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        Zebranie sprawozdawcze, 
podsumowuj¹ce dzia³alnoœæ 
jednostki OSP w Tarnowie 
Op. w roku 2007, odby³o siê 
19 stycznia 2008 r. Po przy-
witaniu zaproszonych goœci, 
wœród których swoj¹ obecno-
œci¹ zaszczycili nas: Komen-
dant Miejski PSP w Opolu - 
m³. bryg. Pawe³ Kielar, Do-
wódca JRG nr 2 w Opolu - st. 
kpt. Stanis³aw Hoffmann, Wi-
cestarosta Powiatu Opolskie-
go, a zarazem Wiceprezes Za-
rz¹du Powiatowego OSP - dh 
Krzysztof Wysdak, Komen-
dant Gminny OSP - dh Lud-
wik Janicki, Sekretarz Gminy 
Tarnów Opolski - Pan Bernard 
Friedla, Cz³onek Honorowy 
OSP w Tarnowie Opolskim - 
Pan Fred Droog. Najwa¿niej-
szym punktem zebrania by³o 
przedstawienie sprawozdañ  
i g³osowanie w sprawie udzie-
lenia zarz¹dowi absolutorium. 
Sprawozdanie z dzia³alnoœci 
jednostki przedstawi³ dh 
Zygmunt Bawo³, sprawozda-
nie finansowe - dh Jan Czech, 
a protokó³ sporz¹dzony po 
kontrolach przeprowadzonych 
przez Komisjê Rewizyjn¹ - jej 
Przewodnicz¹cy dh Gerard 
Kampa.  

Uczestnicz¹cy w zebra-
niu Goœcie ¿yczyli stra¿akom 
spokojnego roku i osi¹gniêcia 
sukcesów na wielu p³aszczy-
znach. Komendant Miejski 
mówi³ o wzroœcie iloœci zda-
rzeñ, do których w roku 2007 
by³a dysponowana stra¿ w po-
równaniu z ubieg³ymi latami  
i o nowych obszarach zagro-
¿eñ, z którymi stra¿ w przy-
sz³oœci bêdzie musia³a potrafiæ 
siê uporaæ. Dowódca JRG nr 2 
w Opolu dokona³ zestawienia i 
podsumowania wyników
przegl¹du operacyjno – techni-
cznego, ze szczególnym uw-
zglêdnieniem naszej jednostki. 
Komendant Gminny OSP 

dziêkowa³ za zorganizowanie 
gminnych zawodów sportowo-
po¿arniczych. Zauwa¿y³ rów-
nie¿, ¿e w minionym roku 
znacznej poprawie uleg³ stan 
wyposa¿enia, wyszkolenia i 
przygotowania operacyjnego 
wszystkich jednostek w gmi-
nie. Komendantowi Miejskie-
mu i Cz³onkowi Honorowemu 
Zarz¹d OSP wrêczy³ dyplomy 
uznania za opiekê, jak¹ roz-
taczaj¹ nad nasz¹ jednostk¹. 
By³ te¿ czas na wymianê 
skromnych upominków.          

Ostatnim punktem ze-
brania by³o przedstawienie re-
lacji z wizyty przedstawicieli 
naszej jednostki w Holandii. 
Zarz¹d wykaza³ siê kreaty-
wnoœci¹ i umiejêtnoœci¹ 
wykorzystania nowych techno-
logii, przygotowuj¹c informa-
cje o wymianie doœwiadczeñ  
z holenderskimi stra¿akami  
w postaci multimedialnej pre-
zentacji.  

Na spotkaniu
zaprezentowano, he³m typu 
Gallet – prezent od partnerów 
z Holandii - jedno z najnow-
szych osi¹gniêæ techniki po-
¿arniczej i ochrony osobistej 
stra¿aków. W najbli¿szym cza-
sie jednostka ma byæ wyposa-
¿ona w kilkanaœcie tego typu 
he³mów, w³¹cznie z montowa-
n¹ wewn¹trz ³¹cznoœci¹ bez-
przewodow¹. 

Zebranie sprawozdaw-
cze by³o te¿ okazj¹ do wy-
miany doœwiadczeñ i skorzy-
stania z m¹droœci ¿yciowej, 
jak¹ mog¹ nam przekazaæ 
stra¿acy szczyc¹cy siê wielo-
letnim sta¿em. Cieszymy siê, 
¿e mamy takich w swoim 
gronie, ¿e nie wycofuj¹ siê 
przedwczeœnie z dzia³alnoœci 
na rzecz macierzystej jednost-
ki, i chêtnie wspieraj¹ inicja-
tywy Zarz¹du. Nadziejê budzi 
te¿ i to, ¿e wœród nas nie 
brakuje m³odych ludzi. Posta-
ramy siê przekazaæ im najwa¿-
niejsze wartoœci: poszanowa-
nie starszego pokolenia, umie-
jêtnoœæ troszczenia siê o dobro 
innych i chêæ pracy na rzecz 
poprawy bezpieczeñstwa i o-
chrony dóbr osobowych i ma-
terialnych. ¯ywimy te¿ nadzie-
jê, ¿e doœwiadczeni stra¿acy 
zawsze bêd¹ chcieli dzieliæ siê 
dobr¹ rad¹ z m³odszym poko-
leniem. 

Lucjan Lenort 

Co s³ychaæ u karateków?? 
 

Klub Kyokushin Ka-
rate w Tarnowie Opolskim na 
pocz¹tku roku zorganizowa³ 
wyjazd do Parku Wodnego  
w Tarnowskich Górach. Ponad 
60 klubowiczów wziê³o udzia³ 
w tej kilkugodzinnej wypra-
wie, która zaowocowa³a nie-
oczekiwanym spotkaniem zna-
nego siatkarza Piotra Gruszki. 

 
 15 cz³onków klubu 

wybra³o siê na mecz Polska vs 
Europa Karate Kyokusin do 
Wroc³awia by dopingowaæ 
swoich ulubieñców. Zawody te 
zgromadzi³y najlepszych za-
wodników licz¹cych siê w 
œwiecie. Mieliœmy okazjê po-
dziwiaæ m.in.: Sensei Jana 
Sokupa z Czech (aktualny  
V-ce Mistrz Œwiata Open), 
ulubieñca polskich kibiców 
Alejandro Navarro (szósty za-
wodnik ostatnich mistrzostw 
œwiata), oraz Ewê Pawlikow-
sk¹ - wielokrotn¹ mistrzyniê 
œwiata. Zawody rozegrano na 
hali wroc³awskiego AWF-u 
przy wype³nionej po brzegi sa-
li. Uda³o nam siê chwilê po-
rozmawiaæ ze naszymi fawo-
rytami i zrobiæ sobie kilka 
zdjêæ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obecnie trener i za-

wodnik, Pawe³ Papoñ wraz  
z Sempai Zdzis³awem Kalicia-
kiem przygotowuj¹ siê do Mis-
trzostw Dolnego Œl¹ska, które 
odbêd¹ siê 8 marca w Z¹bko-
wicach. Klub zamierza rów-
nie¿ zorganizowaæ obóz szko-
leniowy w Pietrowicach.  
 
Serdecznie zapraszamy: 
na treningi do 
Publicznej Szko³y Podstawo-
wej w Tarnowie Opolskim 
wtorek   18.00-19.00 
czwartek 18.00-19.00, 
oraz do odwiedzenia naszej 
strony internetowej: 

www.karate-tarnowop.pl 
Pawe³ Papoñ 

 
Zdrowy tryb ¿ycia 

 
Wszystkim nam zdro-

wy tryb ¿ycia kojarzy siê  
z w³aœciwym  sposobem od¿y-
wiania siê i odpowiedni¹ iloœ-
ci¹ ruchu. Niby nic trudnego, 
lecz wielu z nas nie prze-
strzega tych z³otych zasad. 
Skutki? Z³e samopoczucie, 
problemy z utrzymaniem pra-
wid³owej masy cia³a, stres, 
k³opoty zdrowotne... Ta lista 
wydaje siê nie mieæ koñca. 
Coraz czêœciej doskwieraj¹ 
nam stawy, czujemy siê zmê-
czeni i ociê¿ali, ³apiemy zady-
szkê, mêczy nas wykonywanie 
codziennych czynnoœci. Przy-
toczone sytuacje s¹ znane nie 
jednej z nas. Z³e nawyki wp³y-
waj¹ negatywnie nie tylko na 
nasza sylwetkê, ale i odbijaj¹ 
siê na naszym zdrowiu i samo-
poczuciu. Pewnie nikogo nie 
trzeba przekonywaæ jak zba-
wienny wp³yw na nasz orga-
nizm ma ruch i gimnastyka. 
Poprawia nasz stan zdrowia, 
przyspiesza przemianê materii, 
zmniejsza apetyt, poprawia 
nasze samopoczucie... Aktyw-
noœæ fizyczna mo¿e przybieraæ 
ró¿ne formy: od aerobiku do 
spaceru w lesie. Nawet ogl¹da-
j¹c ulubiony serial mo¿na ak-
tywnie spêdziæ czas, wystarczy 
w tym czasie wykonaæ parê 
podskoków czy brzuszków. 
Niech ten przyk³ad stanie siê 
naszym codziennym nawy-
kiem a efekty bêd¹ nied³ugo 
widoczne. Najlepiej mobilizu-
jemy siê æwicz¹c w grupie za-
tem warto zacz¹æ uczêszczaæ 
na takie zajêcia. Na teranie 
naszej gminny mamy mo¿li-
woœæ æwiczyæ aerobic  - po³¹-
czenie uk³adu tanecznego  
z æwiczeniami wzmacniaj¹cy-
mi. Aerobik cieszy siê popu-
larnoœci¹ na ca³ym œwiecie. 
Jego s³awa wynika g³ownie  
z korzyœci zdrowotnych jak  
i radoœci jak¹ ze sob¹ niesie. 
Zapraszamy zatem do placó-
wek GOK. Warto poczuæ ko-
rzystny wp³yw æwiczeñ na 
naszym organizmie. 
Tarnów Op. 
pon. godz.19.00-20.00 – hi-lo 
czw. godz 19.00-20.00-step 
Raszowa 
wt. godz.19.00-20.00- hi-lo 
Przywory 
œr. – pt. godz. 19.30 – 20.30 
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