
Sprawozdanie  
ze zbiórki publicznej 

  
 
 
 
 

towarzyszenie Nasze Przy-
wory z siedzibą w Przy-

worach przy ulicy Wiejskiej 
83 na podstawie decyzji  
nr OR.5311.7.2012 wydanej 
przez Wójta Gminy Tarnów 
Opolski dnia 11.09.2012 roku 
informuje, że w wyniku prze-
prowadzonej zbiórki publicz-
nej trwającej od 15 do 16 
września 2012 roku zebrano 

środki pieniężne w kwo-
cie 1683 zł (słownie: jeden 
tysiąc sześćset osiemdziesiąt 
trzy zł 00/100 gr). Całkowity 
dochód ze zbiórki publicznej 
zostanie przeznaczony na dzia-
łalność w zakresie upowszech-
niania kultury i sztuki, inicjo-
wania i koordynowania wspól-
nych przedsięwzięć podejmo-
wanych w interesie mieszkań-
ców wsi oraz na adaptację po-
mieszczeń Stowarzyszenia Na-
sze Przywory. Serdecznie 
dziękujemy za okazane 
wsparcie. W imieniu Zarzą-
du Stowarzyszenia Nasze 
Przywory    Patrycja Bartylla 
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Podziękowanie 
 

 dniach 15 i 16 września 
przeżywaliśmy Dożynki 

Powiatowo-Gminne w Przy-
worach. Teraz nadszedł czas 
refleksji, wspomnień i podzię-
kowań. Na samym początku 
chcę podziękować Ewie Loster 
- Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury za koordynację, 
ogromną pomoc i wsparcie 
przy organizacji tych dożynek. 
Dożynki kojarzą się przede 
wszystkim z koroną, dlatego 
też pragnę wyrazić wdzięcz-
ność Aleksandrze Poloczek, 
która zaprojektowała i wyko-
nała naszą piękną koronę. 
Sama jednak nie dałaby rady, 
gdyby nie grono pań, które tak 
chętnie przychodziły na war-

sztaty dożynkowe. W szcze-
gólny sposób chcę podzięko-
wać Barbarze Glince, która nie 
opuściła ani jednego spotkania 
oraz Irenie Kozub, która 
oprócz pomocy przy dużej 
koronie wykonała trzy małe: 
dla starosty, wójta i na ołtarz 
w kościele. Wszystkim miesz-
kańcom Przywór składam wy-
razy uznania za piękne przy-
strojenie posesji i całej miej-
scowości. Dziękuję Henry-
kowi Gaborowi, który opro-
wadzał komisję oceniającą 
dekoracje Waszych posesji. 
Nie jestem w stanie wymienić 
wszystkich, ale nie byłabym 
sobą, gdybym nie podzięko-
wała: strażakom, Radzie 
Sołeckiej, Stowarzyszeniu
,,Nasze Przywory", Magdzie i 

Agnieszce w zabytkowych 
strojach śląskich, dziewczy-
nom w strojach regionalnych, 
paniom sprzedającym kołacz, 
młodzieży z gimnazjum wraz z 
nauczycielami w-fu. Dziękuję 
małym piłkarzom z Football 
Academy, przedszkolakom z 
Przywór wraz z opiekunkami, 
zespołom tanecznym z naszej 
gminy oraz delegacjom po-
szczególnych sołectw - za dos-
tarczenie nam tylu emocji w 
pierwszym dniu dożynek oraz 
tym, którzy uwiecznili w 
obiektywie wydarzenia tych 
dni. Wszystkim tym, którzy 
brali udział w barwnym koro-
wodzie, gościom oraz miesz-
kańcom. DZIĘKUJĘ! 
         
           Lidia Urban - sołtys  
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tuetek ZŁOTEJ TARNINY 
laureatom oraz pamiątkowych 
dyplomów i kwiatów wszyst-
kim nominowanym. 

Dobrej zabawy dos-
tarczył wszystkim zebranym  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
występ KABARETU MŁO-
DYCH PANÓW. Spragnieni 
tańca mieli okazję poskakać i 
pokołysać się przy muzyce 
zespołu „Marvel”. Wszystkich 
zachwycił wspaniały pokaz 
pirotechniczny.  

Należy dodać, że w 
namiocie swoje stanowiska 
informacyjne miały: Bank 
Zachodni WBK Oddział Tar-
nów Opolski, Bank Spółdziel-
czy w Krapkowicach – Od-
dział Tarnów Opolski, Przed-
stawicielstwa KRUSu i Agen-
cji Rynku Rolnego. Pracow-
nicy tych instytucji udzielali 
porad i informacji związanych 
z ich działalnością skierowaną 
przede wszystkim do rolni-
ków. 

Na terenie dożynko-
wym swoje stanowiska miało 
też Stowarzyszenie „Nasze 
Przywory”. Przygotowano tu 
stoiska z pięknymi wyrobami 
rękodzieła – przed wszystkim 
z wykorzystaniem elementów 
roślinnych. W pobliżu swoją 
wystawę miał miejscowy foto-
grafik Józef Kantow utrwala-
jący – ku pamięci potomnym i 
zachwytowi współczesnym – 
piękno zwyczajnych a niezwy-
kłych widoków okolicznych 
miejscowości. Należy pod-
kreślić, że jedna z jego  foto-
grafii została utrwalona na 
okolicznościowym kubku sta-
nowiącym pamiątkę z XII 
Powiatowo – Gminnych Doży-
nek Przywory 2012. 

Dożynki zakończyły 
się pełnym sukcesem – za co 
chwała wszystkim, którzy 
włożyli swą pracę w ich orga-
nizację i przeprowadzenie. 
Pozostały dobre wspomnienia. 
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Podziękowanie 
 
Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Przywory dziękują Panu 
Romanowi Misiowi za wykonanie i współfinansowanie 
sprzętu do monitoringu w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w 
Przyworach. 
 

Wsparcia finansowego 
 i rzeczowego udzieli: 

-    Piomar  sp. zo.o – Piotr Żur 
Przywory 

-    Zakład Usług Remontowo – 
Budowlanych – Rudolf Malik 

-   Przedsiębiorstwo Usługowo – 
Handlowe Jerzy Dyga 

- Lhoist Opolwap S.A – 
Tarnów Op. 

- Bank Spółdzielczy Oddział 
Tarnów Opolski 

- Spółdzielnia Pracy Surow-
ców Mineralnych w Opolu 

- Przedsiębiorstwo "LABTAR" 
Sp. z o.o. w  Tarnowie Op. 

- Bank Zachodni WBK Tarnów 
Opolski 

- Sklep Wielobranżowy Maria 
Korytkiewicz 

- Usługi Leśne Jerzy Skiba 
- Restauracja Rumcajs 

Urszula Wolnicka 
- Stoll –Wid Sp.  z o.o 

Przywory – Kornelia Widera 
- Kwiaciarnia Czarny Lotos 

- Bursy.Cukiernia s.c. z Opola 

- Zakład Stolarski + Transport 
Józef Mika Przywory  


