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Tarnów Opolski,
drugi raz z rzêdu! 14 stycznia br. odby³o 

siê walne zgromadzenie tar-
nowskiego ko³a PZW. Oprócz 
koniecznoœci uzupe³nienia sta-
nu osobowego jednej z Ko-
misji nie zanotowano zmian  
w sk³adzie Zarz¹du. Na ko-
lejny rok wêdkarze nie planuj¹ 
te¿ ¿adnych spektakularnych 
akcji – ma to byæ kolejny, 
spokojny rok dzia³alnoœci. Na 
pocz¹tek maja zaplanowane s¹ 
Mistrzostwa Ko³a. Zgodnie  
z wieloletni¹ tradycj¹ w po-
cz¹tkach czerwca odbêd¹ siê 
zawody wêdkarskie dla dzieci 
i m³odzie¿y do lat 14. W pla-
nach jest te¿ wyjazd na 
Otwarte Szkolne Mistrzostwa 
Województwa Opolskiego, 
które prawdopodobnie odbêd¹ 
siê na Kanale Ulgi. Nale¿y 
wspomnieæ, ¿e na skutek prze-
mian w sferze w³asnoœci w na-
szym kraju maj¹tek PZW –  
w tym dostêpnoœæ akwenów – 
stale siê kurczy. Przybywa 
zbiorników bêd¹cych w pry-
watnym posiadaniu, a na nich 
wêdkowanie odbywa siê za 
odp³atnoœci¹. Mimo to zachê-
camy do tej formy relaksu  
i obcowania z natur¹. 
 Zapisy i op³aty przyj-
mowane s¹ w ka¿d¹ œrodê  
w godz. 16.00 – 18.00  
w biurze ko³a mieszcz¹cym siê 
w Gminnym Oœrodku Kultury 
w Tarnowie Opolskim. 
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                W dniu 19.01.2007r. 
odby³o siê walne zebranie 
sprawozdawcze w Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej w Tarnowie 
Opolskim. W zebraniu wziêli 
udzia³ tarnowscy druhowie jak 
równie¿ zaproszeni goœcie: 
Wiceprezes Zarz¹du Powiato-
wego OSP RP Krzysztof 
Wysdak, wójt gminy Zygmunt 
Cichoñ, komendant gminny 
OSP Ludwik Janicki, przed-
stawiciel komendanta miej- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skiego PSP w Opolu st. kpt 
Stanis³aw Hoffman. Na zeb-
raniu tym goœci³ honorowy 
cz³onek tarnowskiej stra¿y 
Fred Droog z Holandii. Spra-
wozdanie z dzia³alnoœci za mi-
niony rok przedstawi³ prezes 
OSP w Tarnowie Opolskim 
Zygmunt Bawo³. Mi³ym ak-
centem by³o wrêczenie z³otego 
medalu za zas³ugi dla po¿ar-
nictwa druhowi Janowi Co-
chausowi. 

Walne zebranie OSP
w Tarnowie Opolskim

Wszystkiemu
winien

NiedŸwiedŸ
W drug¹ sobotê 

lutego licz¹cy oko³o 20 osób 
korowód przebierañców z wo-
dzonym przez nich NiedŸwie-
dziem odwiedzi³ mieszkañców 
Tarnowa Opolskiego. Tarno-
wscy stra¿acy, kultywuj¹c sta-
ry œl¹ski obyczaj na zakoñ-
czenie karnawa³u, po raz ko-
lejny odegrali rytua³ po¿egna-
nia zimy, a z ni¹ wszelkiego 
z³a. Odwiedziny niedŸwiedni-
ków to pomyœlna wró¿ba dla 
gospodarstwa. A taniec z mi-
siem gospodyni zapewni jej 
powodzenie we wszelkich 
przedsiêwziêciach. 

Mieszkañcy obdaro-
wywali przebierañców s³ody-
czami, jajami oraz datkami 
pieniê¿nymi. Z jaj - a by³o ich 
150 - tradycyjnie zosta³a zro-
biona jajecznica, któr¹ na za-
koñczenie korowodu posilili 
siê jego uczestnicy. S³odycze 
jak co roku NiedŸwiedŸ rozda³ 
dzieciom z tarnowskiego Do-
mu Dziecka, natomiast datki 
finansowe zostan¹ przeznaczo-
ne na przygotowanie obcho-
dów 80-lecia istnienia Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Tar-
nowie Opolskim. Uroczystoœci 
te odbêd¹ siê w dniu 3 maja, 
natomiast doroczna majówka 
w dniach 5 i 6 maja. 

Zygmunt Bawo³ 


