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Pierwsze prace zaczy-

nają się 17 października w Na-
kle. Firmą wykonującą budo-
wę jest firma JATAX Sp. z o. 
o. z Kłodzka, posiadająca 
wcześniejsze doświadczenie w 
tego typu pracach.  Firmą nad-
zorującą pracę jest Zakład  
Inżynierii San itarnej „WIN-
SAN” S.J. Zakończenie prac 
przewidywane jest w połowie 
2015 roku. Bezpośrednie pod-
łączen ie do kanalizacji będzie 
możliwe po dokonaniu odbio-
ru technicznego. Firma wyko-
nawcza swoją siedzibę główną 
będzie miała w Nakle i to tam 
można się zgłaszać z pyta-
niami dotyczącymi budowy. 
Informacja o dodatkowych ko-
sztach dostępna będzie w 
Urzędzie Gminy lub w Zakła-
dzie Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkan iowej w Tarnowie 
Op.         Opr.: Kuznik Sylwia 

9Gmina Tarnow Opolski5  11
A jednak się dzieje! 

 
Rozmowa z Panią Ewą Loster 

Dyrektorem  
Gminnego Ośrodka Kultury 
 
- Od kilkunastu lat Gminny 
Ośrodek Kultury przede 
wszystkim tańcem słynął. 
Dlaczego? 
- Choć próbowaliśmy zachęcić 
mieszkańców do różnych form 
aktywności, to jednak  taniec 
cieszył się u nas największym 
powodzeniem. Po pierwszych 
spektakularnych sukcesach to 
zainteresowanie jeszcze się 
wzmogło. Nasze próby ożywie-
nia życia kulturalnego  spotka-
ły się z zaciekawieniem. Nie 
było ono jednak powszechne. 
Teraz zauważamy dużą zmia-
nę.  
- Na czym polega ta zmiana? 
- Mieszkańcy dostrzegli nasze 
starania i przekonali się, że 
możemy im przedstawić o wie-
le bogatszą ofertę. I będzie ona 
na równie wysokim poziomie. 
Zależało nam też na zaktywizo-
waniu innych – poza dziećmi – 
grup mieszkańców.  
- Jakie podjęliście działania? 
- Najpierw, były to ankiety, 
spotkania, rozmowy - oficjalne 
i prywatne – a także nieustan-
ne poszukiwania nowych form 
pracy i współpracy z gminną 
społecznością. W poszukiwa-
niu nowego modelu funkcjo- 
nowania Ośrodka Kultury – 
nastawionego na zaspokojenie  
potrzeb kulturalnych środo-
wiska lokalnego – wprowadza-
liśmy różnorodne zajęcia war-
sztatowe. Miały one uświa-
domić i nam samym, i miesz-
kańcom potencjał, jakim dys-
ponujemy. Widząc, że ta forma 
pracy cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem pod-
jęliśmy decyzję o akcesji do 
programu ogłoszonego przez 
Narodowe Centrum Kultury 
pod nazwą Dom Kultury +.  
- Na czym polegały starania o 
przystąpienie do tego progra-
mu?   
- Aby znaleźć się w programie 
musieliśmy złożyć wniosek. 
Zawarliśmy w nim wszystko to, 
co mało sprawić, iż lepiej 
będziemy służyć środowisku. 
Jako jedyni z Opolszczyzny – 
wśród ponad 100 potencjal-
nych beneficjantów znaleźliś-
my się w czołówce. Doceniono 
nasz doskonały pomysł i 

koncepcję w jaki sposób go 
realizować.  
- Jakie korzyści przynosi 
uczestnictwo w programie 
Dom Kultury +. 
- Pracownicy i przedstawiciel 
Urzędu Gminy   uczestniczyli 
w cyklu szkoleń, które ukie-
runkowały nasze dalsze dzia-
łania. Uzbrojeni w wiedzę  za-
prosiliśmy do  współpracy par-
tnerów z różnych środowisk, 
by wspólnie z nimi opraco-
wywać diagnozę potrzeb kultu-
ralnych. Na bazie tych dyskusji 
powstała „Strategia Rozwoju 
Domu Kultury”. Opracowując 
ją, wspólnie zdecydowaliśmy 
nie nastawiać się na rewolu-
cyjne zmiany lecz zrównowa-
żony rozwój. Zakładamy, że w 
miarę osiągania kolejnych eta-
pów, będziemy ją poszerzać i 
udoskonalać. Uważam, że nad-
szedł teraz  czas żeby stworzyć 
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju 
Kultury w Gminie. Chcielibyś-
my, aby mieszkańcy – a szcze-
gólnie ci, którzy dotąd nie zna-
leźli oferty dla siebie – pod-
powiedzieli nam, czego od nas 
oczekują. Nie może to być jed-
nak postawa typu: „proszę 
mnie bawić” lecz współudział i 
pomoc w tworzeniu.  
- Jak to się przedkłada na 
codzienne funkcjonowanie 
GOK-u ? 
- Opracowując „Misję i Wiz-
ję” uświadomiliśmy sobie, że 
w naszej gminie mieszka wielu 
ludzi z pasją. Skierowaliśmy 
zaproszenie do twórców z róż-
nych dziedzin. Jako pierwszy 
na nasz apel odpowiedział Pan 
Józef Kantow z rodziną. On i 
państwo Aleksandra i Maciej 
Poloczkowie nie tylko wysta-
wili u nas swoje prace ale też 
pomogli zorganizować i dopo-
sażyć galerię w holu GOK –u. 
Jestem szczęśliwa że inaugu-
racja galerii zaowocowała 
zgłoszeniami do kolejnych 
wernisaży. Mam nadzieję, że 
inni twórcy – dotąd ukryci – 
dołączą do „Galerii ludzi z 
pasją”.  
- Lecz działalność wysta-
wiennicza – choć ważna - nie 
wyczerpuje oferty domu 
kultury? 
- Oczywiście, że nie! Ważną 
sprawą jest propagowanie 
różnorakich dziedzin ręko-
dzieła, które staramy się spo-
pularyzować na terenie gminy.  
- Jakie to dziedziny? 

- Uważam, ze jedną z ważnych 
misji wypełnianych przez na-
szą placówkę jest propago-
wanie folkloru. I myślę tu nie 
tylko o tradycyjnych jego for-
mach. Wprawdzie bardzo jest 
mi szkoda, że ostatnio nie ma 
większego zainteresowania
kultywowaniem tradycji tj.: 
Wodzenie Niedźwiedzia, oby-
czaje okołoweselne czy scenki 
z życia śląskiej wsi – realizo-
wanych w wymiarze sceni-
cznym. Przeglądy, które kiedyś 
organizowaliśmy cieszyły się 
dużym wzięciem u publiczności 
i samych artystów. Może za-
tęsknimy kiedyś i wrócimy do 
nich? Teraz staramy się, aby 
młode pokolenie nie zerwało 
całkowicie związków z trady-
cją. Udział w programie Dom 
Kultury + dał nam taką moż-
liwość. W ramach II Priorytetu 
napisaliśmy wniosek i otrzy-
maliśmy dofinansowanie do 
cyklu warsztatów rękodzielni-
czych „Dzieła naszych rąk”. 
W GOK i jego filiach chętni 
zapoznają się z technikami 
filcowania na sucho i mokro, 
czerpania papieru i jego zdo-
bienia, malowania na tkaninie. 
Zajęcia te cieszą się dużym 
powodzeniem i na pewno bę-
dziemy je kontynuować. Szcze-
gólną satysfakcję sprawia mi 
to, że biorą w nim udział 
dzieci, młodzież i dorośli - 
przychodzą całe rodziny! 
- To rzeczywiście sporo... 
- Ale nie wszystko! Nie sposób 
pominąć jeszcze jednego prze-
dsięwzięcia. Złożyliśmy w u-
biegłym roku projekt w ra-
mach Europejskiego  Fundu-
szu  Rolnego  na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
Działanie 413 Wdrażanie Lo-
kalnych Strategii Rozwoju -   
Odnowa i Rozwój Wsi. Otrzy-
maliśmy dofinansowanie na 
utworzenie pracowni cerami-
cznej. Jest ona w pełni wypo-
sażona. Posiadamy nawet piec 
do wypału gotowych wyrobów.  
Obecnie oferujemy bogatą ga-
mę zajęć dla wszystkich grup 
wiekowych. Każdy może zas-
pokoić swoją potrzebę artysty-
cznej ekspresji.  Taniec nowo-
czesny i towarzyski, mażoretki, 
teatr, fotografia, plastyka z 
ceramiką, Akademia Malucha, 
aerobik -  to jeszcze nie wszy-
stkie nasze propozycje. Trzeba 
po prostu przyjść i zapoznać 
się z ofertą! 

- Porozmawiajmy chwilę o  
finansach? 
- Mamy siedem filii. Same ko-
szty utrzymania pomieszczeń 
to spora kwota. Budżet jest 
taki jaki jest. To co się dzieje i 
będzie się działo w poszcze-
gólnych placówkach zależy też 
od samych mieszkańców. Ze 
względu na koszty, warunki 
organizacyjne i lokalowe na-
sza oferta nie wszędzie może 
być taka sama. Tam gdzie jest 
na to zapotrzebowanie war-
sztaty się odbywają. Zauwa-
żyłam, że osoby naprawdę za-
interesowane potrafią zorga-
nizować sobie i swoim dzie-
ciom dojazd do Tarnowa 
Opolskiego. Mimo przychyl-
ności władz gminnych – Wójta, 
który nasze działania wspiera, 
a także zainteresowanych rad-
nych i wielu bezinteresownych  
przyjaciół, bez wsparcia spo-
łeczności nie wiele zdziałamy. 
Pomysły, projekty, a także 
konstruktywna krytyka - są 
potrzebne. Ale wówczas, gdy 
skierowane są do nas. Nikomu 
i niczemu nie służy marudzenie 
i twierdzenie: ”tam się nic nie 
dzieje”. Bo dzieje się. Kultura 
jest dla ludzi, i to ludzie two-
rzą kulturę. Dlatego to co 
robimy i będziemy robić od 
tych ludzi zależy. 
         Rozmawiała: Irena Zielonka 


