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ŚWIĘTO TARNINY
Tradycyjny festyn gminny, od wie-

lu lat gromadzący mieszkańców i przy-
jezdnych na kosorowickich błoniach, 
obecnie nosi nazwę Święto Tarniny. 
Jest imprezą, która – oprócz nieza-
przeczalnych walorów rekreacyjnych 
i integracyjnych – służy promocji gmi-
ny, popularyzacji regionalnego folklo-
ru, ochronie dziedzictwa kulturowego 
i materialnego. Organizatorzy (Gmin-  ▶ patrz na str. 8-9

 ▶ czytaj na str. 3  ▶ czytaj od str. 5  ▶ czytaj na str. 12

ny Ośrodek Kultury i  Urząd Gminy) 
nie szczędzą wysiłku, by działania 
popularyzatorskie i edukacyjne przed-
sięwzięcia przybierały jak najatrak-
cyjniejszą formę. Widać starania te 
przynoszą oczekiwane rezultaty, gdyż 
festyn niezmiennie cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem mieszkańców 
i przyjeżdżających – z bliższych i dal-
szych okolic – gości. 

Tegoroczne Święto Tarniny obfito-
wało w  atrakcje artystyczne, ciekawe 
warsztaty, pokazy, propozycje zabawy 
i wszelakiej rozrywki. Dwudniowa im-
preza była ze wszech miar udana. Na 
dowód – wybrane migawki spośród 
bogatej dokumentacji fotograficznej – 
fotoreportaż na str. 8.

Tarninowo–lawendowe 
świętowanie przed  

pierwszym dzwonkiem

Wywiad z Wójtem Gminy Tarnów 
Opolski – Krzysztofem Mutzem.

20-lecie 
Akademii Sztuk Walki
21 czerwca b.r. w „Biesiadniku” 

w Miedzianej odbył się Rodzinny Pik-
nik z  okazji 20-lecia Akademii Sztuk 
Walki. Impreza zgromadziła aż 316 
gości!

Bezpieczny start dla 6-latka

Jak przygotowano się do tego za-
dania w Tarnowie Opolskim opowia-
da Pani Maria Konieczny – Dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej



Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów. Projekty graficzne reklam i ogło-
szeń opracowane przez redakcję pozostają jej własnością. Za treść nadesłanych materiałów, reklam i ogłoszeń wydawca 
i  redakcja nie ponoszą odpowiedzialności. Wydawca zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów i  materiałów 
opublikowanych w „Aktualnościach Gminy Tarnów Opolski” bez zgody Wydawcy jest zabronione. 

Przypominamy o zmianie rachunków bankowych  
Gminy Tarnów Opolski

Na numer rachunku: 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007 Bank Spółdzielczy Oddział w Tarnowie Opolskim można 
dokonywać wpłat z  tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty administracyjnej, opłaty za wydawanie ze-
zwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłata za udostępnienie 
danych z ewidencji ludności.

Na numer rachunku: 50 8884 0004 2003 0032 4555 0018 Bank Spółdzielczy Oddział w Tarnowie Opolskim można 
dokonywać wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na numer rachunku: 29 8884 0004 2003 0032 4555 0008 Bank Spółdzielczy Oddział w Tarnowie Opolskim należy 
dokonywać wpłaty z tytułu wadiów przetargowych oraz zabezpieczeń należytego wykonania umów.
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Ogólnopolski Dzień Policjanta
24 lipca obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Policjanta. Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim policjantom, a w szcze-

gólności tym, którzy działają na terenie naszej gminy, najserdeczniejsze podziękowania za ogrom pracy i poświęcenie, wło-
żone w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom całej gminy. Życzymy dużo zdrowia, pomyślności i sukcesów w dalszej 
pracy. 
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Bezpłatne porady prawne
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Tarnów Opolski do skorzystania z bezpłatnych 
porad prawnych. Porady są udzielane w urzędzie, w każdy wtorek w godzinach od 12.30 do 13.30. W celu umówienia się 
konsultację prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 46 40 853. Pomoc prawna udzielana jest w każdym zakresie.

Zapraszamy do współpracy
Masz lekkie pióro, dobre oko do zdjęć lub głowę pełną 

pomysłów? Zapraszamy do współpracy nad tworzeniem 
„Aktualności Gminy Tarnów Opolski”! Czekamy na zdjęcia, 
gotowe teksty albo interesujące tematy. Propozycje mailowo 
można przesyłać na adres promocja@tarnowopolski.pl

Podziękowania
Członek Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski składa po-

dziękowanie Panu Gerardowi Kampa za nieodpłatne prze-
kazanie drzewek na zagospodarowanie terenów zielonych 
w naszej miejscowości.

Sesja absolutoryjna
Wójt Gminy Tarnów Opolski otrzymał pozytywną oce-

nę radnych za pracę w 2013 roku. Głosowanie odbyło się 
w  obecności 12 radnych, którzy jednogłośnie dali zielone 
światło wójtowi. Radni pozytywnie głosowali także za za-
twierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2013. 

Ogłoszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opol-

skim informuje, że od 01.09.2014r. można składać wnioski 
na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na 
nowy okres zasiłkowy 2014/2015 (druki do pobrania w sie-
dzibie Ośrodka w Tarnowie Opolskim Osiedle Zakładowe 7).  
Ponadto przypominamy o możliwości ubiegania się o pomoc 
w formie posiłków dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.
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nr 3/2014 Wójt mówi

Okres wakacyjny w  naszej gminie upłynął w  ferworze 
„śmieciowej rewolucji”, 6-latki wraz z rodzicami przy-

gotowywały się do szkolnej integracji– a to wszystko w cie-
niu kosorowickiego tarninowego świętowania i  niemiec-
kiego święta lawendy w partnerskim Bad Blankenburg.

Redaktor: Panie Wójcie, temat śmieci – tak gorący w ostatnim 
czasie – nieco przycichł. Czy to oznacza, że sytuacja została 
opanowana?
Krzysztof Mutz: Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu moich pracowników, nie 
tylko w samym urzędzie ale i jednostkach podległych, temat 
został w dużej mierze opanowany. Kubły – już z logo gmi-
ny, są u mieszkańców, a śmieci wywozi firma, która wygrała 
przetarg. Odbiory realizowane są rzetelnie a  na wszystkie 
sygnały o nieprawidłowościach, zgłaszane przez mieszkań-
ców, reagujemy bardzo szybko. Przy okazji wymiany kubłów 
wyszły na światło dzienne pewne zaniedbania firmy wcze-
śniej nas obsługującej, czyli sytuacje, w których na przykład 
niewielka liczebnie rodzina miała kubeł jak dla zabudowań 
wielorodzinnych i  teraz zostało to zweryfikowane. Wiel-
kość kubłów została rozdysponowana zgodnie z uchwałami 
podjętymi przez Radę Gminy – według liczebności rodzin. 
Niektórzy mieszkańcy zgłaszają, że przyznane im gabaryty 
kubłów są niewystarczające i chcieliby otrzymać kubły do-
datkowe albo wymienić obecne na większe. Dyskutujemy 
obecnie z  radnymi jak rozwiązać ten problem. Rozwiąza-
niem mogłyby być dodatkowe kubły za dodatkową opłatą 
ale o tym zadecyduje Rada Gminy. Ci mieszkańcy, którzy się 
do nas zgłaszają, popierają takie rozwiązanie.

Red.: Wrzesień to ważny miesiąc dla licznej grupy 6-latków, 
które rozpoczęły naukę szkolną. Gmina poniosła w  tym te-
macie dodatkowe koszty aby utworzyć mniejsze oddziały dla 
maluchów. Dlaczego zdecydował się Pan na taki wydatek, zwa-
żywszy na problemy ze zmniejszoną subwencją oświatową?
K. M.: Stwierdziłem po prostu, że nie można karać dzieci 
za błędy decydentów ze stolicy. To prawda, że zmniejszona 
subwencja odbiła się mocno na naszym budżecie i musieli-
śmy zrezygnować z niektórych inwestycji. Jeśli jednak cho-
dzi o 6-letnie maluchy, to wiem, że potrzebują specjalnego 
traktowania na szkolnym starcie. Nie od dziś wiadomo, że 
stres 7-letniego pierwszoklasisty potrafi być porażający, a co 
dopiero dziecka przyzwyczajonego do rytmu przedszkol-
nego. Po rozmowach z  Panią dyrektor tarnowskiej szkoły 
stwierdziłem, że nie możemy w  tej materii zaciskać pasa 
i postanowiliśmy uruchomić trzy mniejsze, zamiast dwóch 
oddziałów pierwszej klasy, z pewnymi udogodnieniami aby 
zarówno dzieci jak i  ich rodzice mogli się czuć bezpieczni. 
Myślę, że to nie jest rozrzutność a po prostu zdroworozsąd-
kowe myślenie dla dobra naszych dzieci.

Red.: Gminy zrzeszone w Aglomeracji Opolskiej katalogują te-
reny inwestycyjne by z funduszy unijnych uzbroić je i ściągnąć 
inwestorów. Czy Gmina Tarnów Opolski również podjęła takie 
działania?
K. M.: Oczywiście, zgłosiliśmy określony areał do dofinan-
sowania na uzbrojenie i mamy już zainteresowanych inwe-
storów. Nie chciałbym jednak mówić o szczegółach zanim 
nie zapadną konkretne decyzje. Mogę jednak powiedzieć, 
że – przy dużym zaangażowaniu Pani Beaty Czech – udało 
nam się nawiązać współpracę z  instytucją austriacką peł-

niącą funkcje podobne do naszej Izby Gospodarczej. Gości-
liśmy już w ramach wstępnych rozmów jej przedstawiciela 
– Pana Ericha Bramauera. Mam nadzieję, że uda nam się 
zaprezentować naszą gminę ewentualnym austriackim in-
westorom jak również nawiązać kontakty miedzy naszymi 
przedsiębiorcami a firmami austriackimi.

Red.: Po raz kolejny odbyło się w  Kosorowicach Święto Tar-
niny. Nasza delegacja gościła w  Bad Blankenburg na lawen-
dowym święcie. Czym tłumaczyć tak duży sukces podobnych 
imprez?
K. M.: W Kosorowicach mieszkańcy świetnie bawili się od 
lat na imprezie, która od dwóch sezonów odbywa się pod 
szyldem naszej herbowej rodziny. W  Bad Blankenburg la-
wenda jest częścią miejscowej tożsamości więc ludzie czują 
do niej sentyment i ogromną więź. Nasza herbowa tarnina 
była trochę zapomniana – dziś przeżywa swego rodzaju od-
rodzenie. Mieszkańcy naszej gminy lubią się bawić na ro-
dzinnych festynach, bo nie tylko dają im chwilę wytchnienia 
ale też pozwalają mocniej utożsamić się z terenem, z którego 
pochodzimy. Bardzo mnie cieszy, że frekwencja w Kosoro-
wicach jest duża a zainteresowanie tarninowymi specjałami 
rośnie. Mam nadzieje, że na kolejnych festynach będziemy 
już mogli podejmować gości „tarninówką” przygotowaną 
przez samych mieszkańców a nie tylko rarytasami spod ku-
charskiej fachowej ręki. Wracając jeszcze do wizyty w Bad 
Blankenburg – tam również zaprezentowaliśmy cześć na-
szego kulturowego dziedzictwa. Na stoisku poświęconym 
gminie partnerskiej przedstawiliśmy nie tylko materiały 
i foldery promocyjne ale również ręcznie malowaną porce-
lanę i produkty lokalnych przedsiębiorców.

Red.: Przed wakacjami w Tarnowie gościła też młodzież z in-
nego miasta partnerskiego – Brück…
K. M.: To prawda. Młodzież z  Brück odwiedziła nas wraz 
z opiekunami jeszcze w czerwcu. Spotkanie upłynęło w mi-
łej atmosferze, podczas degustacji lokalnych słodyczy. Mło-
dzi goście byli nimi zachwyceni. Jak widać, na tym gruncie 
również nie mamy się czego wstydzić.

Na zakończenie chciałbym życzyć wszystkim mieszkań-
com, nie tylko uczniom i przedszkolakom, dużo energii i sił 
do podjęcia obowiązków po okresie wakacyjnym – jednak 
przede wszystkim optymizmu i wiary w sukces.

Tarninowo–lawendowe świętowanie  
przed pierwszym dzwonkiem
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nr 3/2014Komunikaty urzędowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków od dnia 01 września 2014 roku do dnia 31 sierpnia 2015 
roku na terenie Gminy Tarnów Opolski na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze. zm.) oraz Uchwały nr XLV/312/2014 Rady 
Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 lipca 2014 r. 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody:
 � cena za dostarczanie 1 m3 wody 3,06 zł
 � cena opłaty abonamentowej miesięcznie od jednego wodomierza głównego 3,25 zł

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:
 � cena za 1m3 ścieków bytowych 6,35 zł
 � cena za 1m3 ścieków przemysłowych 8,88 zł
 � cena opłaty abonamentowej miesięcznie od jednego dostawcy ścieków 3,75 zł

Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.
ZGKiM

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych na sprzedaż

Gmina Tarnów Opolski posiada do sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań w miejscowości:  
Walidrogi, Miedziana i Tarnów Opolski oznaczone działkami:

Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza Działka Miejscowości

705/155 0.0924 ha 72 000 zł zabudowana Walidrogi

35 0.0970 ha 130 000 zł zabudowana Miedziana

1341/6 0.0799 ha 49 000 zł niezabudowana Tarnów Opolski

1342/6 0.0737 ha 48 000 zł niezabudowana Tarnów Opolski

1348/6 0.0752 ha 48 300 zł niezabudowana Tarnów Opolski

1349/6 0.0772 ha 48 800 zł niezabudowana Tarnów Opolski

Nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są  
pod zabudowę mieszkaniową i usługową. 

Gmina Tarnów Opolski posiada do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieruchomości niezabudowane  
w miejscowości Walidrogi oznaczone działkami:

Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza

744/155 0.1300 ha wraz z udziałem wynoszącym 2357/10000 części w działce nr 743/155 o pow. 0.0990 ha 90 000 zł

745/155 0.1300 ha wraz z udziałem wynoszącym 2357/10000 części w działce nr 743/155 o pow. 0.0990 ha 90 000 zł

746/155 0.1300 ha wraz z udziałem wynoszącym 2357/10000 części w działce nr 743/155 o pow. 0.0990 ha 90 000 zł

747/155 0.1615 ha wraz z udziałem wynoszącym 2929/10000 części w działce nr 743/155 o pow. 0.0990 ha 109 000 zł

Referat Gospodarki Terenowej i InwestycjiNieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego  
przeznaczone są pod usługi publiczne, komercyjne i transportu samochodowego.

Gmina Tarnów Opolski posiada do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nieza-
budowane w miejscowości Przywory oznaczone działkami:

Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza

2173/381 0,0606 ha 43 500 zł

2175/381 0,1102 ha 80 000 zł

Nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.

Dodatkowe informacje: 77 46 40 864
Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji
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Bezpieczny start  
dla 6-latka 

Bezpieczny start dla 6-latka – to duże wyzwanie zwią-
zane z obowiązkiem szkolnym dzieci „zerówkowych”.  

Jak przygotowano się do tego zadania w Tarnowie Opol-
skim opowiada Pani Maria Konieczny – Dyrektor Publicz-
nej Szkoły Podstawowej

Redaktor: Rozpoczynający się rok szkolny stanowi duże wy-
zwanie dla szkół podstawowych, które będą musiały zorgani-
zować naukę dzieci 6-letnich. Wiele gmin wycofało się z pomy-
słu przygotowania odrębnych oddziałów dla 6-latków z uwagi 
na koszty. Jak szkoła w Tarnowie Opolskim przygotowała się 
do realizacji tego zadania?

Maria Konieczny: W nowelizacji ustawy Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej wprowadziło obowiązek szkolny dla dzieci 
6-letnich, które ukończyły 6 lat do końca czerwca 2014 roku. 
W pozostałych przypadkach to rodzice decydują o tym, czy 
dzieci pójdą do szkoły, czy nadal będą w przedszkolu. Na-
sza szkoła już od marca br. prowadziła akcję informacyjną 
i zajęcia adaptacyjne w celu przygotowania dzieci 6-letnich 
i  ich rodziców do podjęcia obowiązku szkolnego. W  Tar-
nowie Opolskim, zamiast licznych oddziałów, powstaną 3 
klasy pierwsze, tak aby zagwarantować jak największy kom-
fort nauki i bezpieczeństwo dla najmłodszych uczniów. Za-
jęcia dla klas 1-3 odbywać się będą w innym budynku, tzw. 
„klamowni”, dzięki czemu najmłodsze dzieci będą przeby-
wać tylko w swojej grupie rówieśniczej. Wójt wyraził zgodę 
na sfinansowanie wszystkich wydatków umożliwiających 
komfortowe wejście w nowe obowiązki szkolne maluchom 
m.in. wydłużono czas pracy świetlicy do godziny 16, w świe-
tlicy wyodrębnioną grupę dzieci 6-letnich i zorganizowano 
dla nich dodatkowe zajęcia, aby zadbać o ich rozwój. 6-lat-
ki będą miały również możliwość oddzielnego spożywania 
obiadu, w wydłużonym czasie i przy pomocy pań pracują-
cych w świetlicy. Nauczyciele w ramach godzin społecznych 
będą też pełnili dyżury na świetlicy. Tym samym dzieci 
przyzwyczajone do przedszkolnego trybu dnia, nie odczują 
dyskomfortu związanego z przejściem do szkoły. 

R.: Jaką ofertę edukacyjną może Pani zaproponować swoim 
uczniom, nie tylko tym najmłodszym, w nadchodzącym roku 
szkolnym?
M. K.: Nasza szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktycz-
ną, klasy wyposażone są w  tablice interaktywne, posiada-
my wyremontowaną sale gimnastyczne oraz dostęp do hali 
sportowej i kompleksu boisk „Orlik”. W ramach programu 
e-szkoła prowadzony jest dziennik elektroniczny, który 
w  tym roku szkolnym będzie dostępny również dla rodzi-
ców w  wersji on-line. Gmina będzie finansowała wyjazdy 
uczniów klas III na zajęcia na basenie w Opolu, a uczniów 
klas IV na pływalnię do Kamienia Śląskiego, żeby nie na-
rażać rodziców na dodatkowe koszty i zagwarantować dzie-
ciom optymalne warunki do zajęć ruchowych. Po zakończe-
niu kursu nauki pływania dzieci będą mogły uzyskać kartę 
pływacką. Wszyscy uczniowie mają możliwość skorzystania 
z pomocy pedagoga, psychologa i logopedy. Prowadzone są 
zajęcia wyrównawcze i  kółka zainteresowań dla uczniów, 
a w ramach projektu „Fascynujący świat nauki” organizo-
wane są wycieczki edukacyjne i  prowadzone są zajęcia te-
matyczne. Wspólnie z rodzicami, władzami gminy i sponso-

rami ciągle dążymy do poszerzenia naszej oferty edukacyj-
nej i polepszenia warunków nauki dla dzieci Nasza szkoła 
zachowuje wysokie standardy, tak aby spełnić oczekiwania 
dzieci i rodziców.

R.: Co jeszcze można ulepszyć?
M. K.: Planujemy zrobienie podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych i termomodernizację budynku szkoły, aby 
zwiększyć efektywność energetyczną, ale też poprawić es-
tetykę budynku. 

R.: Życzymy szybkiej realizacji tych planów, zaś uczniom, na-
uczycielom i pracownikom oświaty życzymy przede wszystkim 
udanego, bezpiecznego, zadowalającego wszystkich nowego 
roku szkolnego oraz wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia za-
mierzonych celów. 

„Zyca Ci… Pocztówka okolicznościowa  
ze Śląska Opolskiego”

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczno-gwarowy zorga-
nizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. 
Jury w składzie: Bożena Szwajkowska-Krauze (nauczyciel ry-
sunku i malarstwa w Liceum Plastycznym w Opolu), Walter 
Pyka (poeta), i Barbara Giedrojć (pracownik WBP w Opolu) 
przyznało w kategorii wiekowej:

Klasy 3-4
 � 2 miejsce – Jacek Gajda, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Tarnowie Opolskim, Filia w Przyworach

 � 2 miejsce – Szymon Kulik, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Tarnowie Opolskim, Filia w Przyworach

Wyróżnienia: 
 � Nikola Sala, Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie 
Opolskim, Filia w Nakle

Klasy 5-6
Wyróżnienia:

 � Paulina Gajda, Gminna Biblioteka Publiczna w Tarno-
wie Opolskim, Filia w Przyworach

 � Anna Król, Gminna Biblioteka Publiczna w  Tarnowie 
Opolskim, Oddział dla Dzieci

 � Natalia Miś, Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie 
Opolskim, Filia w Przyworach

Serdecznie gratuluję nagrodzonym i  wyróżnionym dzie-
ciom. Rozdanie nagród odbędzie się 11 września w siedzibie 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Gminna Biblioteka Publiczna 
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FOLK–MODEL Wicemistrzem!
Choć wiadomość nie jest już newsem, dla tych, którym 

informacja umknęła, podajemy, że grupa FOLK MODEL, 
której wiernie kibicowaliśmy w drodze do finału III Festi-
walu Piosenki Ranczerskiej "Wilkowyjce", w  kategorii rę-
kodzieło w dzisiejszej modzie, projekty ubrań z  inspiracją 
sztuki ludowej, wywalczył II miejsce. Ten niewątpliwy suk-
ces uskrzydlił młodych ludzi. Ich osiągnięcie jest tym bar-
dziej godne uwagi, że wyjazd ów nie był wcześniej plano-
wany, a finalistami zostali biorąc w przedsięwzięciu udział 
po raz pierwszy i  mając za konkurentów doświadczonych 
w bojach festiwalowych weteranów. Należy dodać, że spo-
śród czterech zespołów reprezentujących Opolszczyznę do 
finału zakwalifikowały się jedynie dwa. Drugim była grupa 
„Niteczki” z gminy Gogolin, z której panie wywalczyły III 
miejsce w kategorii „Gotuję prozdrowotnie” z wykorzysta-
niem przepisów kuchni regionalnej.

FOLK MODEL zaprezentuje się jeszcze tej jesieni opol-
skiej publiczności podczas imprezy Opolskie Szmaragdy. 
A potem… zacznie pracować nad nową kolekcją. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Piknik Rodzinny – wspomnienie lata
Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w  Kątach 

Opolskich Rada Rodziców wraz z Radą Sołecką, zaangażo-
wanymi rodzicami oraz GOK-iem zorganizowała po raz ko-
lejny Piknik Rodzinny. 

Korzystając  z  zaproszenia, licznie przybyli uczniowie 
wraz z  rodzicami, mieszkańcy Kątów Opolskich i  okolic, 
mogli podziwiać występy najmłodszych, którzy prezentowali 
sztukę teatralną oraz taniec nowoczesny. Specjalnie dla dzie-
ci zorganizowano pokaz ratownictwa medycznego, przygo-
towany przez doświadczonych ratowników Polskiego Czer-
wonego Krzyża. Na placyku pomiędzy namiotami z  loterią 
fantową i pyszną kiełbaską z grilla dzieci korzystały z dmu-
chanego placu zabaw, kosztowały waty cukrowej a  stoiska 
umiejscowione wewnątrz szkoły kusiły wspaniałymi wypie-
kami, kawą i lodami. Jednym słowem- dla każdego coś do-
brego. Wójt Gminy – Krzysztof Mutz, wraz z gościem z mia-
sta partnerskiego naszej gminy – Bad Blankenburg (Niem-
cy) – Burmistrzem Frankiem Persike, osobiście zachęcali 
wszystkich do korzystania z atrakcji. Miłe panie z Ośrodka 
Kultury w Tarnowie Opolskim oraz lokalnych fili malowały 
twarze naszych pociech, zmieniając je np. w  słodkiego ty-
gryska bądź na pozór groźnie wyglądającego lwa. O sukcesie 
naszej imprezy świadczył uśmiech na twarzy dzieci, które 
późnym popołudniem bawiły się radośnie w  rytmach no-
woczesnej muzyki na dyskotece pod namiotem biesiadnym. 
Podczas całej imprezy towarzyszyli nam strażacy ochotnicy 
z OSP Przywory, dbając o nasze bezpieczeństwo.

Za zaangażowanie i świetną współpracę – Pani Dyrektor 
Joannie Migoń wraz z Gronem Pedagogicznym, Przewodni-
czącej Rady Rodziców wraz z  rodzicami, Radzie Sołeckiej, 
Członkom Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Rozwoju 

Wsi Kąty Opolskie, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Wój-
towi Gminy Krzysztofowi Mutz, rodzicom oraz wszystkim 
osobom, które wspierały nas podczas tego miłego wydarze-
nia bardzo serdecznie dziękuję. 

Sołtys Janusz Borowiak
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Poświęcenie wozu 
strażackiego

Pożarnicze Volvo to nowy naby-
tek OSP Raszowa, który przyjechał ze 
straży lotniskowej w Szkocji. Ma moc 
210 KM, autopompę dwustopniową, 
szybkie natarcie, zbiornik wodny 
o  pojemności 2 tysięcy litrów oraz 
maszt oświetleniowy. 

Na uroczystość poświęcenia 
i  przekazania samochodu przybyli 
przedstawiciele władz powiatowych 
oraz gminnych. Nie zabrakło oczy-
wiście przedstawicieli jednostek OSP 
z  całej gminy. Uroczysta msza św. 
za strażaków rozpoczęła obchody 
przekazania samochodu. Poświęce-
nia pojazdu dokonał ks. Korneliusz 
Wójcik w  asyście ochotników OSP 
z  Raszowej i  zaproszonych gości. 
Następnie Wójt Gminy przekazał na 
ręce strażaków kluczyk do nowego 
pojazdu. Koszt pojazdu to 55 000 tys. 
zł, a  środki na jego zakup przekazał 
Urząd Gminy.

Życzymy wielu sukcesów, zado-
wolenia z  nowego nabytku i  tyluż 
powrotów co wyjazdów do działań 
ratowniczo -gaśniczych.

Strażacka wizyta – z Kosorowic  
do Maria Lankowitz

W  dniach 06 – 08 czerwca 2014 delegacja strażaków 
z OSP Kosorowice gościła w Austrii ,w miejscowości Maria 
Lankowitz. Z inicjatywy zaprzyjaźnionego z Kosorowicami 
O. Jozuego tutejsi strażacy nawiązali kontakt ze strażakami 
Freiwillige Feuerwehr w Maria Lankowitz oraz Voitsberg . 

W  czasie tej wizyty zapoznali się z  metodami szkolenia, 
sprzętem oraz warunkami pracy tamtejszych strażaków. Dzię-
ki uprzejmości komendanta z Maria Lankowitz – Petera Jandla 
- naszym strażakom zaprezentowana została siedziba główna 
powiatu Voitsberg. Przedstawiono im główne centrum zarzą-
dzania, które należy do Centralnego Systemu Alarmowego lan-
du Seiermark. Zwiedzili również tamtejszy park maszynowy, 
który zrobił na nich największe wrażenie. Tego samego dnia 
mieli okazję zobaczyć austriackie zawody strażackie. 

W niedzielę 8 czerwca uczestniczyli w uroczystości po-
święcenia nowego wozu strażackiego. Jak przystało na rangę 
wydarzenia, delegacja naszych strażaków wystąpiła w stro-
jach galowych i  ze sztandarem OSP Kosorowice. Tam też 
oficjalnie wymieniono miedzy sobą pamiątki jednostek 
z Kosorowic i Maria Lankowitz. Po części oficjalnej wszyscy 
wzięli udział w festynie strażackim. Pod koniec uroczystości 
Austriacy zostali zaproszeni do Kosorowic. Pomysł ten przy-
padł również do gustu władzom Maria Lankowitz, mającym 
nadzieję na zawiązanie partnerstwa, jak i  przyszłej współ-
pracy naszych miejscowości. Strażacy z  OSP Kosorowice 
pragną podziękować O. Jozuemu za gościnę w miejscowym 
klasztorze, jak i czas im poświęcony. 

Sebastian Gonsior



Na pokazie kulinarnym Tadeusza Nowaka specjały przygotowane z użyciem owocu tarni-
ny cieszyły się dużym powodzeniem. Smacznie było!
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Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej „Wiatraki 2014” zgromadził 
w  Kosorowicach ponad 300 artystów z  25 zespołów. Przez całe sobotnie popołudnie 
prezentowali się przed publicznością a  w  oczekiwaniu na werdykt jurorów wesoło 
wspólnie bawili.

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w 4 kategoriach. Zdobywcy pierwszych miejsc to: 
Kupskie Echo i Ligockie Wrzosy (kategoria zespoły śpiewacze, nagroda ex aequo) oraz 
Zespół Pieśni i Tańca Otmuchów (zespoły wokalno – instrumentalne). W pozostałych ka-
tegoriach pierwszych miejsc nie przyznano.

Śląska biesiada ze Szlagier Maszyną i Kumplikami „rozbujała” publiczność, która później 
mogła hasać do białego rana przy muzyce zespołu Universal

Działające w gminie zespoły taneczne podczas występów niezawodnie mogą liczyć na 
żywy i spontaniczny odbiór swoich popisów. Jednak największy aplauz wywołują nie-
zmiennie najmłodsze grupy.

W naszej gminie nie brak utalentowanej młodzieży. Dominik Blachowski umiejętnościami 
wokalnymi i talentem estradowym zainteresował publiczność zachwycając szczególnie 
nastolatki. Może powstanie fan club Dominika?
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Wieczorna zabawa z zespołem Comodo pozwoliła „wybawić się do syta” wszystkim, któ-
rym starczyło werwy po dwudniowych atrakcjach. A było ich niemało!

Weterani sceny rozrywkowej, Kabaret pod Wyrwigroszem, rozśmieszali publiczność 
z iście młodzieńczą werwą. W ponad trzydziestostopniowym upale w pełnym rynsztun-
ku! Szacun Panie i Panowie!

Niemiecki wokalista Peter Sebastian dał świetny koncert. Sam pełen werwy, wyzwolił 
w publiczności wiele pozytywnej energii i chęci do dalszej zabawy.

Grupa FOLK – MODEL, wróciwszy z festiwalu jako laureat II nagrody, w końcu zaprezento-
wała się przed własną publicznością. Widzowie entuzjastycznie przyjęli pokaz.

Brawurowy, prawie półtoragodzinny występ znanego i lubianego kabaretu nie zawiódł 
oczekiwań publiczności…

… szczelnie wypełniony namiot i żywo reagujący widzowie są tego dowodem.

Warsztaty artystyczne i działania animacyjne przez całe dwa dni festynu angażowały całe rodziny. Z ochotą oddawano się różnorodnej twórczości. Najmłodsi korzystali z okazji by 
efektownie i czasem zaskakująco odmienić swój wygląd.
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Złombol - zapewne każdy zastanawia się i próbuje sko-
jarzyć nazwę ze starociami, rzeczami niepotrzebnymi. 

Większość z Was się nie myli ale…
W roku 2007 odbył sie pierwszy Złombol, kiedy to mała 

grupa przyjaciół wyruszyła samochodami z epoki PRL-u 
do Monako. Zanim wyruszyli, szukali darczyńców, którzy 
chcieliby wspomóc domy dziecka. Z bardzo malej akcji o cha-
rakterze dobroczynnym, która miała miejsce w roku 2007, 
zrodził się prawdziwy gigant. Po siedmiu latach od pierwszej 
imprezy, w tym roku, na start, który odbędzie się 13 wrze-
śnia w Katowicach, zapisało się ponad 300 załóg! Proszę so-
bie wyobrazić ponad 300 samochodów typu Fiat 125p, Fiat 
126p, Żuk, Nysa, Polonez, Skoda 105 czy królowych polskich 
szos marki Syrena! Zapewne niejednej osobie zakręci się łez-
ka w oku na samo wspomnienie pierwszego Malucha, Duże-
go Fiata czy pierwszych zarobionych pieniędzy przy dostawie 
towaru Żukiem bądź Nysą Tawos. W dzisiejszych czasach to 
niecodzienny i nietuzinkowy widok. Czy wyobrażacie sobie 
Państwo podroż tymi samochodami do odległych krajów? 

Właśnie w tym roku nasz team składający się z trzech 
towarzyszy: Krzysztofa Zylla, Krzysztofa Żur oraz Mariusza 
Kulinskiego, pod dumną nazwą „Bandzior Racing Team” 
zgłosi się na starcie by obrać cel na metę w Hiszpanii. Tak 
jak w poprzednich latach, postaramy się zebrać jak najwię-
cej darczyńców oferując im swoje miejsca reklamowe na 
samochodzie. 

W tym roku będziemy się starali zdobyć metę już po raz 
piaty starym ale poczciwym Fiatem 125p, potocznie nazy-
wanym „Bandziorem”, któremu podarowaliśmy drugie ży-
cie. Startując pierwszym razem w roku 2010 do Istambułu, 
nabraliśmy wiatru w skrzydła i stwierdziliśmy, iż będziemy 
starać się każdego roku wspierać dzieciaki z domów dziec-
ka, ponieważ to jest pierwszorzędny cel każdego Złombola, 
przy okazji zwiedzając kolejne państwa. Podczas 4 startów 
w Złombolu objechaliśmy ponad 25 państw! W roku 2011 
odwiedziliśmy Szkocję, po drodze zwiedzając ścisłe centrum 
Londynu, by w roku 2012 pojechać do Grecji przez Bałkany, 
zaś rok 2013 był prawdziwym wyzwaniem, ponieważ doje-
chaliśmy aż na sam Nordkapp w Norwegii, pokonując Fia-
tem w ciągu tygodnia 7000 km!

Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować przede 
wszystkim lokalnym przedsiębiorcom, którzy w czasach nie 
zawsze sprzyjających potrafili wesprzeć Złombol. Dzięku-
jemy m. in. firmom: Piomar - transport międzynarodowy, 
OTTO Praca, Olsok Transsystem, SAC firma budowlana Ce-
bula, Balast, Mutz firma budowlana, Piechota węgiel, Krone 
oraz Urzędowi Gminy w Tarnowie Opolskim, który każdego 
roku staramy się z godnością reprezentować. Jak czas poka-
zuje, każdego roku także z naszej gminy startuje więcej osób 
i załóg z czego się ogromnie cieszymy i pozdrawiamy towa-
rzyszy wypraw. 

Na sam koniec chciałbym dodać iż 100% przekazanych 
środków wędruje dla dzieciaków z domów dziecka, ponie-
waż regulamin startu nie dopuszcza sponsoringu. Wyjazd 
oraz koszty z tym związane każdy uczestnik musi ponosić 
we własnym zakresie. 

Zapraszamy na naszego funpaga  
facebook.com/bandziorracingteam

Krzysztof Zylla  
wraz z towarzyszami wyprawy:  

Krzysztofem Żur oraz Mariuszem Kulinskim.

Wyprawa Złombol 2014  
– kierunek Lloret de Mar w Hiszpanii
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Placówki filialne GOK-u  przez cały lipiec organizowa-
ły wakacyjne zajęcia. Nie narzucano podopiecznym jednej 
ustalonej formy, aby - zapewniając najmłodszym opiekę – 
pozostawić im pewną dozę swobody w  doborze aktywno-
ści (w  rozsądnych i  bezpiecznych granicach). Wzorem lat 
ubiegłych, Gminny Ośrodek Kultury zaplanował dla dzieci 
w  młodszym wieku szkolnym wakacyjne wyjazdy. Nieste-
ty, zamknięcie przejazdu kolejowego w najgorętszym okre-
sie zmusiło organizatora do zweryfikowania tych planów. 
Udało się wyjechać na basen oraz skorzystać z zaproszenia 
żołnierzy biorąc udział w  „Pikniku na Florydzie”. Tak jak 
w roku ubiegłym, wyjazd był bardzo udany i dostarczył spo-
ro wrażeń. Nawet ci, którzy gośćmi Pierwszego Brzeskiego 
Pułku Saperów byli po raz drugi, świetnie się bawili. 

Wyjazdy zostały dofinansowane przez Urząd Gminy.

W pozostałe dni organizowano różnorodne zajęcia arty-
styczne, sportowe i animacyjne. Z uwagi na bardzo wysokie 
temperatury jedynie rankiem można było wychodzić w ple-
ner. Przed największym skwarem chroniono się w cienistych 
wnętrzach placówki. 

Ostatnie wakacyjne dni tancerze Elementu i  Elemen-
tu M spędzili na wybrzeżu Morza Czarnego. Ten atrakcyj-
ny wyjazd wiązał się z uczestnictwem grup w Balkan Folk 
Fest. Na festiwalu spotkali się z rówieśnikami z całej Euro-
py, skonfrontowali swoje umiejętności oraz wzięli udział 
w warsztatach. 

GOK

Wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury
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20 lecie Akademii Sztuk Walki

21 czerwca w "Biesiadniku" w Miedzianej odbył się Ro-
dzinny Piknik z  okazji 20-lecia naszego klubu. Impreza 
zgromadziła aż 316 gości! Nad całością czuwał ochroniarz, 
który pilnował, aby na teren pikniku nie dostały się osoby 
postronne... Organizatorzy przygotowali całą masę atrakcji 
dla gości, m.in.: Turniej Karate o Puchar Wójta Gminy Tar-
nów Opolski, pokazy straży pożarnej, przejażdżki na moto-
cyklach czy loterię fantową, w której główną nagrodą był Vo-
ucher na darmowy Obóz Letni 2015 + kieszonkowe 250 zło-
tych! Szczęśliwym zwycięzcą został Paweł Węgielewski z Kę-
dzierzyna Koźla - gratulujemy! Dzieci mogły także wspólnie 
z  rodzicami wziąć udział w  konkursach rodzinnych, które 
dostarczyły dużo emocji i radości Na piknik przybyli m.in. 
Pan Krzysztof Mutz - Wójt Gminy Tarnów Opolski oraz Pan 
Rudolf Urban - Przewodniczący Rady Gminy. 

Pierwszym punktem programu był Turniej Karate o Pu-
char Wójta Gminy Tarnów Opolski. Pan Krzysztof Mutz 
wspólnie z pozostałymi gośćmi mógł obserwować zmagania 
naszych kochanych dzieci. Dla części z nich były to pierwsze 
zawody w życiu! Każdy ze śmiałków otrzymał za występ me-
dal i dyplom, a także wspaniałe nagrody rzeczowe. Dorośli 
zaś mieli okazję zaprezentować się w Turnieju „One Match 
Fight” w konkurencji kumite full kontakt.

W  międzyczasie na wyznaczone miejsce zaczęły się 
zjeżdżać wozy strażackie. Przyjechały do nas aż 4 wozy 
bojowe i motorówka. Strażacy zrobili fajny pokaz, a dzie-
ciaki mogły wylewać hektolitry wody, by chociaż przez 
parę sekund poczuć się jak zawodowy strażak. Dzięku-
jemy za uprzejmość OSP Tarnów Opolski i OSP Kosoro-
wice. Równolegle motocykliści przewozili chętnych na 
swoich maszynach. Niektórzy z  gości skorzystali także 
z przejażdżki bryczką. Jedną z najbardziej okupywanych 
atrakcji było stanowisko z  Loterią, w  której głównymi 
nagrodami były min: voucher do Salonu Fryzjerskiego 
w  Tarnowie Opolskim, kosze kosmetyków oraz voucher 
na bezpłatny XV. Obóz Letni 2015 + kieszonkowe 250 
złotych. 

Wiele emocji i radości dostarczyły także rodzinne wyści-
gi, w których, ku naszemu zaskoczeniu, wzięło udział bardzo 
wielu chętnych. Wśród konkurencji był m.in. bieg ze zwią-
zanymi nogami, bieg z jajkiem trzymanym na łyżce w buzi 
(niektórzy tak biegli, że do mety dotarli jedynie z żółtkiem), 
czy „taczki”. Dzieci za udział dostały nagrody rzeczowe, 
Panowie napój a  panie vouchery na darmowe SPA dłoni.  
 Cały piknik przebiegał w rodzinnej atmosferze, każdy mógł 
tutaj znaleźć coś dla siebie i wspólnie spędzić mile czas. Pole-
camy się na przyszłość i już teraz śmiało zapraszamy na pik-
nik za rok Razem damy radę!
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Jubileusz Caritas
Już od 15 lat Stacja Caritas Diecezji Opolskiej w Kątach 

Opolskich świadczy nieocenioną pomoc mieszkańcom gmi-
ny będącym w potrzebie, osobom chorym, starszym i niepeł-
nosprawnym. W związku z tym w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich odbyła się uroczysta 
msza święta, której przewodniczył proboszcz tutejszej para-
fii ks. dr Krzysztof Pagór, a Słowo Boże wygłosił ksiądz dr 
Arnold Drechsler. Następnie w siedzibie stacji zorganizowa-
ne zostało spotkanie, upamiętniające to ważne wydarzenie, 
podczas którego ks. dr Arnold Drechsler – Dyrektor Cari-

Pragniemy podziękować sponsorom, wolontariuszom 
i  wszystkim naszym przyjaciołom, którzy włożyli bardzo 
dużo pracy i  poświęcili swój własny czas na organizację 
Pikniku. Nie sposób wymienić każdego z osobna, ale chce-
my żebyście czuli się wyróżnieni, bo dzięki Wam oglądali-
śmy uśmiechnięte twarze dzieci, a to uczucie bezcenne. Je-
steśmy wdzięczni, że mamy wokół siebie tylu wspaniałych 
ludzi. Ogromne podziękowania kierujemy do Przyjaciela 
Akademii - Pana Zygmunta Pietruszki, który realizował 
wszystkie nasze pomysły. Był do naszej dyspozycji dzień 
i noc, sprawy niemożliwe załatwiał „od ręki”, na cuda cze-
kaliśmy 10 minut. Dzięki!

Magdalena i Paweł Papoń, Joanna Wasiak

Za pomoc dziękujemy Państwu: Magdalenie Blachu-
cik, Patrycji i Markowi Bartylla, Danucie i Pawłowi Flisiak, 
Zygmuntowi Dziemba, Ryszardowi Mroczek, Krzysztofo-
wi Mutz, Zygmuntowi Pietruszka, Jolancie i Mirosławowi 
Szczyrskim, Jolancie Wasiak, Zdzisławowi Kaliciak, Ad-
rianowi Suchockiemu, Magdalenie i Piotrowi Żytko, Ewie 
i  Pawłowi Chwałowskim, Aleksandrze Krahl, Jackowi 
i Piotrowi Wasiak, Jerzemu i Pawłowi Fortuna, Kamilowi 
Kalińskiemu, Jakubowi Koprek, Mateuszowi Glensk, Ma-
rianowi Waleczko i wszystkim, których pominęliśmy, a ak-
tywnie pomagali!

Dziękujemy firmom:
 � MAP – Biuro Rachunkowe Przywory
 � MROCZEK – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tarnów 
Opolski

 � MAP LIFTTECHNIK s.c. Przywory
 � PPHU Edma s.c.
 � F.H.U. IMPET – Kędzierzyn Koźle
 � Świat Alkoholi – Tarnów Opolski
 � Sklep Bożena Piechówka
 � Koło Łowieckie Ostoja

tas Diecezji Opolskiej przypomniał historię powstania stacji 
oraz przybliżył jej działalność. Wójt Gminy Tarnów Opolski 
Krzysztof Mutz wręczył na ręce księdza dyrektora pamiąt-
kowy dyplom drewniany, kierując do przełożonych i pra-
cowników – Pani Marii Hładun, Aleksandry Polańskiej oraz 
siostry Rosarii Kornelii Szuły wyrazy uznania i wdzięczności 
za ofiarną pracę, życzliwość i dobre słowo niesione potrzebu-
jącym, cytując słowa Ojca Świętego Benedykta XVI: „Caritas 
to miłość przyjęta i darowana. Jest ona łaską (...) Miłowani 
przez Boga, ludzie stają się podmiotami miłości i sami mają 
być narzędziami łaski, by szerzyć miłość Bożą i rozbudowy-
wać sieć miłości”. 

W spotkaniu uczestniczyli również proboszczowie para-
fii z terenu gminy, emerytowany proboszcz parafii a zarazem 
budowniczy stacji ksiądz prałat Gerhard Sobota, Przewod-
niczący Rady Gminy dr Rudolf Urban, przedstawicielki Ca-
ritas Diecezji Opolskiej – Pielęgniarka Rejonowa Marianna 
Turczyk oraz Pielęgniarka Naczelna Monika Kocot, wielo-
letni sołtys wsi Kąty Opolskie Jan Zając oraz obecny sołtys 
Janusz Borowiak.

Dla obecnych przygotowano poczęstunek oraz jubile-
uszowy tort.

Janusz Borowiak
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Świętojański spływ kajakowy

28.06.2014 r. miłośnicy aktywnego wypoczynku uczest-
niczyli w spływie kajakowym Małą Panwią, organizowanym 
przez halę sportową i GOK w Tarnowie Opolskim. W tym 
roku trasa spływu została nieznacznie zmodyfikowana. Start 
nastąpił w Zawadzkiem – Świerklach, a meta została zloka-
lizowana w Kolonowskiem na nowej przystani Dzika Chata. 
Większość uczestników to, można powiedzieć, doświadczeni 
wioślarze, którzy z impetem natarli na krętą i pełną powalo-
nych drzew trasę. Ci, którym wydawało się, że wiosłowanie 
nie ma dla nich tajemnic, musieli kluczyć w  korycie rzeki, 
wykonując różne akrobacje i piruety, odkrywając przy tym 
najdziksze zakątki obu brzegów. Nie można jednak nikomu 
odmówić ambicji, bo niezależnie od tego, czy w linii prostej, 
czy wężykiem, czy zakosami, przodem, czy tyłem wszy-
scy zmierzaliśmy do przystani na jazie, gdzie czekał na nas 
poczęstunek. 

Droga do tego poczęstunku była jednak ciężka. Nie dość, 
że uczestnicy mierzyli się z licznymi przeszkodami, co akurat 
jest niewątpliwą atrakcją spływu, to mniej więcej w połowie 
rozszalała się nad nami burza. Każdy radził sobie jak mógł. 
Ktoś znalazł szałas, ktoś czmychnął pod most lub nakrył się 
kajakiem. Najbardziej wytrwali poubierali kurtki nieprze-
makalne i  wiosłowali dalej. Byli też tacy, którzy wcześniej 

zdążyli przebadać lepkość i  wilgotność wody, więc nie po-
trzebowali już ani kurteczki, ani szałasu i wiosłowali dalej. 

Kiedy pierwsza grupa zajadała się żurkiem i kiełbaskami, 
maruderzy korzystali z dobrodziejstw drugiej i trzeciej ule-
wy docierając w opłakanym stanie do miejsca odpoczynku.

Wszystkie niedogodności schodzą zawsze na plan dal-
szy, bo nie da się oprzeć widokom jakie serwuje wioślarzom 
sama natura. Piękne piaszczyste plaże, urwiska z powalony-
mi drzewami, urocze bezludne wysepki, bystrza w pobliżu 
mostów, ptactwo wodne i  siedliska bobrów każdy dostaje 
w pakiecie, pod warunkiem, że lubi i chce podziwiać dziką 
przyrodę.

Na mecie już na szczęście nie padało więc po ogrzaniu 
przy ognisku i przebraniu w suchą odzież cała grupa wzięła 
udział w zabawie tanecznej. 

Wracaliśmy o północy w doskonałych humorach i w kom-
plecie pomimo wcześniejszych poszukiwań zaginionego pod-
czas spływu człowieka. Na szczęście okazało się, że człowiek 
był, zaginął, odnalazł się, ale to był uczestnik spływu z innej 
grupy. Niezależnie od przygód jakie przeżyliśmy organizato-
rzy słyszeli głównie, że było fajnie i impreza zakończyła się za 
wcześnie. Następny spływ kolejny raz trzeba będzie wydłużyć. 

Tomasz Rega
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125 rocznica działalności  
koncernu wapienniczego Lhoist

We wrześniu tego roku przypada 125 rocznica działalno-
ści koncernu wapienniczego Lhoist. W Polsce Grupa Lhoist 
prowadzi działalność w  pięciu zakładach produkcyjnych: 
w  Tarnowie Opolskim, Górażdżach, Bukowej, Wojcieszo-
wie i  Częstochowie. Jest wiodącym w  kraju producentem 
wyrobów wapienniczych dla rolnictwa, budownictwa, dro-
gownictwa, hutnictwa, ochrony środowiska, przemysłu che-
micznego, papierniczego i szklarskiego. 

Z tej okazji organizowane są na całym świecie dni otwar-
te, podczas których istnieje możliwość zwiedzenia zakładów. 
Na Opolszczyźnie będzie można zwiedzić zakład w Tarno-
wie Opolskim w  dniu 13 września (sobota) od godz. 10.00 
do 14.00. Ponieważ wejście na zakład możliwe jest tylko 
w grupach zorganizowanych pod opieką przewodnika, zain-
teresowanych prosimy o rezerwowanie miejsc w dniach 8-11 
września pod nr tel.: 77 45 16 200 w godz. 8.00 – 15.00. Ilość 
miejsc ograniczona ze względu na przejazd zwiedzających 
autobusami.

Z historii Grupy Lhoist. Zaczęło się w 1989 r. gdy Hip-
polyte Dumont otworzył pierwszą kopalnię wapienia i  za-
kład produkujący wapno w Hermelle (Belgia). 35 lat później 
jego zięć Leon Lhoist otworzył następny zakład w pobliskim 
Jemelle. Dwa lata później otwarto pierwszą firmę poza gra-
nicami Belgii – w Dugny we Francji.

W  1981 r. Lhoist zakupił pierwsze zakłady w  Stanach 
Zjednoczonych, a  dziesięć lat później rozpoczął ekspansję 
w  kierunku wschodnim nabywając zakłady w  Czechach. 

Rok później zakupiono udziały w  niemieckich zakładach 
Rheinkalk, a w 1996 r. w polskich zakładach wapienniczych 
w Bukowej w woj. świętokrzyskim. 

W 1998 r. Lhoist zaistniał w naszym województwie na-
bywając większościowy pakiet akcji spółki Opolwap w Tar-
nowie Opolskim. Już w  XXI wieku w  skład Grupy Lhoist 
wszedł zakład wapienniczy w  Górażdżach. Obie spółki 
w lipcu 2011r. połączyły się wraz z zakładem wapienniczym 
w Wojcieszowie i zakładem w Częstochowie w nową spółkę 
działająca odtąd pod firmą Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

Zakład w Tarnowie Opolskim w przyszłym roku będzie 
obchodził 70-lecie istnienia. Jednak wapno w tej miejscowo-
ści w sposób nowoczesny wypalane jest od 1882 r. Natomiast 
początki wypału wapna sięgają XIV wieku, a  więc czasów, 
gdy na tych terenach budownictwo na szeroką skalę odstą-
piło od stosowania drewna i zaczęto używać cegieł, a wapno 
było niezbędne do zaprawy. Pierwsze potwierdzenie funk-
cjonowania pieca wapienniczego w Tarnowie Opolskim po-
chodzi z 1640 r. Wartość produkcji określono wtedy na 368 
talarów. Dzisiaj zakład w Tarnowie Opolskim jest nowocze-
sną jednostką produkcyjną, wyposażoną w  urządzenia do 
efektywnej i niskoemisyjnej produkcji, i wraz z podległym 
zakładem w Górażdżach, gdzie znajduje się najnowszy wy-
dział hydratacji wapna w  Polsce, stanowi istotny element 
biznesowy Grupy Lhoist, która aktualnie posiada zakłady 
w  14 państwach europejskich, czterech w  obu Amerykach 
i  sześciu w  Azji. Łącznie w  skład Grupy wchodzi około 90 
zakładów. Jeden z nich, w Tarnowie Opolskim, będzie moż-
na zobaczyć podczas dnia otwartego, na który zapraszamy. 
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