetu Fejer Tamas Vargha 
wraz z węgierskimi samorzą-
dowcami i sportowcami.  
Start do ostatniego etapu szta-
fety rozpoczął się o godzinie 
10:00 pod Remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przywo-

rach. Nasi węgierscy goście 
bardzo chętnie fotografowali 
się z mieszkańcami, zwiedzili 
budynek remizy, a nawet 
próbowali odjechać naszym 
wozem strażackim. Nie nie, 
taki żart. ale faktycznie byli 
szczerze zainteresowani miejs-
cem , w którym się znaleźli. 
Kto był, potwierdzi, że wprost 
emanowali serdecznością i do-
brym humorem!!! 
Na tym odcinku sztafety do 
Węgrów dołączyli opolscy 
samorządowcy, m. in.: Karina 
Bedrunka, Paweł Bliźnick, 
Lucjusz Bilik, Barbara Kamiń-
ska oraz profesor Politechniki 
Opolskiej Marek Tukiendorf. 
Po krótkim ale bardzo ser-
decznym powitaniu, Wójt 
Giminy Tarnów Opolski, 
Krzysztof Mutz wręczył na-
szym zagranicznym gościom 
dyplomy oraz upominki ży-
cząc bezpiecznego dotarcia do 
mety. Nie mniej miło Prezes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSP Przywory, w imieniu 
wszystkich strażaków i swoim, 
pogratulował biegaczom wy-
trwałości oraz wręczył dwie 
ręcznie malowane w motyw 
opolski filiżanki z nazwą jed-
nostki i datą, jako pamiątkę 
ściśle związaną z tradycją 
naszego regionu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gotowi... 
Do startu...  
START!!! 
I pobiegli...Do granic miasta 
odeskortowali ich strażacy 
naszej jednostki... 
Wszystko poszło zgodnie z 
planem :)      
                     Patrycja Bartylla 
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