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Hala Sportowa  i GOK 
Tarnów Opolski pod patro-
natem Wójta Gminy organi-
zują Świętojański Spływ Kaja-
kowy Małą Panwią. 25 czer-
wca o godz. 10 uczestnicy 
wyjadą do Zawadzkiego. 
Stamtąd, w czasie około 6 
godzin przepłyną do Sta-
niszczy Małych. Koszt wy-
prawy to około 60 zł od osoby. 
Nad bezpieczeństwem czuwać 
będzie ratownik, a nadwątlone 
siły kajakowicze pokrzepiać 
będą pysznościami. Po za-
kończeniu spływu można 
będzie wziąć udział w festynie 
nad rzeką. Zgłoszenia do 
15.05br. w GOK Tarnów Op. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Mieszkańcy gminy 
dobrze znają Zdzisława Barg-
lika bądź zawodowo - jako 
prezesa „Labtaru”, bądź też 
jako poetę - twórcę wierszy, 
fraszek, aforyzmów, wyda-
nych w kilku tomikach. Góral 
z urodzenia, choć wrósł już w 
Opolszczyznę i tu realizuje się 
zawodowo, społecznie i towa-
rzysko, pozostał wielkim pie-
wcą kultury góralskiej. Swą 
miłością do tatrzańskich turni i 
mieszkających w ich cieniu 
ludzi - twardych, lecz o ser-
cach czułych na otaczające  
piękno gór, barwność świata 
i… niewieście wdzięki - stara 
się „zarażać” otoczenie.  Idzie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mu to tym łatwiej, że ma nie 
byle jakich pomocników – po-
chodzącą z jego rodzinnych 
okolic „Kapelę Ogórki”.  
Właśnie Stasiu Ogórek z syna-
mi, krewnym i przyjacielem, w 
towarzystwie  samego „Gazdy 
Zdziska” zapełnił niedzielne 
popołudnie tarnowian (i przy-
byłych gości) przepiękną gó-
ralską muzyką. Zachęceni zna-
czącym udziałem „śwarnych 
chłopców” w niedzielnej su-
mie widzowie zapełnili salę 
Gminnego Ośrodka Kultury 
prawie w całości.  Koncert 
zaczął się punktualnie i trwał 
bite dwie godziny (z bisami). 
Składał się z kilku części 

poprzedzanych zapowiedziami 
„Gazdy”.  Na początek - ukłon 
w stronę tradycji i historii – 
utwory patriotyczne, trady-
cyjne przyśpiewki, utrwalone 
w skarbnicy kultury narodowej 
nuty i słowa. Dalej - muzyka, 
jaka mieszkańcom gór towa-
rzyszy od kolebki po ostatnią 
drogę „na niebieskie hale”.  W 
kolejnych częściach usłyszeliś-
my: repertuar własny zespołu -  
w tym liczne kompozycje li-
dera zespołu (lub aranżacje 
znanych od wieków melodii) 
do tekstów pana Zdzisława, 
nie brakowało także licznych 
utworów  folkrokowych bar-
dziej i mniej znanych twórców 
współczesnych. Poprzedzone 
rzetelną informacją prowadzą-
cego dały słuchaczom możli-
wość zorientowania się w roz-
ległości wpływu, jakie muzyka 
góralska wywiera na muzykę 
rozrywkową ostatnich lat. Zes-
pół - który w międzyczasie się 
„przezbroił” zamieniając zes-
taw instrumentów akustycz-
nych, ich charakterystyczne 
brzmienie znamy wszyscy, na 
elektroniczne - dał też się poz-
nać jako wykonawca utworów 
popowych.  W koncercie nie 

zabrakło tradycyjnej piosenki 
biesiadnej (mało kto pamięta, 
że słowa napisał Michał Ba-
łucki, Władysław Żeleński lub 
Michałowi Świerzyński wy-
mieniani są jako kompo-
zytorzy). Oczywiście mowa tu 
o „Pożegnaniu górala”.  
                Na słuchaczach jed-
nak największe wrażenie zro-
biły tradycyjne brzmienia, 
piękne głosy wykonawców, 
ich barwne stroje - cyfrowe 
portki, koszule z parzenicami, 
kapelusze z obowiązkowymi 
muszelkami - ich temperament 
i opanowanie instrumentów. 
W tekstach nie zabrakło hu-
moru i rubaszności - czasem 
dość ostrej. Były też smętki i 
nostalgiczne nuty…  Ot, to 
wszystko co się składa na 
życie - gdziekolwiek by ono 
nie upływało. 
                  Muzykom i ich 
patronowi życzymy: ”niek 
Wom scynście zawse jak 
siklawa ciece/ niek Wos nieba 
majom w nojwiynksej opiece”. 
Dziękujemy za koncert i 
Waszą obecność. 
 Koncert został dofi-
nansowany przez Wójta 
Gminy Tarnów Opolski. 
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Głośna muzyka z Cichego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Wniosek Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej, poprzedzony 
porozumieniem  Komendanta 
Miejskiego PSP, Wójta Gminy 
Tarnów Opolski oraz OSP w 
Kosorowicach (reprezentowa-
nej przez Prezesa Zarządu i 
Naczelnika), złożono już w 
październiku poprzedniego ro-
ku. Decyzja zapadła 30 grud-
nia 2010 roku i obowiązuje od 
01.01. 2011, lecz wymagania 
proceduralne i organizacyjne 
sprawiły, że uroczystość odby-
ła się 19 marca.  W obecności 
przedstawicieli komendantury 
miejskiej PSP, zarządów – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powiatowego i gminnego OSP, 
władz samorządowych oraz 
zaproszonych delegacji z 
jednostek OSP a także licz-
nych przyjaciół druhowie z 
Kosorowic z dumą i wzrusze-
niem wysłuchali aktu, na mocy 
którego stali się częścią sys-
temu bezpieczeństwa państwa 
polskiego. W głównej części 
uroczystości odczytano także 
listy gratulacyjne, jakie z tej 
okazji kosorowicka straż 
otrzymała od władz PSP i OSP 
różnych szczebli, a także 
władz samorządowych. W  
imieniu strażaków Prezes 
Krzysztof Halupczok złożył 

 
podziękowania osobom szcze-
gólnie zaangażowanym w 
rozwój kosorowickiej jednost-
ki. Przypomnienie historii stra-
ży w Kosorowicach  na nowo 
uświadomiło bohaterom uro-
czystości jak daleko w przesz-
łość sięgają tradycje ratow-
nicze w ich miejscowości, a 
także to, że ich praca, działa-
nia na rzecz sołectwa i pod-
noszenie kwalifikacji są doce-
niane i przynoszą efekty. 
          Miłym uzupełnieniem 
uroczystej gali był nie mniej 
uroczysty obiad dla obecnych i 
byłych członków OSP oraz 
przybyłych na imprezę gości.  
            Za naszym pośrednict-
wem raz jeszcze Zarząd OSP 
w Kosorowicach za ofiarowa-
ną pomoc i zaangażowanie w 
rozwój jednostki składa ser-
deczne podziękowania przed-
stawicielom władz samorządo-
wych, przedsiębiorcom oraz 
osobom związanym ze strażą 
pożarną. Szczególnie zaś prag-
ną strażacy uhonorować dha 
Zygmunta Cichonia, dha 
Ryszarda Gregorczyka i panią 
Elżbietę Reinert. 

PODZIĘKOWANIE 
 

Wszystkim, którzy pamiętali o 
mojej 80-tej rocznicy urodzin, 
za życzenia, kwiaty, prezenty, 

składam serdeczne 
podziękowania    

Josef Kroll 
 


