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,,Ś wiąteczna paczka,, 
 

 życzeniami ciepłych, ra-
dosnych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia pra-
cownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej rozwiozą - 
jak co roku - paczki świątecz-
ne z żywnością. Otrzymają je  
czterdzieści dwie osoby, ko-
rzystające z pomocy naszego 
Ośrodka w fo rmie usług opie-
kuńczych, zasiłków stałych i 
świadczeń pielęgnacyjnych. 

Dzięki zaangażowa-
niu naszego pracownika pięć 
rodzin z terenu gminy otrzy-
mało paczki ofiarowane przez 
Parafię pod wezwaniem Św. 
Piotra i Pawła w Nakle. Były  
to paczki zawierające odzież, 
żywność i zabawki. Szczegól-
nie te ostatnie ucieszyły naj-
młodszych członków rodzin. 

Mamy nadzieję, że 
„Dzieciątko” spełni życzenia 
siedmiu rodzin, które zostały 
zgłoszone do udziału w ogól-
nopolskiej akcji ,,Szlachetna 
paczka”      Halina Pacholczuk 
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 Sali Herbowej Opol-
skiego Urzędu Woje-

wódzkiego 13 listopada odby-
ło się uroczyste wręczenie na-
gród zwycięzcom konkursu 
organizowanego przez Urząd  
Marszałkowski Województwa 
Opolskiego „Opolskie Kwitną-
ce”.  

Konkurs realizowany jest 
w ramach Planu Marketingu 
Regionalnego Województwa 
Opolskiego a jego celem jest 
zbudowanie pozytywnego wi-
zerunku województwa opol-
skiego jako regionu pięknego, 
zadbanego, czystego, wygod-
nego do bycia i życia. Konkurs 
nie tylko ma zachęcić mies z-
kańców do aktywnego udziału  
w tworzeniu pozytywnego wi-
zerunku ich najbliższego oto-
czenia, ale też dać im moż-
liwość bezpośredniego wpły-
wu na wygląd estetyczny oko-
licy, wzmacniając dodatkowo 
poczucie przynależności do 
społeczności lokalnej. Stanowi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
też okazję do zacieśnienia sto-
sunków - zwłaszcza w odnie-
sieniu do najbliższego sąsie-
dztwa. Działania podejmowa-
ne w ramach realizacji konkur-
sowego celu są doskonałą pro-
mocją współpracy pomiędzy  
mieszkańcami. Pobudzają ich  
aktywność i wpływają na 
wzrost świadomości eko logi-
cznej. Nagrody wręczane były 
w kategoriach: Wspólnota lo-
kalna, Obiekt prywatny, 
Obiekt dostępności publicznej. 
W tym roku konkurs odbył się 
po raz trzeci, a wśród nagro-
dzonych znalazł się również 
Kościół Parafialny w Kątach 
Opolskich w kategorii „Obiekt  
dostępności publicznej”. Juro-
rów konkursu, wraz z Mar-
szałkiem Józefem Szebestą na 
czele, urzekło  piękno i harmo-
nia flo ry wtopione w obiekt   
sakralny. Zaszczyt tym więk-
szy, iż po raz pierwszy w his-
torii konkursu przyznano wy-
różnien ie właśnie w tej kate-

gorii. Na uroczystości wręcze-
nia obecni byli ks. Proboszcz 
Franciszek Paszek, Wójt Gmi-
ny Krzysztof Mutz oraz Zas-
tępca Wójta Piotr Kozio l. Na-
grodą w tej kategorii była 
statuetka w kształcie kwiatu - 
symbolizująca ideę konkursu - 
oraz czek na 1500 zł. Całej 
parafii, a szczególnie osobom, 
które na co dzień dbają o pięk-
no wokół kościoła, gratulu-
jemy!             Janusz Borowiak 
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Kto do nagrody?  
Komu Złota Tarnina?  

 
 Gminie Tarnów Opol-
ski jest wiele wartościo-

wych osób. Dlatego wójt gmi-
ny, Krzysztof Mutz pragnie 
zainicjować działanie, które 
będzie miało na celu docenie-
nie, wyróżnien ie takich indy-
widualności, ludzi sukcesu, 
szczególnie aktywnych w kon-
kretnych dziedzinach. Roz-
strzygnięcie konkursu i oficjal-
ne wręczenie nagród planowa-
ne jest w lutym lub marcu  
2012 roku. Pierwszy etap tej 
inicjatywy to proponowanie 
przez mieszkańców kandyda-
tów do nagrody. Nazwa nagro-
dy to Złota Tarnina, ponieważ 
chcemy nawiązać do źródeł. 
To właśnie od słowa ‘tarnina’ 
prawdopodobnie pochodzi 
nazwa naszej miejscowości. 
Pragniemy, by laureaci kon-
kursu świecili przykładem w 
gminie i poza nią, byli skar-
bem – złotem naszego regionu. 
Dlatego Złota Tarnina. Poniżej 
przedstawiamy kategorie, w 
których można zgłaszać kan-
dydatów do nagrody. Statuetkę 
Wójta Gminy Tarnów Opolski 
„Przedsiębiorca Roku 2011 
Gminy Tarnów Opolski” 
powinien otrzymać przedsię-
biorca, który w roku 2011 wy-
kazał się realizacją inwestycji 
w swojej firmie lub był bardzo 
aktywny gospodarczo, a także 
przyczynił się do rozwoju gos-
podarczego gminy, wzrostu 
przedsiębiorczości i wspierał 
cenne inicjatywy społeczne 
lub gospodarcze.  

 
      Zapraszamy także 

Państwa do proponowania 
kandydatur na zdobywcę Sta-
tuetki Wójta Gminy Tarnów 
Opolski „Społecznik Roku 
2011 Gminy Tarnów Opol-
ski”. Nominacja w tej kate-
gorii to sposób na propago-
wanie postaw prospołecznych, 
obywatelskich,wartościowych, 
jakże potrzebnych w dniu co-
dziennym. Każdy może wska-
zać osobę lub organizację po-
zarządową ze swojego otocze-
nia, którą warto wyróżnić, któ-
ra może być dla nas wzorem i 
przykładem. Poszukiwane są 
osoby bezinteresownie poma-
gające innym. Swoją pracą i 
poświęceniem w cieniu me-
diów dają dobry przykład, 

który chcemy promować za 
pośrednictwem pleb iscytu.  

Czekamy również na 
propozycje tych, którzy mo-
gliby zdobyć Statuetkę Wójta 
Gminy Tarnów Opolski „Ani-
mator Kultury Roku 2011 
Gminy Tarnów Opolski”. 
Propozycje do nominacji to 
sposób na promocję tych, 
którzy ukazują bogactwo i róż-
norodność kultury z terenu 
gminy Tarnów Opolski. Każdy 
może wskazać osobę, organi-
zację lub instytucję ze swojego 
otoczenia, którą warto wyróż-
nić, która animuje i promuje 
kulturę w gminie i poza nią. 
Poszukiwane są szczególnie 
osoby, które czerpią ze swo-
jego lokalnego środowiska. 
Swoją pracą i poświęceniem 
dają dobry przykład, który 

pragniemy promować.  
     Zapraszamy także 

Państwa do proponowania 
kandydatów na zdobywców 
Statuetki Wójta Gminy Tar-
nów Opolski „Sportowiec Ro-
ku 2011 Gminy Tarnów 
Opolski”. Chcemy promować 
postawy, które pokazują bo-
gactwo kultury fizycznej i 
sportu z terenu gminy Tarnów 
Opolski. W naszym otoczeniu  
znajdują się instytucje i osoby, 
które warto wyróżnić za pro-
pagowanie kultury fizycznej i 
sportu, za pracę, osiągnięcia, 
sukcesy sportowe. Poszukiwa-
ne są szczególnie osoby, które 
nie zapominają o swych korze-
niach, promują gminę na zew-
nątrz i jednocześnie dokładają 
wszelkich starań, by osiągnąć 
sukces. 

Zgłoszenia nominowanych 
do nagrody powinny zawie-
rać: 
- pełną nazwę (firma, instytuc-
ja lub stowarzyszenie) lub imię 
i nazwisko, 
- uzasadnienie nominacji, 
- imię i nazwisko osoby zgła-
szającej. 
Zgłoszenia z uzasadnieniem 
można przesyłać e-mailem na 
adres: 

koziol@tarnowopolski.pl 
lub składać osobiście w sekre-
tariacie Urzędu Gminy Tar-
nów Opolski. W kolejnym nu-
merze znajda się informacje na 
temat możliwości głosowania 
na swoich faworytów oraz 
szczegóły dotyczące in icjaty-
wy. Bardzo prosimy o aktyw-
ne włączenie się do in icjaty-
wy. In f. UG 
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„Opolskie Kwitnące”


