
„Szlachectwo 
zobowiązuje…” 

 
est nam niezmiernie miło 
przekazać mieszkańcom 

Tarnowa Opolskiego wiado-
mość, jaka na ręce Sołtysa 
Jana Czecha wpłynęła od 
Zarządu Województwa Opol-
skiego. Pan Antoni Konopka 
(członek ZWO) informuje w 
skierowanym do sołtysa piś-
mie, iż nasza wieś znalazła się 
wśród wyróżnionych 29 so-
łectw (spośród 679) o najwyż-
szym statusie uczestnictwa w 
Programie Odnowy Wsi. 
Otrzymaliśmy warunkowo sta-
tus lidera odnowy wsi. Jeśli 
zdołamy dokończyć podjęte 
zadania (kryterium 7 modelu 
„Wieś przyszłości” realizacja 
do końca 2011) w przyszłym 
roku otrzymamy pełny status. 
 

Pan Sołtys za naszym 
pośrednictwem wyraża swoją 
radość i dziękuje mieszkań-
com za to, że podjęli wysiłek 
uczestnictwa w programie. Ma 
nadzieję, że rozpoczęte działa-
nia zostaną pomyślnie spinali-
zowane i przy zaangażowaniu 
wszystkich mieszkańców życie 
w Tarnowie Opolskim oraz 
wygląd wsi wiele zyskają. 
 Dołączamy nasze do-
bre życzenia i mamy nadzieję, 
że z początkiem 2012 roku 
będziemy mogli przekazać 
czytelnikom dobre wieści i 
gratulacje. Jak widać – wysi-
łek jest dostrzeżony i opła-
calny! Oby tylko żaden „psuj’ 
nie zmarnował efektów dzia-
łań wielu dobrych ludzi! 
Wszystkiego dobrego sołectwu 
i jego mieszkańcom życzy 
Redakcja. 
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ak pytały pociechy 
przedstawiając zapropono-

wany przez GOK, Halę Spor-
tową i Football Academy pro-
gram obchodów „Dnia Ojca” – 
na sportowo. Na szczęście 
coraz większa liczba tatusiów 
zamiast popołudnia przed 
telewizorem wybiera ruch i 
zabawę z dziećmi. Tak więc 
ci, którzy „na to – jak na lato” 
zebrali się 18.06br. na orliku. 
Najpierw ojcowie kibicowali 
dzieciom, które w dużych 
grupach, pod okiem trenerów 
ze szkółki piłkarskiej odby-
wały regularny trening. Potem 
role się odwróciły i pani Mo-
nika zaprosiła tatusiów na 
parkiet (no, prawdę mówiąc 
raczej specjalną wykładzinę) – 
tyle, że nie do tańca, lecz na 
zajęcia aerobiku. Tu wielu ro-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dzicieli mogło się przekonać, 
że z tą kondycją u nich, to nie 
jest najlepiej. Poczyniono 
wiele obietnic… (okaże się za 
rok, które zostały dotrzy-
mane). 
 Po przerwie na zła-
panie oddechu uczestnicy po-
tworzyli dwuosobowe (ojciec 
+ dziecko) drużyny, które 
przystąpiły do wesołych, lecz 
bardzo serio traktowanych za-
dań. Były wyścigi (z dziećmi 
„na barana”), rzuty piłką do 
kosza, biegi z piłkami, „hoke-
jowy” slalom (z piłeczką teni-
sową). Tu przewagę mogło 
zapewnić posiadanie dwojga 
dzieci, choć trzeba było dobrej 
taktyki, by taki „handicap” 
wykorzystać! Każda drużyna 
punktowana była osobno za 
każdą konkurencję. Mamy i 

 
 
dziatwa nie uczestnicząca w 
poszczególnych zadaniach go-
rąco dopingowały swoich za-
wodników. 3 drużyny z naj-
wyższą liczbą punktów otrzy-
mały zaszczytne tytuły 
„Superrodzinki”. Byli to: 
Angelika Piotrowicz z tatą 
Krzysztofem, Jakub Kopacz 
i jego tata Piotr, Dominik 
Sądaj wraz z tatą Arka-
diuszem. 
 Wszyscy tatusiowie 
zasłużyli na dyplom „Super-

 
 
taty”, a całe drużyny – medale. 
„Słodkie co nieco” jakim ob.-
darowano dzieci sprawiło, że 
buziaki dziecięce były jeszcze 
słodsze. Na koniec rozegrano 
mecz piłkarski. Na boisku 
każdy poczuł się „Ronaldem”! 
Wszyscy dali z siebie wszyst-
ko – wynik nieważny. Tak 
trzymać tatusiowie – dla zdro-
wia, dla rodziny.  
 
Widzieć szczęście i podziw w 
oczach dziecka – bezcenne! 
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Nasz „orlik” 
 

iele ostatnio w naszej 
wsi i gminie dzieje się 

w dziedzinie sportu. Wśród 
różnych przedsięwzięć i in-
westycji jest także powstały w 
ramach ogólnopolskiego pro-
gramu: „Moje boisko orlik – 
2012”, obiekt sportowy wpi-
sujący się w kompleks spor-
towy, jaki tworzą wraz z nim 
hala i szkolne sale gimnas-
tyczne. 
 Inwestycja – rozpo-
częta jeszcze z inicjatywy po-
przedniego wójta Zygmunta 
Cichonia, a zakończona pod 
okiem obecnego – Krzysztofa 
Mutza została zakończona, a 
kolejny orlik otwarty bardzo 
stosownie – w Dzień Dziecka. 
W uroczystości oprócz obu 
wójtów wzięli udział szacowni 
goście: Radosław Miążek – 
Dyrektor Wydziału Zarządza-
nia Funduszami Europejskimi, 
Barbara Kamińska – Członek 
Zarządu Województwa, Ewa 

Światły – Inspektor Referatu 
Sportu koordynująca program 
w województwie opolskim,  
ks. dr Wiesław Szeląg – Pro-
boszcz Parafii św. Marcina w 
Tarnowie Opolskim, Radni 
Rady Gminy z Przewodniczą-
cym RG Rudolfem Urbanem, 
Dyrektorki obu tarnowskich 
szkół, nauczyciele, uczniowie, 
rodzice i inni mieszkańcy Tar-
nowa Opolskiego. Byli także 
przedstawiciele mediów. 
 Uroczystość rozpo-
czął wójt Krzysztof Mutz, 
który przedstawił i powitał 
gości. Po zabraniu przez nich 
głosu nastąpiło uroczyste prze-
cięcie wstęgi trzymanej przez 
ubrane w ludowe stroje dzieci. 
Honoru tego dostąpili: panie: 
Barbara Kamińska i Ewa 
Światły, pan Radosław Mią-
żek, wójtowie: Krzysztof 
Mutz, Zygmunt Cichoń oraz 
przedstawiciel wykonawcy 
Gerard Cebula. Ksiądz Pro-
boszcz dokonał poświęcenia 
obiektu modląc się o bez-

pieczeństwo jego użytkowni-
ków. Następnie zaproszono 
gości o wykonanie serii rzutów 
karnych. Na bramce stanęła 
Jessica Ludwiczak – zawod-
niczka „Unii Opole”, repre-
zentantka młodzieżowej kadry 
wojewódzkiej i halowa mist-
rzyni Polski w piłce nożnej 
kobiet. Wszyscy dopingowali 
wykonawcom „jedenastek”, 
którzy bardzo przejęli się 
swoją rolą. Pani dyrektor Ma-
ria Konieczny pobiła wszyst-
kich strzelając bramkę jedno-
cześnie piłką i… bucikiem. 
 Później reprezentacja 
piłkarska gimnazjum miała 
rzadką okazję „dokopania” 
naszym samorządowcom pod-
czas meczu piłkarskiego, który 
wygrali młodzi zawodnicy 5:3. 
Radni zrehabilitowali się pod-
czas serii rzutów karnych. 
Dzień zakończył się przy-
jemnie – młodsi zawładnęli 
boiskiem by świętować na 
sportowo, a zaproszeni goście 
udali się na poczęstunek. 
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Tato, co ty na to?


