
Wakacyjne zajęcia 
 

W Gminnym Ośrod-
ku Kultury w lipcu, od 10.00 
do 16.00 czynna była pra-
cownia komputerowa. Pla-
cówka organizowała także wy-
jazdy na basen do Gogolina 
dla dzieci z całej gminy. 
Chętni w wieku od 7 do 13 lat 
pod opieką instruktorów, za 
zgodą rodziców mogli przez 
kilka godzin cieszyć się ką-
pielami i w promieniach słoń-
ca „produkować” witaminę D. 
W połowie miesiąca duża 
grupa dzieci wzięła też udział 
w wyjeździe do Brzegu na 

Piknik na Florydzie. Dofinan-
sowania – zarówno wyjazdów 
na basen do Gogolina jak i do 
Brzegu udzielił Wójt Gminy 
Tarnów Opolski. Filie GOKu 
także były czynne w lipcu, a 
zajęcia tam organizowano 
zgodnie z potrzebami uczę-
szczających na nie dzieci.  

 
Sierpień to czas re-

montów i urlopów pracow-
niczych, dlatego placówki 
Gminnego Ośrodka Kultury 
są nieczynne. Wszystkich 
chętnych zapraszamy na zaję-
cia w nowym sezonie od  
2 września.      Dyrekcja GOK 

Wiara i ofiara 
 
 W niedzielę 7 lipca 
kosorowicką plebanię odwie-
dzili pielgrzymi. Niby nic w 
tym niezwykłego – zwyczajna 
para małżeńska w okolicach 
czterdziestki. Ale niezwykłe 
jest to, iż ci skromni ludzie 
podjęli się niecodziennego 
trudu: pokonania per pedes 
apostolorum (czyli pieszo na 
wzór apostołów) drogi z 

Sandomierza do Fatimy. Po 
noclegu „na farze” u gościn-
nego ks. Piotra Janoszki i 
wysłuchaniu mszy św., żegna-
ni przez mieszkańców udali się 
w dalszą drogę. Niech ich Bóg 
prowadzi! 
 Przy okazji warto 
przypomnieć, że mieszkańcy 
Kosorowic co roku przyjmują 
grupy pielgrzymów udających 
się na Jasną Górę (w sierpniu) 
Inf.  własna 

Błędy ludzi i urządzeń 
 

Serdecznie przepra-
szamy Panią Barbarę Mien-
tus za błąd w pisowni naz-
wiska, jaki wkradł się do 
tekstu na stronie 3 poprzed-
niego numeru gazety. 

 
Wszystkich PT Czy-

telników oraz autorkę i bo-
haterów  artykułu „Polsko – 
holenderska majówka stra-
żacka” za powstałe przy prze-

noszeniu do druku błędy w 
początkowych  wersach posz-
czególnych akapitów.  

 
Błędy robią ludzie, 

zawodzą urządzenia, tylko ten 
co nic nie robi nigdy się nie 
myli. Mamy nadzieję, że mimo 
potknięć nasi czytelnicy i ko-
respondenci pozostają nam 
wierni.  

Pozdrawiamy i życzy-
my miłych urlopów!   

                    Redakcja 

W medalowej formie 
 

Ostatni konkursowy 
weekend sezonu dla zespołów 
działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury był bardzo 
udany. W sobotę, 15 czerwca 
nasze mażoretki – czyli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Element – M wystąpiły na II 
Festiwalu Zespołów Mażo-
retkowych „Ozimska Fura-
żerka 2013”. Zespół juniorek 
w kategorii pompon zajął I 
miejsce. W kategorii baton 
zarówno kadetki jak i ju-
niorki stanęły na III miejscu 
podium. Także solistkom obu 
zespołów dopisało szczęście i 
ich umiejętności znalazły uz-
nanie w oczach jury. Magda-
lena Dziemba (kadetki) zajęła 

III miejsce a Angelika Pio-
trowicz (seniorki) wytańczyła 
I lokatę. Z kolei w niedzielę, 
16 czerwca, Formacja Element 
udała się do Świdnicy na 
Ogólnopolski Konkurs Tańca. 
I stamtąd nie wrócono bez 
medali. W kategoriach mo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dern jazz i disco dance 
Element zdobył aż dwa I 
miejsca! Najmłodsi tancerze z 
Mikroelementu w miniaturze 
tanecznej „Wśród morza fal” 
zostali sklasyfikowani na IV 
miejscu. 

Zespołom i solistkom 
serdecznie gratulujemy, ży-
czymy wspaniałych waka-
cyjnych przygód i sukcesów w 
nowym sezonie.         

                     Redakcja 

Komunikat Gminnej 
Biblioteki Publicznej 

 
Jeszcze do 5 sierpnia 

trwa zbieranie danych do 
Gminnego Informatora Gos-
podarczego. Przedsiębiorcy 
zainteresowani nieodpłatnym 
umieszczeniem informacji w 
tej broszurze proszeni są o 
kontakt osobisty, telefoniczny 

lub mailowy z biblioteką – 
Tarnów Opolski, Osiedle Za-
kładowe 7, tel. 77 46- 44- 781, 

e-mail: 
gbptarnowop@poczta.onet.pl. 
Informacje i formularze do 
pobrania na stronie interne-
towej: 
gbp-tarnowopolski.wbp.opole.pl 
w zakładce Gminny Infor-
mator Gospodarczy. 
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Ważne dla poszukujących pracy 
 
Firma Remontowo-Budowlana Kolasa Wojciech & Kolasa 
Tomasz z siedzibą w Siedlcu, ul Wiejska 2A,  przyjmie do 
pracy osoby w zawodach: 

 
 

           - dekarz 
            - murarz 

 
 

Chętni proszeni są o kontakt telefoniczny: 
- tel kom. 668018455 lub 697714947 

- Tel stac. 77-54-02-159 – po godzinie 16.00 

Gminna Biblioteka Publicz-
na w Tarnowie Opolskim 
pod koniec czerwca zgłosiła 
swój akces do projektu „Bi-
blioteka miejscem spotkań 
wielu kultur”. Komisja oce-
niająca zakwalifikowała 9 par-
tnerstw powiatowych z 3 wo-
jewództw. Będą oni wspierani 
przez 6 placówek norweskich 
Projekt - finansowany z fundu-

szy EOG, pochodzących z Is-
landii, Liechtensteinu i Nor-
wegii, oraz środków krajo-
wych - realizowany jest przez 
Fundację Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego. 
Wkład własny zapewniają 
Polsko-Amerykańska Funda-
cja Wolności oraz Biblioteka 
Narodowa Norwegii.  
Informacja własna 


