
Mali twórcy 
 

 okazji Dnia Dziecka w 
galerii GOK w Tarnowie 

Op. odbędzie się prezentacja 
prac dziecięcych powstałych w 
ramach zajęć pracowni cerami-
cznej i Akademii Malucha 
(plastyka). Ponadto będzie mo-
żna obejrzeć uwiecznione na 
fotografiach migawki z zajęć. 
Ekspozycja będzie dostępna 
do zwiedzania od 30 maja. 
Zapraszamy! 

Z 

Podziękowanie 
 

towarzyszenie PRO prag-
nie gorąco podziękować 

Rolandowi Wrzeciono, który 
wykonał wzorową pracę: 
napisał wniosek na projekt, 
który został dobrze oceniony 
przez komisję.   Piotr Koziol 

S 

Na festynie fajnie jest! 
 

 dniu 03.06.2012 Sołtys, 
Rada Sołecka Kosoro-

wic przy współudziale OSP 
oraz BJDM zorganizowała 
Piknik Rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka. Organizatorzy przy-
gotowali liczne atrakcje dla 
wszystkich uczestników. Prze-
jażdżki bryczką i na końskim 
grzbiecie albo prawdziwym 
wozem strażackim sprawiły 
wiele frajdy nie tylko naj-
młodszym. Pokaz ratownictwa 
drogowego, ścianka wspinacz-
kowa, przedstawienie „Kop-
ciuszek na zawodach” w 
gwarze śląskiej oraz liczne 
konkursy z nagrodami – było 
w czym wybierać! Bardzo 
dużym zainteresowaniem cie-
szyły się warsztaty rękodzieła 
przygotowane przez pracow-
ników GOK. 
 
Imprezę wsparli: 
 
- Wójt Gminy Tarnów  
Opolski Pan Krzysztof Mutz 
- BJDM Syronie Kosorowice 
- MALKAN Pan Antoni Zyła 
- Usługi Budowlane Łukasz-
czyk Pan Dariusz Łukaszczyk 
- PPHU PASTERNOK 
Państwo Beata i Piotr 
Pasternok 
- TARTAK Pan Sebastian 
Gierok 
- EWI Styl Pani Irena Gebauer 
- Usługi Budowlane CEBULA 
Pan Stanisław Cebula 
- METAROL Państwo Dorota 
i Ewald Dziemba 

- Sklep Soworka Pani 
Krystyna Soworka 
- Sklep Schneider Państwo 
Edyta i Jerzy Schneider 
- Malarstwo Kowalik Pan 
Markus Kowalik 
- Firma Usługowa Handlowa 
Pan Ryszard Gregorczyk 
- PUB VIKTORIA Pan 
Radosław Denisz 
- Sklep Tomimarkt Pan Rudolf 
Rygoł 
- Firma MUTZ Pan Piotr Muc 
- Radio Opole 
- Turon  Grupa Energetyczna 
- Sołtys i Rada Sołecka Wsi 
Kosorowice         

 
Sołtys Wsi Kosorowice 

Szymon Dyga 

W 

oszykarki z naszego gim-
nazjum rewelacyjnie wy-

padły w tegorocznych mistrzo-
stwach szkół wiejskich woje-
wództwa opolskiego. Po wy-
graniu eliminacji i półfinału 
nasze dziewczęta dostały się 
do ścisłego finału, rozgrywa-
nego w Chróścinie, gdzie spot-
kały się cztery najlepsze dru-
żyny z Opolszczyzny. W fina-
le koszykarki z Tarnowa Opol-
skiego odniosły dwa pewne 
zwycięstwa nad rywalkami z 
Chróściny i Pokoju. Bardzo 
nerwowe było przegrane w 
dramatycznej końcówce, spot-
kanie z rywalkami z Szymi-
szowa. Duża liczba fauli od-
gwizdana przeciwko naszemu 
zespołowi i słaba skuteczność 
rzutowa spowodowały, iż mi-
nimalnie lepszy okazał się 
przeciwnik. Ostatecznie to 
przegrane spotkanie nie miało 
już większego znaczenia, bo 
dwa zwycięstwa zapewniły 

nam mistrzostwo wojewódz-
twa szkół wiejskich. 

Bieżący rok szkolny 
koszykarki zakończyły rów-
nież na 3 miejscu w półfinale 
wojewódzkiej Gimnazjady, co 
w klasyfikacji wszystkich 
szkół gimnazjalnych naszego 
województwa plasuje P.G. 
Tarnów Opolski na miejscach 
9-12. We wszystkich rozgry-
wkach i turniejach nasze dzie-
wczyny zagrały 20 spotkań, z 
których aż 17 wygrały. 

Zawodniczki: Karoli-
na Zyła, Katarzyna Ogórek, 
Karina Rychlikowska, Kata-
rzyna Kowol, Karolina Cho-
dura, Jessica Ludwiczak, Julita 
Twardowska, Beata Dżumaga, 
Aleksandra Reinert, Karolina 
Wocław, Maria Labisz. 
W eliminacjach i półfinale 
grały również: Natalia Kuźma, 
Luiza Nowak, Kinga Reinert, 
Angelika Piotrowicz. 
                 Bartłomiej Kindrat 
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Nostalgiczne Dres Party 
 

nia 28 kwietnia 2012 o 
godzinie 20:00 w Przy-

worach uczestnicy Dres Party 
przenieśli się w czasie do lat 
80. i 90. Niepowtarzalny kli-
mat imprezy zawdzięczamy 
D.J Arkowi Grabowskiemu,  
D.J Markowi Łaciakowi i Da-
widowi Grabowskiemu. Di-
dżeje dawnej formacji Disco 
Music poprowadzili imprezę 

jak za dawnych lat (z czego 
Przywory i nasz Dom Kultury 
słynęły w latach 90). Impreza 
różniła się tylko tym, iż 
uczestnicy ubrani byli obowią-
zkowo w dresy, dzięki czemu 
było wygodnie i zabawnie. 
Dochód z imprezy Stowarzy-
szenie Nasze Przywory w 
kwocie 707,80 zł przeznaczy 
na  cele statutowe. Jeszcze raz 
wielkie dzięki dla Arka, Marka 
i Dawida!!!   Patrycja Bartylla 
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Dar serca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 niedzielę 15 kwietnia 
2012 przyworzanie tłu-

mnie przybyli na zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie 
NASZE PRZYWORY koncert 

charytatywny „Dla Gosi”. 
Wspaniałą atmosferę reggae 
stworzył zespół BONGO-
STAN oraz jego licznie przy-
byli fani. Dzięki niesamowi-
tym chłopakom z zespołu i 
hojności wszystkich przyby-
łych na koncert, będziemy 
mogli znacząco wesprzeć re-
habilitację Gosi. Udało się ze-
brać 3133,13 zł. Wszystkim 
darczyńcom za okazane ser-
ce serdecznie dziękujemy!!! 
                     Patrycja Bartylla 
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16 Gmina Tarnow Opolski 2  12

Sukces koszykarek z gimanzjum

Projekt szkoleniowy 
zakończony 

5 kwietnia 2012 roku w 
Urzędzie Gminy odbyło się 

ostatnie szkolenie w ramach 
projektu pt. „Kompetentny 
Urzędnik + Sprawny Urząd = 
Zadowolony Obywatel” 
współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego z zakresu Zarządzania 
Projektami. Te i pozostałe 
szkolenia z Prawa Zamówień 
Publicznych, Obronności,
Obrony Cywilnej i innych oraz 
doposażenie Urzędu Gmina 
Tarnów Opolski wywalczyła w 
dodatkowym rozdaniu na po-
czątku tego roku. W ciągu 8 
godzin ostatnich zajęć uczest-
nicy poznali tajniki sprawnego 

organizowania projektu, a 
także rozpoczęli przygotowa-
nia do Dnia Otwartych Drzwi 
w Urzędzie Gminy, który już 
niedługo będzie miał miejsce. 
Pomysłów, by uświetnić ten 
dzień było wiele – mówi Krzy-
sztof Mutz. Choć przygoto-
wania dopiero się rozpoczy-
nają już teraz „Urzędnicy” 
gwarantują „załatwienie spraw 
po godzinach” to znaczy, że 
podczas Otwartych Drzwi 
mieszkańcy będą mieli możli-
wość załatwić sprawy poza 
ustalonymi godzinami fun-
kcjonowania urzędu. Wśród 
pomysłów pojawiło się zwie-
dzanie gabinetu Wójta i wy-
cieczka po Urzędzie. Nie za-
braknie również drobnego po-
częstunku.           Julia Szostok  
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