
Wcale nie taki złom! 
 

„Złombol” to ekstre-
malna wyprawa samochodami 
produkowanymi na terenie 
byłego Bloku Wschodniego. 
Pojazdy dopuszczone do 
„Złombolu” to na przykład fiat 
125p, fiat 126p, polonez, nysa, 
żuk, łada, skoda 100,105 a 
nawet Favorit, oczywiście tar-
pan, wołga bądź warszawa z 
syreną. Wartość samochodu 
nie może przekraczać 1000 
złotych. Pierwszy „Złombol” 
miał miejsce w 2007 roku. 
Brały w nim udział 2 załogi 
kierując się do Monte Carlo. 
W ostatnim – w 2012 roku - na 
starcie zameldowało się ponad 
200 załóg!! Jak widać impreza 
w kilka lat rozrosła się do 
rangi krajowej i wieści o niej 
szerokim echem rozlegają się 
pomiędzy fanami naszej starej, 
ale dobrej, polskiej motory-
zacji. 

Głównym założeniem 
akcji „Złombol” jest pomoc 
charytatywna. Każda z ekip 
musi uzbierać 1000 zł na cele 
charytatywne (pomoc śląskim 
domom dziecka). W praktyce 
wygląda to tak, że osoby 
biorące udział szukają dar-
czyńców, którym oferują na 
pojazdach miejsce reklamowe. 
Pieniążki darczyńca przelewa 
bezpośrednio na konto fun-
dacji, a ekipy muszą finan-
sować cały wyjazd z własnych 
środków finansowych. Akurat 
te warunki podczas akcji 
„Złombol” są ściśle przestrze-
gane i nie ma mowy o spon-
soringu bądź innych formach 
finansowania. 100% zebra-
nych środków przeznaczonych 
jest na pomoc dla domów 
dziecka! 

Ekipa z gminy Tar-
nów Opolski w tym roku 
bierze udział w rajdzie po raz 
czwarty! W roku 2010 trasa 
prowadziła z Katowic do 
Istambułu (Turcja), 2011 – 
Katowice-Invernes (Szkocja), 
2012 - Katowice-Archaia 
Olympia (Grecja). W tym roku 
wybieramy się - jak zawsze z 
Katowic, tym razem z okolic 
Spodka (start, na który wszyst-
kich chętnych zapraszamy, 10 
sierpnia o godz. 9.00) - na 
samą północ Europy na 
Nordkapp (Norwegia). Trasa 
przebiega poprzez Litwę, 
Łotwę, Estonie i Finlandię. 

Odległość wynosi około 3000 
km w jedną stronę. Jedziemy 
fiatem 125p z roku 1987.  

Nasza ekipa składa 
się z trzech członków załogi: 
Krzysztofa Żura z Przywor, 
Mariusz Kulińskiego z Lubina, 
który jest absolwentem Poli-
techniki Opolskiej, więc w 
ekipie traktujemy go jak „swo-
jaka” i Krzysztofa Żyły z Ko-
sorowic. Nazwa teamu: ”Ban-
dzior Racing Team”, wzięła 
się z żargonowego określenia 
dużego fiata (nazywanego 
„Bandziorem”). Samochód po-
zyskaliśmy w roku 2010 z 
pierwszej ręki, (a jakże by 
inaczej i w dodatku od dziad-
ka!), z bardzo małym przebie-
giem, za 900 zł. Niestety, sa-
mochód po teście 300 km 
spalił około 5 litrów oleju i 
pierwszą poważną ekonomicz-
nie decyzją, którą podjęliśmy, 
było znalezienie mechanika, 
który podejmie się kapitalnego 
remontu silnika naszego „bo-
lidu”. Po kilkunastu rozmo-
wach telefonicznych udało się 
namierzyć Krzysztofa Czaję, 
który ma ogromny sentyment 
do starych aut i wiedzę, wiec 
zostało tylko przekonanie go 
do podjęcia wyzwania. Po 2 
tygodniach od „przybicia gra-
by” fiat uzyskał prawie nowe 
„serce”. Team zainwestował, 
ale jak do tej pory z silnikiem 
nie było żadnych problemów. 
Oczywiście, żadna podroż nie 
odbyła się bez mniejszych czy 
większych przygód - takich jak 
utrata płynu hamulcowego, 
pożaru elektryki w Szkocji czy 
dziurawego baku, w którym 
znajdowała się większa ilość 
wody aniżeli „mocodajnej” 
benzyny. Cel zawsze osiąga-
liśmy, z czego bardzo się cie-
szymy. Podczas każdej wypra-
wy przydarza się nam sporo 
innych przygód, które często 
wspominamy z innymi uczest-
nikami „Złombolu”: ekipą AA 
Team z Kosorowic czy kole-
gami z HippiNyss z Izbicka - 
których także serdecznie 
pozdrawiamy. Podczas tych 
wypraw obejrzeliśmy kawał 
Europy - i to tej czasami mniej 
interesującej dla przeciętnego 
turysty. Warto wymienić takie 
kraje jak: Kosowo, Albanię, 
Macedonię, Rumunię, Czarno-
górę i wiele innych. 

Korzystając z okazji 
chcieliśmy podziękować fir- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mom, które co roku wspierają 
akcję „Złombol”, że mimo 
trudniejszych ekonomicznie 
czasów, są w stanie wygos-
podarować fundusze na dzie-
ciaki z domów dziecka. Są to 
firmy: OTTO Praca, Piomar, 
Mutz,  Balast, SAC firma bu-
dowlana, Eko, Piechota - 
węgiel,  Krone. Mamy na-
dzieję, że co roku będziemy 
mogli być wdzięczni większej 
ilości firm, bądź osób pry-
watnych, które pójdą w ślad za 
innymi. Chętnie przyjmiemy 
reklamy na naszym samo-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chodzie w zamian za przeka-
zanie środków na cel akcji. 
Każdy nasz wyjazd jest rela-
cjonowany przez ogólnopol-
skie media, a my staramy się 
każdego dnia zamieszczać 
zdjęcia na Facebooku. Także 
w tym roku serdecznie zapra-
szamy do śledzenia naszych 
przygód - facebook.com 
/bandziorracingteam oraz na 
naszej stronie internetowej 
www.brteam.pl  
 
Pozdrawiamy i do zobaczenia 
na drodze!       Krzysztof Zylla 
 

Ale z was talenty! 
 

Za nami II edycja 
Gminnego Konkursu Talentów 
„Gwiazdy są nie tylko w 
telewizji – My też mamy 
talent”. Już po raz drugi 
mieliśmy okazję podziwiać 
utalentowanych mieszkańców 
gminy, którzy, podobnie jak w 
minionym roku, zaskoczyli nas 
pozytywną energią, pomysło-
wością oraz oryginalnością. 
Jury w składzie: Izabela 
Przepiórska – Górniak, Anna 
Górka – Babik oraz Mariusz 
Jarzombek przyznało trzy 

równorzędne nagrody, które 
ufundowane zostały przez 
Stowarzyszenie Kalejdoskop 
oraz Młodzieżową Radę 
Gminy. Trafiły one do Jana 
Sitka z Tarnowa Opolskiego  
 
 
 
 
 
 
 
 
(kat. wokal+gra na instru-
mencie - dorośli), Wiktorii 
Szczerbik z Przywór (kat. wo-
kal - młodzież) oraz Karoliny 
Patolla z Kosorowic (kat. 
wokal - dzieci). Nagrodę Wój-
ta Gminy Tarnów Opolski 
otrzymał Wojciech Glensk z 
Tarnowa Opolskiego za etiudę 
filmową z autorskim podkła-
dem muzycznym. Serdecznie 
dziękujemy wykonawcom, ju-
rorom oraz wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizację 
konkursu.          

          Danuta Kampa 
 

Zdjęcia z imprezy znajdziecie 
się na stronie: 

www.halasdance.pl 
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