
Charytatywny  
Bal Karnawałowy 

 
spierając dzieci i mło-
dzież uczestnicy balu w 

Kosorowicach 18 lutego uro-
czyście kończyli karnawał 
2012. Organizatorem zabawy 
była Gmina Tarnów Opolski i 
Stowarzyszenie PRO. Prawie 
sto osób uczestniczyło w tym 
wydarzeniu, a przygrywał 
zespół „Eliot”. Na początku 
Wójt Gminy, Krzysztof Mutz 
przywitał wszystkich gości. 
Piotr Koziol, Zastępca Wójta i 
Przewodniczący Stowarzysze-
nia PRO podziękował tym, 
którzy włączyli się w orga-
nizację przedsięwzięcia. Prze-
de wszystkim Wójtowi - za 
inicjatywę, członkom zarządu 
Stowarzyszenia PRO – szcze-
gólnie Patrycji Bartylli i 
Danucie Kampie za zaangażo-
wanie, Markowi Ratusznemu, 
właścicielowi firmy MR Tech-
nika - za niesamowite oświe-
tlenie imprezy, pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury za 
przystrojenie sali oraz przygo-
towanie przedmiotów do licy-
tacji, Szymonowi Dydze za 

zatrudnienie zespołu i przed-
miotu do licytacji, Weronice 
Czech za przygotowanie tortu 
do licytacji, Krzysztofowi Ha-
lupczokowi i Rafałowi Zmu-
dzie za dużą aktywność w 
promocji projektu. Najważ-
niejszym celem tego wyda-
rzenia było stworzenie możli-
wości odkrywania i rozwijania 
talentów młodych mieszkań-
ców gminy Tarnów Opolski. 
By cel ten osiągnąć odbyła się 
licytacja, którą zainicjował 
Wójt Krzysztof Mutz. Emocje 
sięgały zenitu, zwłaszcza na 
ostatniej licytacji, gdzie hoj-
ność uczestników była bardzo 
duża. Razem udało się zebrać 
2547 zł, które zostaną przez-
naczone na wsparcie młodych 
talentów z naszej gminy. Jest 
duża szansa, że pieniądze te 
będą wkładem własnym do 
dużo większego projektu skie-
rowanego do młodych miesz-
kańców gminy. Pracujemy nad 
tym – zdradza Piotr Koziol. 
Pierwszy Charytatywny Bal 
Karnawałowy miał niepowta-
rzalną atmosferę. Organiza-
torzy dziękują za aktywność i 
ofiarność. 
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 styczniu zakończyło się 
pierwsze spotkanie kon-

sultacyjne dotyczące Strategii 
Rozwoju Gminy Tarnów 
Opolski na lata 2012 – 2020. 
Drugie i ostatnie odbędzie się 
po zakończeniu spotkań 
wiejskich, po konsultacjach i 
rozmowach z sąsiednimi gmi-
nami. Z jednej strony ważne 
jest to, by spływały sygnały z 
poszczególnych miejscowości 
z gminy, a z drugiej ważne jest 
określenie wspólnych obsza-
rów do działań projektowych z 
innymi gminami. Dlaczego? 
Ponieważ od 2014 głównie 
będzie można realizować tzw. 
projekty zintegrowane, a więc 
takie, które rozwiązują proble-
my w kilku obszarach (a nie 
punktowo). Najlepiej też na 
szerszym (niż jedna gmina) 
obszarze, bo wtedy będzie 
dużo większa szansa pozys-
kania pieniędzy na inicjatywę. 
Coraz bardziej dziś ceni się 
wspólne działanie, wspólne 
rozwiązywanie problemów i 
stawianie sobie wyzwań w 
prawdziwym partnerstwie. W 
lutym odbyło się spotkanie z 
Prezydentem Opola w kwest-
iach strategii i wspólnych 
obszarów, które są możliwe do 
realizacji. Już dziś wspólnie 
realizujemy - w ramach spółki 
WiK Opole - projekt kanaliza-
cji i oczyszczalni, a w najbliż-
szym czasie będziemy razem 
realizować zapisy związane z 
tzw. „ustawą śmieciową” – 
mówi Krzysztof Mutz, Wójt 
Gminy. Są sprawy dotyczące 
infrastruktury (szczególnie 
drogowej), transportu zbioro-
wego, edukacji i wiele innych. 
Tematy te sukcesywnie będą 
omawiane, a później realizo-
wane. Do rozmów tych sukce-
sywnie włączani są pozostali 
sąsiedzi naszej gminy – dodaje 
Piotr Koziol, Zastępca Wójta. 
Ważne jest to, by stale pra-
cować nad rozwojem gminy. Z 
jednej strony - mieć ustalenia i 
wspólne działania w sprawach 
najistotniejszych z sąsiednimi 
gminami, z drugiej zaś – dzia-
łać razem: samorząd, biznes 
oraz organizacje pozarządowe. 
By gmina prężnie się rozwijała 
w różnych obszarach. Prawdo-
podobnie w kwietniu prace się 
zakończą spotkaniem podsu-
mowującym, a następnie ma-

teriał ten zostanie zaprezen-
towany na Sesji Rady Gminy, 
by rzeczywiście razem, wspól-
nie rozpocząć prace. Do  dzia-
łań tych zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych – pod-
sumowuje Piotr Koziol – koor-
dynator prac nad Strategią. Już 
dzisiaj bardzo aktywnie włą-
czyło się Stowarzyszenie PRO, 
a przygotowuje się kilka in-
nych stowarzyszeń. To bardzo 
cieszy i zachęca do nowych 
działań. 
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Gmina przejmie szatnię 
 

mina Tarnów Opolski 
przygotowuje się do prze-

jęcia budynku z szatniami i 
zapleczem klubowym przy sta-
dionie tutejszego „Skalnika”. 
Budynek wraz z przyległą 13-
arową działką należy do 
Strzeleckiej Spółdzielni Mie-
szkaniowej, a na jego utrzy-
manie klub wydaje większą 
część gminnej dotacji. Lepiej 
przeznaczyć te pieniądze na 
zakup i remont, niż co roku 
wydawać na utrzymanie i nie 
móc doczekać się jego prze-
budowy - wyjaśnia Wójt. – Za-
leży mi na tym, by byli na 
swoim i w zasadzie mogli dys-
ponować tym, na co zasługują. 
Budynek wymaga kapitalnego 
remontu, ale sam obiekt można 
jeszcze uratować. Teraz jest w 
mocno opłakanym stanie. Ne-
gocjacje w tej sprawie wójt 
prowadził bardzo intensywnie 
i z ogromnym zaangażowa-
niem, bo bardzo zależy mu na 
rozwoju sportu w gminie. 
Gmina uzgodniła już ze Spół-
dzielnią cenę budynku na 
poziomie 87 tysięcy zł. Za-
wodnicy „Skalnika” zobowią-
zali się do samodzielnego 
remontu obiektu. Zmiana 
właściciela posesji oznacza 
dla nas stabilizację – komen-
tuje wiadomość Dariusz Ko-
chanek, Prezes Skalnika. – 
Mamy swoją szatnię, prze-
stajemy ponosić horrendalne 
koszty, które jeszcze rok temu 
wynosiły ok. 30 tysięcy zł 
rocznie, wpłacanych na rzecz 
Spółdzielni Strzeleckiej. W 
klubie jest sześć drużyn, a te-
raz stworzyliśmy akademię pił-
karską.  Jest duża szansa, że 
umowa kupna obiektu będzie 
podpisana jeszcze w tym mie-
siącu. 
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