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Przyznawanie statuetki „Złotej 
Tarniny” ma na celu uho-
norowanie osób fizycznych, 
prawnych, organizacji i innych 
podmiotów działających na 
rzecz rozwoju Gminy Tarnów 
Opolski w celu wyróżnienia 
ich zasług, wybitnych osiąg-
nięć i aktywności w promocji 
gminy i poprawie jakości życia 
jej mieszkańców. 
1. Konkurs skierowany jest 

do mieszkańców Gminy 
Tarnów Opolski, a przyznana 
nagroda  ma charakter honoro-
wy. Stanowi ją statuetka „Zło-
ta Tarnina” za osiągnięcia 
indywidualne lub zespołowe. 
2. Statuetki przyznawane są 
corocznie w kategoriach: 
-   społecznik:  za działalność 
charytatywną, społeczną, wo-
lontaryjną, bezinteresowną 
pracę dla dobra  innych, 
- przedsiębiorca: za aktywność 
gospodarczą, wspieranie ini-
cjatyw lokalnych, przyczy-
nianie się do rozwoju gos-
podarczego i społecznego gmi-
ny, 
- sportowiec: za wspieranie 
rozwoju turystyki, sportu wy-
czynowego i amatorskiego, 
osiągnięcia sportowe, 
- animator kultury: za dzia-
łalność animacyjną i promo-
wanie kultury, propagowanie 
tradycji i dziedzictwa regionu. 
3. Wnioski o przyznanie 
statuetki mogą zgłaszać insty-
tucje, organizacje pozarządo-
we, osoby prawne i fizyczne 
4. Zgłoszenia kandydatów 
dokonywane są na odpo-

wiednich formularzach dos-
tępnych w Urzędzie Gminy  w 
Tarnowie Opolskim oraz na 
stronie internetowej Gminnego 
Ośrodka Kultury i Urzędu 
Gminy. 
5.  Zgłoszenia na rok 2013 
przyjmowane  są w terminie 
do 31.08.2013 roku. Wypeł-
niony wniosek należy dostar-
czyć osobiście pocztą lub dro-
gą elektroniczną na adres: 
Urząd Gminy ul. Dworcowa 6, 
46 050 Tarnów Opolski, mail: 

gzr@tarnowopolski.pl lub 
gok_top@o2.pl 

6. Nagrodę  przyznaje powo-
łana przez Wójta Gminy Tar-
nów Opolski Kapituła, w skład 
której wchodzą przedstawi-
ciele różnych środowisk. De-
cyzja Kapituły jest ostateczna. 
7.Przewodniczącego Kapituły 
wybierają spośród siebie jej 
członkowie. Pierwsze posie-
dzenie Kapituły zwołuje Wójt 
Gminy. 
8.Kapituła oceniać będzie 
zgłoszenia zgodnie z kryte-
riami poszczególnych kategorii 
konkursowych. Decyzja Kapi-
tuły jest podejmowana zwykłą 

większością głosów.  
9. Z posiedzenia Kapituły zos-
tanie sporządzony protokół, 
który będzie przechowywany 
w siedzibie Organizatora. 
10.Informacje o nominacjach 
zostaną przekazane laureatom 
w terminie do 5 września 2013 
roku. 
11. Uroczyste wręczenie sta-
tuetek odbędzie się podczas 
uroczystości Gminnych Doży-
nek 15 września 2013 roku w 
miejscowości Miedziana.  
12.Regulamin Konkursu dos-
tępny jest na stronie interne-
towej pod adresem: 

www.tarnowopolski.pl, 
goktop.cba.pl 

13.Organizator zastrzega sobie 
prawo opublikowania wyni-
ków Konkursu w środkach 
masowego przekazu, a w  
szczególności w prasie, radiu i 
Internecie. 
14.Uczestnicy Konkursu wyra-
żają zgodę na przetwarzanie  
danych osobowych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku (Dz. U.  Nr 
133, poz.883) wraz z publi-
kacją wizerunku . 

Coraz częściej na 
dachach domów, na ścianach 
budynków czy też na przydo-
mowych trawnikach widujemy 
kolektory słoneczne. Z pew-
nością jest to związane z 
dynamicznie wzrastającymi 
cenami energii oraz węgla. 
Zastanawiamy się wtedy: czy 
to się naprawdę opłaca? Poza 
oczywistymi korzyściami eko-
logicznymi również nasz port-
fel może poczuć prawdziwą 
ulgę. 
 Pomysł nie jest nowy, 
bo już starożytni wykorzysty-
wali energię słońca. Także 
zaradni majsterkowicze od lat 
domowym sposobem wykonu-
ją kolektory, wykorzystując do 
tego celu rurki rozłożone na 
ciemnym dachu. Takie rozwią-
zania nie pozwalają jednak 
wykorzystać w pełni energii 
słonecznej, która dociera do 
ziemi.  

Ludziom potrzebne są 
urządzenia, które będą pro-
dukować ciepło nie tylko w 
letnie, słoneczne dni, ale rów-
nież w dni pochmurne przez 
cały rok: wiosną, jesienią i 
zimą. Chodzi wszak o to, by 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„wychwyciły” nie tylko to 
promieniowanie, które wyczu-
wamy jako „ciepło słoneczne”, 
ale też światło rozproszone 
(stanowi aż 50% energii docie-
rającej do ziemi w naszej sze-
rokości geograficznej). Takie 
atuty mają nowoczesne kole-
ktory słoneczne, których spra-
wność oscyluje w granicach 
80%, co oznacza, że prawie 
cała energia słoneczna docie-
rająca do powierzchni kole-
ktora jest zamieniana na cie-
pło. Warto wspomnieć, że w 
okresie letnim ponad 90% 
potrzebnej nam ciepłej wody 
użytkowej możemy uzyskać ze 
słońca, a na przestrzeni całego 
roku będzie to około 60-70 %. 

Kolektory to inwes-
tycja, za którą płacimy na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
początku, a później czerpiemy 
już tylko korzyści. Korzyści są 
tym większe, im większe jest 
zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę. Dotyczy to więc przede 
wszystkim tych, którzy obec-
nie płacą duże rachunki za 
ogrzewanie wody. Jest to in-
westycja bezpieczna, gdyż 
nowoczesne instalacje dobrej 
jakości powinny bezawaryj-
nie działać nawet 25 lat. 
Zwrot kosztów poniesionych 
na jej zakup i montaż powi-
nien nastąpić w okresie od 4-6 
lat, a dzięki dofinansowa-
niom min. z NFOŚiGW w 
wysokości 45% zdecydowa-
nie szybciej. 

Podwyżki cen energii 
elektrycznej oraz paliw takich 
jak: węgiel, olej opałowy, gaz 

sprawiają, że instalacje kole-
ktorów słonecznych jako in-
westycje przystępne cenowo 
staną się standardem. Warto 
zatem już dziś zastanowić się 
nad takim rozwiązaniem.  

 
Więcej informacji na 

ten temat można uzyskać  
u doradcy reprezentującego 
firmę SEMPER POWER, Pawła 
Tatiny, tel. 608-342-368, 
www.solar.opole.pl, e-mail: 
p.tatina@semeperpower.pl 

  
W ramach swojej 

działalności zadba on o 
kompleksową obsługę klienta 
od pomocy w doborze 
odpowiedniego zestawu kolek-
torów, poprzez przygotowanie 
dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania dofinansowania z 
NFOŚiGW oraz innych źródeł 
(np. z gminy, powiatu), kordy-
nacji procedury uzyskania 
dotacji, aż do montażu zesta-
wu na posesji.  

        Firma SEMPER 
POWER jest autoryzowanym 
dystrybutorem OEM oferują-
cym niemieckie kolektory 
najlepszej jakości. 
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