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cy Hali Sportowej zorganizo-
wali dla mieszkańców Gminy 
Tarnów Opolski wycieczkę ro-
werową do JuraParku w Kra-
siejowie. Na starcie stanęło 15 
śmiałków wraz ze swoimi 
wspaniałymi maszynami. 25 
kilometrowa trasa nie była tru-
dna, ale wiodła w przeważa-
jącej części drogami szutro-
wymi, więc mniej wprawio-
nym rowerzystom mogła spra-
wiać małe problemy. Chociaż 
głównym celem były dino-
zaury, na trasie też nie bra-
kowało atrakcji. Rowerzyści 
mogli zobaczyć: wioski zagu-
bione wśród lasów, rozległe 
pastwiska poprzecinane rzecz-
kami, pozostałości po starym  
 
 
 
 
 
 
 
 
grodzisku i wielkie stado ła-
będzi na stawach hodowla-
nych, gdzie można w ciszy po-
dziwiać dziką przyrodę. Jazda 
do JuraParku zajęła nam nie-
spełna 2 godziny. Tyle samo 
czasu trwało zwiedzanie. Jako 
grupa zorganizowana wybra-
liśmy wariant zwiedzania z 
przewodnikiem i taką formę 
polecamy wszystkim udają-

cym się na wycieczkę w 
przeszłość. Nie trzeba czytać 
informacji z tablic, a prze-
wodnik oprócz tego, że ładnie 
opowiada, zawsze przekaże 
nam więcej niż słowo pisane. 
Kto nie lubi dźwigać ze sobą 
jedzenia może skorzystać z 
bogatej oferty punktów gastro-
nomicznych na terenie Jura-
Parku. Jednego, czego tam nie 
ma, to zapasowe dętki i o tym  
 
 
 
 
 
 
 
 
warto pamiętać planując wy-
jazd. Wszystkim wybierają-
cym się indywidualnie pole-
camy trasę: Tarnów Opolski-
Nakło- Izbicko- Ligota Czam-
borowa – Borycz - Krzyżowa 
Dolina - Krasiejów. Powrót 
Krasiejów - Krzyżowa Dolina 
– Krośnica – Utrata – Izbicko 
–Nakło - Tarnów Opolski. Są 
też inne warianty trasy np. ce-
niący sobie komfort mogą do-
jechać drogą asfaltową przez 
Daniec, jednak w tym przy-
padku są narażeni na obco-
wanie z pędzącymi samocho-
dami z wiecznie spóźnionymi 
kierowcami za kółkiem. Na 
wycieczkę do JuraParku warto 
zarezerwować minimum 6-7 
godzin, a przy ładnej pogodzie 
najlepiej cały dzień.  
Zapraszamy.                  T.Rega 
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olejny, drugi już spływ 
Małą Panwią organizo-

wany przez Halę Sportową i 
GOK, miał tym razem rekor-
dową obsadę. Na starcie w Za-
wadzkiem stanęło 40 kajaków 
i 80 kajakarzy (a mogłoby 
więcej, gdyby nie brakło 
sprzętu). Już na wstępie wszy-
scy nowicjusze zaliczyli „spot-
kanie z wodą”. Po drodze mia-
ry dopełniła – krótkotrwała, 
lecz obfita – ulewa. Tak więc 
na metę w Staniszczach Ma-
łych wszyscy – demokra-
tycznie zrównani dotarli tak 
samo przemoczeni. Liderów 
od outsiderów dzieliły… 2 go-

dziny. Mimo to zdecydowana 
większość uczestników spływu 
była zadowolona i uśmiech-
nięta, a serwowane jedzonko 
smakowało jak nigdy nie sma-
kowały największe rarytasy. I 
dalej chcą brać udział w 
spływach! 
 Organizatorzy planują 
– dla zaawansowanych pod-
nieść próg trudności. Już 27 
sierpnia odbędzie się reko-
nesansowy spływ po Warcie. 
Po zapoznaniu się wybranej 
grupy doświadczonych z wa-
runkami być może kolejny 
spływ będzie dłuższy i cie-
kawszy. Połamania wioseł! 
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ŚLUSARSTWO USŁUGOWE
MARIAN JAKUBCZYK

Daniec, ul.Dąbrowicka 36
tel. 77 42-18-331

tel.kom. 608-284-196

OFERUJEMY:

- remonty sprzętu rolniczego i leśnego,
przyczep, rozrzutników, ratotilerów itp.

- stawianie wiat
- bramy, furtki, balustrady

- wyrób tralek płotowych i balkonowych
- ogrodzenia drewniane

- usługi spawalnicze
- piaskowanie, malowanie

Spływa jak po... Małej Panwi

 !!! UWAGA !!! 
Nie czujcie się bezkarni !!!


