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Nasi sołtysi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

erner Piontek – gos po-
darzy najmniejszym z 

sołectw naszej gminy. Jeśli 
nic się nie zmieni, być może 
doczeka ćwierćwiecza s woje-
go sołtysowania w Walidro-
gach. Z urodzenia i przywią-
zania walidrożanin, tu na 
ojcowiźnie mieszka z żoną i  
dwoma wkraczającymi w do-
rosłość synami. 
 
- Pan ie sołtysie już długo jest 
Pan Sołtysem Wsi Walidrogi – 
nie znudziło się Panu albo 
mieszkańcom? 
- Nadal mnie chcą, mnie też 
się dobrze pracuje, nie było 
kontrkandydatów. 
- Z racji położenia wzdłuż 
drogi wojewódzkiej i w pobli-
żu Opola wasza wieś powinna 
być atrakcyjna inwestycyj-
nie… 
- Jest przede wszystkim dla 
budownictwa mieszkaniowego. 
Plan zagospodarowania prze-
strzennego nie przewiduje tu 
tymczasem większych zakła-
dów, ale sporo jest rzemiosła, 
zakładów usługowych, małych 
firm. Powstały 2 osiedla dom-
ków – jedno przy ulicy Dąbro-
wickiej, drugie od strony Nak-
ła. Niektórzy nowi mieszkańcy 
traktują naszą wieś jak sy-

pialnię, inni powoli wrastają w 
społeczność. 
- Mała miejscowość to i środki 
niewielkie. Na co przeznacza-
cie środki sołeckie? 
- Przez lata mojego sołtyso-
wania z pieniędzy Rady Sołec-
kiej wybudowaliśmy boisko, 
gdzie jest woda i elektrycz-
ność, wiata. Teraz powstaje tu 
plac zabaw. Jak już wspomnia-
łem przybyło mieszkańców – 
większość to młode rodziny, 
jest więc dla kogo się starać. 
Sporo kosztuje utrzymanie 
boiska. Kultywujemy też tra-
dycję sołeckich dożynek, które 
obchodzimy nie tylko jako 
uroczystość religijną. Zazwy-
czaj organizujemy je w ostat-
nią lub przedostatnią niedzielę 
sierpnia. Tak było i w tym 
roku. Udała nam się pogoda i 
wszyscy się dobrze bawili. 
Wystąpił zespół WAL-NAK, 
chór z Krzanowic, był występ 
baletowy młodej tancerki z 
Kosorowic. Wszystkich często-
waliśmy kawą i kołaczem – w 
którego przygotowanie nasze 
gospodynie wkładają nie tylko 
produkty i czas, ale wiele ser-
ca. Zorganizowaliśmy zawody, 
zabawy i konkursy dla doros-
łych i dzieci – z nagrodami, do 
których ufundowania przyczy-
nili się właściciele miejsco-
wych firm. Pan Wójt Krzysztof 
Mutz zaszczycił nas swoją 
obecnością i – mamy nadzieję 
– także dobrze się bawił. 
Wieczorem tańczono przy mu-
zyce zespołu TRIO z Raszowej. 
To nasza tradycja i chcieli-
byśmy ją kontynuować, choć w 
innych sołectwach odchodzi 
się od organizowania sołec-
kich dożynek. 
- Jakie macie plany na jesień i 
zimę? 
- Wkrótce odbędzie się posie-

dzenie Rady Sołeckiej na któ-
rym dokonamy podsumowania 
dotychczasowych wydatków i 
zaplanujemy te na II półrocze. 
Mamy pewne projekty, ale na 
razie nie zdradzę szczegółów. 
- Jesteście dumni ze swego 
boiska, ale co ze sportem? 
- Walidrogi są zbyt małe, żeby 
utworzyć jakiś klub – może 
kiedy maluchy podrosną? Na 
razie młodzi się tu spotykają 
po kilkoro, pokopać piłkę, 
porzucać do kosza, czasem 
trochę „bardziej dorośli” też… 
- Żadnych problemów? 
- Noo… zawsze są, trzeba je 
rozwiązywać a nie narzekać. 
Jedyne co mnie „uwiera”, to 
niektórzy nowi mieszkańcy, 
którzy dystansują się od reszty. 
Mam jednak nadzieję, że i oni 
poczują się częścią naszej 
społeczności. 
- Życzymy tego serdecznie. 
Wszystkiego dobrego Panu i 
mieszkańcom Walidróg! 

Rozmawiała: Irena Zielonka 
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Portal dla organizacji 
pozarządowych 

 
 ramach projektu reali-
zowanego przez Urząd 

Gminy w Tarnowie Opolskim 
pt. „Kompetentny Urzędnik + 
Sprawny Urząd = Zadowolony 
Obywatel”, który współfinan-
sowany jest przez Unię Euro-
pejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
będziemy budować portal In-
ternetowy. Zależy nam na tym 
– mówi Piotr Kozio l - by orga-
nizacje społeczne z naszej gmi-

ny mogły sprawniej i łatwiej 
komunikować się z gminą. 
Bardzo istotne jest to, by or-
ganizacje z gminy mogły sze-
rzej chwalić się swoją dzia-
łalnością, pokazywać na zew-
nątrz, przedstawiać swoje suk-
cesy, ale i bolączki – mówi 
Krzysztof Mutz, wójt gminy. 
Dlatego też odbędą się spot-
kania w tej sprawie z organi-
zacjami i zainteresowanymi 
osobami. Celem pro jektu jest 
wzrost aktywności obywatel-
skiej i zaangażowania w dzia-
łalność społeczną na terenie 

Gminy Tarnów Opolski. Pra-
gniemy zaoferować komplek-
sowy pakiet usług i wsparcia 
dla organizacji pozarządowych 
oraz osób chętnych do ich 
założenia. Czekamy również 
na propozycje od zaintereso-
wanych mieszkańców: jak 
mógłby taki portal internetowy 
wyglądać, co zawierać? Poza 
spotkaniami można również 
przesyłać swoje propozycje na 
temat portalu na mail 
koziol@tarnowopolski.pl, pod-

sumowuje Piotr Kozio l. 
Inf. Urząd Gminy  
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omasz Pawłowski, znany 
w całej Polsce jako 

"Tomek Wędrowniczek" od-
wiedził 25 lipca Urząd Gminy 
Tarnów Opolski oraz 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tarnowie Opo-
lskim. Od ponad 20 lat po-
dróżuje po całym kraju, od-
wiedzając włodarzy gmin, 
miast, powiatów i woje-
wództw. Doskonale zoriento-
wany w strukturze urzędu za-
skakuje znajomością nazwisk 
samorządowców z całej Po l-
ski.  

Pochodzi z Ełku a  
długo mieszkał w Lesznie, 
obecnie przeniósł się do Gnie-
zna. Większość czasu spędza 
jednak na podróżowaniu. Wę-
druje przez miasta, gminy i  
powiaty w całej Polsce. Od lat  
odwiedza ośrodki pomocy 
społecznej, stowarzyszenia i 
urzędy, a przy tym poznaje 
ciekawe osoby doskonale zna-
ne w lokalnym środowisku. To 
człowiek z wielka pasją, wszę-
dzie witany jest z dużą sym-
patią. Podobnie było w gminie 
Tarnów Opolski. Pan Tomasz 
spotkał się z wójtem Krzyszto-
fem Mutzem, zastępcą wójta – 
Piotrem Koziolem oraz innymi 
pracownikami. Łączn ie pod-
czas swojej kilkudziesięcio-
letniej podróży odwiedził set-
ki urzędów, skąd ma wiele pa-
miątek i materiałów promo-
cyjnych. Zaprowadził nawet  
własną kronikę, która ma już 
ponad 90 tomów. Kilka naj-
nowszych opracowań ze zdję-
ciami wizytówkami i pamiąt-
kowymi wpisami wozi ze sobą 
w niewielkiej torbie, aby po-
kazywać spotkanym osobom. 
Pan Tomasz otrzymał z 
Urzędu Gminy Tarnów Opol-
ski koszulkę promocyjną, by 
promował Tarnów Opolski w 
całej Polsce. W naszej gminie 
został szczególnie dobrze 
przyjęty i już zapowiedział 
kolejne wizyty. 

 

Inf.: Urząd Gminy 
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Tomek wędrowniczek 
w gminie

Spotkania  
z  Wacławem Mitorajem, 

psychologiem Towarzystwa 
Rozwoju  Rodziny  

 
Gminna B iblioteka Publiczna 

w Tarnowie Opolskim 
zaprasza na cykl spotkań w 

swojej siedzib ie przy  
ul. Osiedle Zakładowe 7: 
28 września 2011 roku,  

w środę o godz. 1800 

Wpływ książek (literatury) na 
rozwój młodego człowieka 
12 października 2011 roku,  

w środę o godz. 1800 

Jak budować u dziecka poczu-
cie własnej wartości? 

9 listopada 2011 roku,  
w środę o godz. 1800 

Depresja. O co chodzi? 
Jak rozpoznać u dzieci? 

Jak rozpoznać u dorosłych? 


