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„¯niwniok na ca³ego” 
 
 W niedzielê – 14 
wrzeœnia odby³o siê doroczne, 
gminne œwiêto plonów. Tym 
razem organizatorem  gmin-
nych do¿ynek by³a Rada So-
³ecka Tarnowa Opolskiego 
wspomagana przez Gminny 
Oœrodek Kultury, cz³onków 
Odnowy Wsi i  Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej wraz z tarno-
wskimi mieszkañcami.  
 Uroczystoœæ rozpo-
czê³a siê tradycyjnym korowo-
dem, który otwiera³a orkiestra 
dêta Lhoist Opolwap,  zapro-
szeni goœcie, starostowie oraz 
przedstawiciele so³ectw. Jak 
zwykle uwagê dowcipnymi 
has³ami przyci¹gali przebie-
rañcy. ¯arty nawi¹zywa³y do 
aktualnej sytuacji w kraju, nie 
zabrak³o domowego przed-
szkola czy Euro 2012. Nas-
têpnie  po krótkiej prezentacji 
koron ¿niwnych ustawiono je 
na specjalnie przygotowanym 
miejscu obok namiotu.  
 Oficjalnego otwarcia 
imprezy dokona³ gospodarz 
gminy Wójt Zygmunt Cichoñ 
serdecznie, po gospodarsku 
przywita³ wszystkich zebra-
nych oraz gor¹co podziêkowa³ 
rolnikom za ich trud i ciê¿k¹ 
pracê. Do¿ynkowy chleb z r¹k 
starostów Sylwii i Andrzeja 
Klama obieca³ dzieliæ równo   
i sprawiedliwie. 
 Wœród zaproszonych 
goœci nie zabrak³o Wicestaro-
sty Powiatu Opolskiego Krzy-
sztofa Wysdaka, Przewodni-
cz¹cego Rady Gminy Rudolfa 
Urbana, ksiê¿y proboszczy z 
Pra³atem Gerardem Sobot¹      
i Ks. Dziekanem Józefem Ka-
czmarczykiem na czele, Sekre-
tarza Gminy i Radnych Gmin-
nych. 
 Program artystyczny 
do¿ynek rozpoczê³a swoim ko-
ncertem orkiestra dêta Opol-
wap pod batut¹ Grzegorza 
Cyparskiego. Potem na scenê 
wkroczy³ rozœpiewany i roz-
tañczony zespó³ góralski Tatry 
z Ratu³owa, który przyjecha³ 
na zaproszenia Pana Zdzis³awa 
Barglika i grupy tanecznej 
Mikroelement. M³odzi cz³on-
kowie zespo³u w barwnych 
strojach ludowych podbili ser-
ca publicznoœci. Zaprezento-
wali ludowe pieœni, przyœpie-
wki i tañce charakterystyczne 

dla swojego regionu. Nie za-
brak³o dzieciaków z Mikro-
elementu w tañcu Kaczka 
Show i Weso³e Klauny. Nastê-
pnie publicznoœæ do ³ez rozba-
wi³ kabaret Masztalscy, a zes-
pó³ Boys sk³oni³ do poruszania 
siê w rytmie disco. Ci, którzy 
jeszcze póŸniej mieli ochotê 
potañczyæ (choæ pogoda w tym 
dniu nie rozpieszcza³a) mogli 
pl¹saæ  na zabawie tanecznej  
z zespo³em Logo.  
 W konkursie na wie-
niec do¿ynkowy jury przyzna-
³o równorzêdne nagrody dla 
ka¿dej wsi, uznaj¹c ¿e wszy-
stkie korony cechuje wysoki 
poziom wykonania. Oceniaj¹c 
oryginalnoœæ prezentacji wsi 
przyzna³o nagrody w zró¿ni-
cowanej wielkoœci. Podajemy 
3 miejsca: 
1. Budowlañcy  Euro 2012  

z Nak³a 
2. Ekologia – K¹ty Opolskie 
3. Taniec – K¹ty Opolskie, 

Miedziana  
  

Sk³adam serdeczne po-
dziêkowania za pomoc w zor-
ganizowaniu Do¿ynek Gmin-
nych cz³onkom: Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej i  Odnowy 
Wsi Tarnów Opolski, wszyst-
kim sponsorom, Wójtowi 
Gminy Z.Cichoniowi, Radzie 
So³eckiej i mieszkañcom wsi 
za wspania³e dekoracje i pracê 
w³o¿on¹ w przygotowanie i 
przeprowadzenie uroczystoœci 
do¿ynkowych. 
Jan Czech  - So³tys  Wsi 
Tarnów Opolski  
 

Wsparcia finansowego  
i rzeczowego udzielili: 

- Spó³dzielnia Surowców Mi-
neralnych w Opolu 

- Bank Spó³dzielczy w Krap-
kowicach – Filia Tarnów Op. 
- Zak³ad Us³ug  Remontowo –

Budowlanych „MALIK” z 
Przywór 

- Przedsiêbiorstwo Handlowo–
us³ugowe „WANDA” z Nak³a 
- Firma Handlowa „SESTAM” 
Stacja Paliw Tarnów Opolski 

- Lhoist Opolwap S.A. 
- Zak³ad Produkcyjny  

„LABTAR” 
- AutoMobile – Zygmunt 

Dziemba 
- Kwiaciarnia „STORCZYK” 

Tarnów Opolski 
- Piekarnia Tarnów Opolski 
Serdecznie dziêkujemy! 

 

M³odzi górale w Tarnowie 
  
W weekend 13 – 14 

wrzeœnia br. Zespó³ Tañca 
Nowoczesnego Mikroelement 
goœci³ w Tarnowie Opolskim 
Dzieciêco-M³odzie¿owy Zes-
pó³ Góralski „Tatry” z Ratu-
³owa. Grupa przyjecha³a na 
zaproszenie pana Zdzis³awa 
Barglika oraz dzieci z zespo³u 
Mikroelement.  

M³odych artystów po-
witano w Gminnym Oœrodku 
Kultury w Tarnowie Opol-
skim. Po d³ugiej podró¿y cie-
p³y posi³ek i mo¿liwoœæ odpo-
czynku zadzia³a³y zbawiennie. 
Ju¿ zregenerowani goœcie wraz 
z tutejszymi dzieæmi wziêli u-
dzia³ w warsztatach tañca no-
woczesnego i tañca folklo-
rystycznego. 

Wieczorem zaœ obie 
grupy, wspólnie z opiekunami 
oraz rodzicami wybra³y siê na 
ognisko do Miedzianej. By³o 
pieczenie kie³basek, œpiewy, 
tañce, góralska muzyka – s³o-
wem huczna zabawa do póŸ- 

nego wieczora. Noc, na zapro-
szenie dzieci z Mikroelementu, 
goœcie spêdzili w ich rodzin-
nych domach. A nastêpnego 
dnia, ju¿ z samego rana, wy-
brali siê na wycieczkê z prze-
wodnikiem po Opolu. To co 
dla miejscowych jest oczy-
wistoœci¹, dla mieszkañców 
Ma³opolski by³o spor¹ atrak-
cj¹. Zobaczyli m.in. Opolski 
Rynek, Wie¿ê Piastowsk¹ i 
Amfiteatr Opolski. Ale hitem 
wycieczki okaza³a siê mo¿li-
woœæ wejœcia do studia Tele-
wizji Opolskiej i zobaczenia 
pracy telewizji od zaplecza. Po 
wspólnym obiedzie przyszed³ 
czas na próby przed wystê-
pem. Zespó³ Tatry i zespó³ Mi-
kroelement wziê³y udzia³ w 
barwnym korowodzie do¿yn-
kowym, a nastêpnie na scenie 
zachwyci³y publicznoœæ pre-
zentacj¹ swoich umiejêtnoœci. 
Po wystêpie przyszed³ niestety 
czas na po¿egnanie. Pozosta³a 
jednak nadzieja, ¿e wkrótce 
tak mi³e spotkanie bêdzie 
mo¿na powtórzyæ.    


