
9Gmina Tarnow Opolski7  07

W pierwszym kon-
kursie recytatorskim poœwiê-
conym twórczoœci Josefa von 
Eichendorfa - niemieckiego 
poety doby romantyzmu -  
wziê³y udzia³ dzieci i m³odzie¿ 
z tarnowskich szkó³.  Recyta-
torzy przygotowywali siê do 
konkursu pod czujnym okiem 
swoich nauczycieli jêzyka 
niemieckiego.  

Zwyciêzcy otrzymali 
nagrody ufundowane ze œrod-
ków przyznanych przez Wice-
konsulat RFN w Opolu. 

W kategorii gimnaz-
jów wygra³ Karol Ogórek tu¿ 
za nim Julia Miklis i Ania 
Woc³awska.  

W kategorii szkó³ po-
dstawowych pierwsze miejsce 
zaj¹³ Tomasz Ma³yska, drugie 
Natalia Bawo³, trzecie Marcel 
Kunz. 

 

Wieœci z DFK 
 

7.10.br. na deskach 
sceny tarnowskiego Domu 
Kultury zorganizowany zosta³ 
przez Gminny Zarz¹d TSK  
Przegl¹d Zespo³ów Mniej-
szoœci Niemieckiej. Wyst¹pi³y 
chóry: Tarnauer (Tarnów Op.), 
Cantablies (Katy Op.), grupy 
teatralne z Nak³a i Raszowej 
oraz zespó³ taneczny „Wal-
Nak”. 

Dzia³aj¹ce przy ko-
³ach DFK zespo³y prezentuj¹  
ró¿norodnoœæ uprawianych 
form wypowiedzi artystycznej 
i dlatego postanowiono uho-
norowaæ wszystkich wystêpu-
j¹cych jednakow¹ premi¹ pie-
niê¿n¹. 

Na niezapomniany  
wieczór operetkowy  zaprosili 
publicznoœæ wokaliœci z Ope-
retki Œl¹skiej. Magdalena Spy-
tek (mezzosopran), Mieczy-
s³aw B³aszczyk (tenor) przy 
akompaniamencie Katarzyny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reszutek wykonali w jêzyku 
polskim i niemieckim  wi¹zan-
kê pieœni przygotowana spec-
jalnie na tê okazjê. 

Zawody po¿arnicze 
 

W kalendarzu stra-
¿ackich imprez, z dwuletni¹ 
czêstotliwoœci¹ wystêpowania, 
figuruj¹ sportowo-po¿arnicze 
zawody na szczeblu powiatu. 
W tym roku mieliœmy okazjê 
goœciæ u siebie 14 dru¿yn z 11 
jednostek Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych z opolskiego po-
wiatu. 29 wrzeœnia 2007 r. do 
rywalizacji na stadionie Klubu 
Sportowego Skalnik w Tar-
nowie Opolskim przyst¹pi³y 
dru¿yny z OSP: Dobrzeñ 
Wielki, Wawelno, Radomiero-
wice, Dêbie Luboszyce, ¯e-
lazna, S³awice, Gracze, Ligota 
Prószkowska, Osowiec i £ub-
niany. Nie zabrak³o te¿ dwóch 
dru¿yn z OSP Tarnów Op. 
Wœród wszystkich bior¹cych 
udzia³ w zawodach by³o 5 
dru¿yn kobiecych. Komendan-
tem zawodów by³ m³. bryg. 
Jerzy Mêdrzycki. a funkcjê 
sêdziego g³ównego sprawowa³ 
st. kpt. Krzysztof Kuniec. 
Wœród przyby³ych goœci nie 
zabrak³o burmistrzów i wój-
tów gmin powiatu opolskiego. 
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili 
nas równie¿: Komendant Miej-
ski PSP w Opolu m³. bryg. 
Pawe³ Kielar i pose³ Ryszard 
Galla. 

Sztafeta 7 x 50 m z 
przeszkodami   i       æwiczenia  
bojowe    pozwoli³y     wy³oniæ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

laureatów w poszczególnych 
kategoriach. W grupie A 
(mêskie dru¿yny po¿arnicze) 
zwyciêstwo odnios³a dru¿yna z 
OSP ¯elazna z ³¹cznym 
wynikiem 89, 74 przed OSP 
Dobrzeñ Wlk. (99, 86) i OSP 
Dêbie (100, 22). OSP Tarnów 
Op. zaj¹³ w tej kategorii V 
miejsce z wynikiem 102, 12. 
Sk³ad dru¿yny z OSP Tarnów 
Op.: Pawe³ Wysada, Alfred 
Kopeæ, Dominik Zoglowek, 
Mateusz Kozo³up, Patryk 
Kowalczyk, Dawid Woszek, 
Piotr Soworka i Andrzej 
Lebok. 

Klasyfikacja koñcowa 
w grupie C (kobiece dru¿yny 
po¿arnicze) przedstawia siê 
nastêpuj¹co: OSP ¯elazna 
(103, 63) przed OSP Tarnów 
Op. (118, 31) i OSP £ubniany 
(118, 33). Sk³ad dru¿yny         z 
OSP Tarnów Op.: Magda-lena 
Kozo³up, Tina Woszek, 
Katarzyna ¯y³a, Kamila ¯y³a, 
Renata Kampa, Justyna Gre-
gorczyk, El¿bieta Gaczyñska, 
Monika Podwysocka i Anna 
Adamska. 

Pierwsze miejsca w 
obydwu kategoriach nie by³y 
dla nikogo wielkim zasko-
czeniem. Niedawno dru¿yny   z 
OSP ¯elazna wróci³y z za-
wodów krajowych, przywo¿¹c 
ze sob¹ II miejsce w grupie C  i 
III w grupie A. Podkreœlenia 
wymaga jednak fakt, ¿e           

w Tarnowie Op. 
obydwie dru¿yny z ¯elaznej 
uzyska³y lepszy wynik ni¿ w 
zawodach krajowych. 

Sukcesem jest zdoby-
cie II miejsca kobiecej dru-
¿yny z OSP Tarnów Op. Piszê 
o sukcesie, poniewa¿ jest to 
dru¿yna m³oda, dzia³aj¹ca do-
piero od kilku lat. Mimo nie-
uniknionych zmian w jej sk³a-
dzie osobowym, potrafi³a zdo-
byæ II miejsce w zawodach 
powiatowych MDP w 2006 r. 
oraz II miejsce w relacjono-
wanych zawodach. Co prawda 
ze spor¹ ró¿nic¹ czasow¹       w 
stosunku do miejsca pier-
wszego, ale nobilitacjê stanowi 
fakt, ¿e ostatecznie dru¿yna ta 
uplasowa³a siê tu¿ za wice-
mistrzyniami Polski. Osi¹gniê-
cie m³odych ochotniczek do-
ceni³ Wójt Gminy Tarnów Op. 
- Zygmunt Cichoñ - funduj¹c 
dla ka¿dej z nich skromny 
upominek i zapewniaj¹c o 
wsparciu w dalszych zamie-
rzeniach. Obserwuj¹c zapa³ do 
pracy na treningach i ich 
ambicje, mogê wró¿yæ tej 
dru¿ynie kolejne sukcesy. 
Zreszt¹ nie tylko tej. Poziom 
przygotowania i wyszkolenia 
oraz sportowej rywalizacji 
wykaza³ ogromne zaanga¿o-
wanie wielu ludzi w prace na 
rzecz OSP. Gratulujê wytrwa-
³oœci w procesie szkolenia, 
uzyskanych rezultatów i osi¹g- 

niêtych zwyciêstw. 
¯yczê rów-nie¿ utrzymania - o 
ile nie poprawienia - 
dotychczasowej formy w 
przygotowaniach do kolejnych 
zawodów. 
Szczegó³owe wyniki zawodów 
oraz fotoreporta¿ mo¿na przej-
rzeæ na stronie internetowej: 
www.osptarnowopolski.prv.pl 

Lucjan Lenort 


