
My też mamy talent 
 

ważam, że celem prze-
wodnim przeglądu „Gwi-

azdy są nie tylko w telewizji – 
My też mamy talent” w dniu 
2.06.2012r. w Tarnowie Opol-
skim nie było krzewienie tylko 
kultury śląskiej i reprezento-
wanie się wyłącznie w strojach 
śląskich. Każdy uczestnik miał 
się wykazać swoim talentem. 
Nie mogę zrozumieć stwier-
dzenia przewodniczącego jury, 
że zespół WAL-NAK tańczył 
tańce „zastane, odkurzone i na 
nowo odtworzone”. Zazna-
czam, że układ który zespół 
wykonał jest w całości naszą 
autorską choreografią. Mam 
pewność, że taki układ nie był 
jeszcze tańczony nigdzie przez 
żaden zespół. Nie otrzyma-
liśmy też od organizatorów 
imprezy wskazówek w jakich 
strojach mamy tańczyć. Nie 
było mowy, że powinny to być 
stroje i tańce śląskie”. Inne 
zespoły też przecież nie miały 
wyłącznie takich strojów. 
Przewodniczący jury zaś wy-
raźnie ten fakt podkreślał. 
Czyżby Jego opinia była 
ważniejsza od regulaminu, czy 
też ten pan regulaminu nie 
znał? Nie mogę też zrozumieć, 
jak powinniśmy po „odku-
rzeniu” polkę tańczyć: czy 
tańczyć ją na drabinie lub na 
rowerku żonglując, albo też w 
beczkach? Niestety, takich po-
lek nie znamy. W Jury oprócz 
przewodniczącego była prze-
cież pani, która prawdopo-
dobnie na tańcach się znała i 
powinna była potwierdzić, że 
nasz występ był wykonany 
bezbłędnie, a do prezentacji 
strojów całego zespołu nie 
powinno być zastrzeżeń. Nie 
rozumiem z czego był nie-
zadowolony przewodniczący 
Jury? Dlaczego w swoich 
wypowiedziach wciąż do tego 
tematu nawiązywał? Boli w 
tym wszystkim fakt, że 
jurorom umknęło to, co 
najważniejsze: dobro dzieci i – 
zgodnie z ideą przeglądu – ich 
talent. 
 W imieniu zespołu 
WAL-NAK organizatorom im-
prezy oraz pani Natalii Franc 
za duży wkład pracy w 
zorganizowanie imprezy ser-
decznie dziękuję.  
                            Oswald Salla  
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Pod opieką Św. Floriana 
 

hyba każdy z nas słyszał o 
tym, że czwartego maja 

obchodzony jest Dzień Stra-
żaka. W naszej jednostce uro-
czystość przenieśliśmy na nie-
dzielę, szóstego maja. Obcho-
dy rozpoczęła o godzinie 1100 
uroczysta msza święta  ku czci 
świętego Floriana. Strażacy w 
swoich mundurach zajęli pier-
wsze ławki i prezentowali się 
naprawdę dostojnie. Uroczysty 
charakter nabożeństwa pod-
kreślił udział w niej orkiestry 
dętej. Około 12.30 wszyscy 
strażacy zebrali się na placu 
przy OSP. Jednostka OSP Tar-
nów Opolski obchodzi w tym 
roku swoje 85-lecie, więc Pre-
zes – Jan Czech, odczytał krót-
kie przemówienie, przedsta-
wiające rys historyczny jed-
nostki i złożył najlepsze życze-
nia wszystkim strażakom. 
Wręczone zostały także odzna-
czenia. Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP RP na-
dało medale za zasługi po-
żarnictwa druhom: 

- Józefowi Bańkowskiemu 
Złoty 

- Lucjanowi Lenortowi 
Srebrny 

- Mateuszowi Kozołupowi 
Brązowy 

Odznakę Wzorowego Strażaka 
nadaną przez Prezydium Za-
rządu Powiatowego ZOSP RP 
otrzymali druhna i druhowie: 

• - Katarzynia Zyła 
• - Daniel Woszek 
• - Michał Hermanza 
• - Patryk Kowalczyk. 

Wielu strażaków otrzymało 
odznaki za wysługę lat, wrę-
czono także odznaki członkom 
młodzieżowej drużyny pożar-
niczej. Zarząd OSP Tarnów 
Opolski za wieloletnie zaanga-
żowanie, poświęcony czas i 
ogromny wkład w rozwój 
jednostki wyróżnił druha 
Zygmunta Bawoła.  
 Po części oficjalnej 
każdy ochotnik mógł zjeść 
pyszną strażacką grochówkę. 
Później przyszła kolej na 
kołacz i kawę. Siedząc przy 
stole strażacy dzielili się swo-
imi doświadczeniami, pomys-
łami, wspomnieniami… Starsi 
opowiadali jak wyglądały ob-
chody Dnia Strażaka 30 lat 
temu, młodsi dyskutowali na 

temat nowoczesnego sprzętu 
gaśniczego i na wiele innych 
tematów - niekoniecznie zwią-
zanych z pożarnictwem. Ta 
strażacka majówka była świet-
ną okazją do międzypokole-
niowych rozmów i wspólnego 
świętowania.  Katarzyna Zyła 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Z okazji minionego 
święta składamy wszystkim 
druhom z jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych w 
naszej gminie najserdeczniej-
sze życzenia wielu lat zdrowia, 
osobistego i rodzinnego szczę-
ścia oraz sukcesów. Niech św. 
Florian czuwa nad Waszym 
bezpieczeństwem. Wracajcie 
zdrowi i cali z każdej akcji. 
Niech ci, którym niesiecie 
pomoc obdarzają Was szacun-
kiem i wdzięcznością. 

Dyrekcja i pracownicy GOK 
oraz Redakcja 
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a pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania Stowa-

rzyszenie Kraina Św. Anny w 
ramach Działania 4.1/413 
Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju PROW 2007-2013 dla 
małych projektów GOK złożył 
wniosek i znalazł się na liście 
rankingowej. Miejsca, które 
zajęły ocenione projekty po-
zwalają na pozyskanie środ-
ków do realizacji dwóch 
przedsięwzięć: 
- Dwudniowego Pikniku Ro-
dzinnego Sztukolandia – im-
prezy angażującej całe rodziny 
do wspólnego spędzenia czasu, 

aktywizowania dzieci, mło-
dzieży i dorosłych sportowo i 
edukacyjnie. Podczas Sztuko-
landii uczestnicy będą mieli 
kontakt z różnorodnymi prze-
jawami sztuki – folklorem, 
rękodziełem, sztuką uliczną i 
cyrkową. Partnerami w rea-
lizacji imprezy są: Rada Sołec-
ka i OSP Tarnów Opolski, 
Przedszkole Publiczne z Od-
działami Integracyjnymi w 
Tarnowie Opolskim, Koło 
DFK Tarnów Opolski; 
- Festynu Gminnego – Koło 
Tradycji – dorocznej imprezy 
integrującej mieszkańców

gminy i okolic. W tym roku, w 
ramach festynu, nie tylko 
odbędzie się kolejny Przegląd 
Amatorskiej Twórczości Arty-
stycznej „Wiatraki” oraz wys-
tępy zawodowych artystów 
(Kabaret Nowaki, Maxel, 
Kapela Bawarska itp.). Wyjąt-
kową atrakcją będą pokazy i 
bezpłatne warsztaty rękodzieła 
artystycznego.  
 

Partnerami GOK w 
tym przedsięwzięciu są: UG 
Tarnów Op., RS i OSP 
Kosorowice, Grupa Odnowy 
Wsi i DFK Kosorowice. 
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Nasze projekty 
 

 ostatnich miesiącach 
ubiegłego roku GOK w 

Tarnowie Opolskim złożył 
wniosek o dofinansowanie do 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ra-
mach Programu Rozwój Infra-
struktury Kultury – Infrastru-
ktura Domów Kultury. Przed-
miotem aplikacji było przygo-
towanie modernizacji Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Tar-
nowie Opolskim. Grantodawca 

przyznał Ośrodkowi 52 tys. zł 
na wykonanie dokumentacji 
projektowej (całość zadania 
61.500 zł). Dokumentacja ta 
posłuży do modernizacji insta-
lacji elektrycznej, wodno-ka-
nalizacyjnej, wentylacyjnej, 
przebudowy i unowocześnie-
nia oraz wyposażenia sali wi-
dowiskowej ze sceną i zaple-
czem, dostosowania budynku 
do potrzeb osób niepełnospra-
wnych. Przy jej opracowaniu 
zostaną wzięte pod uwagę no-
woczesne technologie i roz-

wiązania (np. klimatyzacja z 
odzyskiwaniem ciepła). Goto-
wy projekt pozwoli na syste-
matyczne, etapowe prowadze-
nie prac – wiele z nich jest 
niezbędnych dla poprawy fun-
kcjonowania placówki i peł-
nego wykorzystania jej możli-
wości.  

Projekt, przygotowa-
ny przez dyrekcję i praco-
wników GOK otrzymał naj-
wyższą ocenę NCK spośród 
wniosków złożonych w tej 
edycji. 
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