
Pożegnanie 
 

 W słoneczny wrześniowy poranek orkiestra tar-
nowskich „wapienników” po raz ostatni zagrała człowie-
kowi, bez którego historia najnowsza naszej wsi wyglądałaby 
inaczej. Rodzina, przy jaciele, współpracownicy i z roku na 
rok topniejące grono rówieśników odprowadzili na wieczny 
spoczynek Edmunda Bassittę. W swym d ługim i pracowitym 
życiu pan Edmund pełnił wiele funkcji i ró l. Pracował od 
dziecka, nawet wtedy, gdy z powodu uszczerbku na zdrowiu 
musiał zakończyć karierę zawodową, nie przestał być czynny. 
Jego wielką pasją był sport, z którym związał się na 40 lat. 
Był działaczem związkowym i samorządowym. Miał zawsze 
odwagę bronić swoich przekonań. Uważał, że dobry gospo-
darz wiele może zdziałać bez względu na panujący ustrój. 
Przez wiele lat pełnił obowiązki sołtysa Tarnowa Opol-
skiego. Zawsze spokojny i uśmiechnięty, chętny do po-mocy 
przemierzał rodzinną wieś na swoim rowerze. Żegnaj Panie 
Edmundzie! Teraz przemierzasz n iebiańskie ścieżki i z 
uśmiechem patrzysz na nas. Odpocznij, bo utrudziłeś się nad 
miarę. Będziemy Cię wspierać wdzięcznym sercem. 
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Podziękowanie 
Za naszym pośrednictwem lokatorzy bloku przy ul. 1 Maja 
29E pragną wyrazić swoje uznanie i podziękować panu 
Andrzejowi Stankiewiczowi. Bezinteresownie, nie mając 
żadnych zobowiązań, poświęcił swój czas i środki na 
zapewnien ie wszechstronnej pomocy osobie, która znalazła 
się w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej. 
 Z radością spełniamy tę prośbę dołączając nasze 
wyrazy szacunku i wdzięczności.                                Redakcja 

Gminna Bib lioteka Publiczna jest najstarszą insty-
tucją kultury na terenie naszej gminy. Informacje, jakie 
posiadam na temat historii b ibliotek w Tarnowie Opolskim 
oraz pozostałych sołectwach są bardzo skąpe. Zwracam się 
więc z prośbą do wszystkich mieszkańców:  czyteln ików, b i-
bliotekarzy, władz samorządowych, historyków, uważnych 
obserwatorów życia lokalnej społeczności, jeśli chcielibyście 
się Państwo podzielić swoimi wspomnieniami, informacjami, 
fotografiami, na temat swoich spotkań z książką, p roszę  
o kontakt w tej sprawie. 
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