
Tworzyć rzeczy piękne 
  

Wszyscy lubimy gdy 
otacza nas piękno. Wielu z nas 
odczuwa, lub w pewnej chwili 
uświadamia sobie także po-
trzebę tworzenia rzeczy, za-
spokajających naszą potrzebę 
estetyki. Czasem wystarczy 
niewielki impuls, by naszą 
kreatywność pobudzić.  

Wychodząc z tego za-
łożen ia Gminny Ośrodek Kul-
tury w Tarnowie Opolskim 
zorganizował cykl warsztatów 
rękodzieła artystycznego
„Dzieła naszych rąk”. Zajęcia 
te odbywają się w ramach II 
Priorytetu „Dom Kultury+” 
dofinansowanego przez Naro-
dowe Centrum Kultury. Za-
równo w GOK-u jak i jego 

filiach zorganizowano zajęcia: 
filcowania mokro i sucho, 
malowania na tkaninie, czer-
panie papieru i zdobienie go. 

Każda z dziedzin rę-
kodzieln ictwa znalazła swoich  
amatorów spośród przybyłych 
na spotkanie pań, panów, 
dziewczynek i ch łopców. Wie-
lu uczestników – po zapozna-
niu się z techniką tworzenia i 
zdobienia – okazało się nie 
tylko sprawnymi rękodzieln i-
kami, ale wręcz artystami. 
Powstały piękne, unikatowe 
przedmioty ozdobne: korale, 
kolczyki, broszki, bibeloty, 
obrazki, serwetki, kartki oko li-
cznościowe, zaproszenia. Każ-
da rzecz inna, jedyna w swoim 
rodzaju, autorska.  

 

     Powstaliśmy przed  
wakacjami, było nas około 30, 
jesteśmy Młodzieżową Radą 
Gminy i teraz my także mamy 
głos. 

O pierwszym spotka-
niu niektórzy z nas dowiedzieli 
się z plakatów, innych namó-
wili znajomi. Ci którzy się 
pojawili mieli wiele planów, a 
każdy mógł się zaprezentować 
i pochwalić swoimi pomys-
łami na lepsze jutro. Zrobiliś-
my burzę mózgów i od razu  
wzięliśmy się do pracy. 

Na początek postano-
wiliśmy pokazać się na festy-
nie  w Kosorowicach, gdzie 
malowaliśmy twarze. Mimo 
brzydkiej pogody mieliśmy 
wielu chętnych. Naszym kolej-
nym pomysłem jest wzięcie 
udziału w pro jekcje ,,Szlachet-
na paczka’’. Jest to ogólno-
polska akcja świątecznej po-

mocy najuboższym, osobom 
starszym, chorym bądź n ie-
pełnosprawnym. W okresie 
karnawału planujemy zorgani-
zować bal maskowy dla mło-
dzieży. Podjęliśmy się również 
współpracy ze Stowarzysze-
niem „Kalejdoskop”, a owo-
cem naszej pracy będzie Kon-
kurs ,,Mamy talent’’, który od-
będzie się  3 czerwca. Stowa-
rzyszenie o rganizowało coś 
podobnego już w zeszłym ro-
ku, dlatego bardzo cieszymy 
się, że zgodzili się dzielić się z 
nami doświadczen iem. 

Jeśli jest ktoś, kto ma 
głowę pełną pomysłów, lub 
chce nam pomóc w przygo-
towaniach, zapraszamy na ko-
lejne obrady Młodzieżowej 
Rady Gminy. W ięcej na: 

mrgtarnowopolski.fora.pl 

 
Młodzieżowa Rada Gminy 

 

Strategia rusza pełną parą 
 
         W poprzednim numerze 
gazety przedstawiliśmy bliżej 
na czym ma polegać budowa 
strategii. Dzisiaj zapraszamy 
gorąco do współdecydowania 
o przyszłości Gminy Tarnów 
Opolski. Od 25 października w 
OSP Tarnów Opolski o godz. 
10:00  rozpoczynają się prace 
związane z aktualizacją stra-
tegii rozwoju gminy. Potrwają 
2 dni (25-26.10). Etap diagno-
zy, czyli stwierdzenia jak 
aktualnie jest i jak w ostatnim 
czasie wszystko funkcjonowa-

ło mamy już za sobą. Teraz 
przechodzimy do II etapu – jak 
chcielibyśmy by było. Oczy-
wiście ważne jest to, by osa-
dzić to wszystko w realiach. 
Te realia dyktuje nam nasze 
położenie, możliwości finan-
sowe, ale także szanse wyni-
kające z otoczenia. Strategia 
będzie realizowana metodą 
partycypacyjną, czyli na każ-
dym etapie (od planowania po 
realizację i monitoring) włą-
czone będą wszystkie środo-
wiska. Każdy współdecyduje. 
Szczególną metodą planowa-
nia strategicznego, stosowaną 

przez kraje Unii Europejskiej 
(EU) jest Metoda Aktywnego 
Planowania Strategii (MAPS). 
W języku niemieckim określa-
na jako Ziel Orientiere Pro jekt  
– Plannung (ZOPP), natomiast 
w języku angielskim Goal 
Oriented Project Planning 
(GOPP). Istotą MAPS jest 
założenie, że in formacja i wie-
dza potrzebna do opracowania 
strategii istnieje, ale poszcze-
gólne jej elementy są nieskoor-
dynowane oraz nieuporządko-
wane, a ponadto rozproszone 
w różnych instytucjach, orga-
nizacjach i umysłach lokal-

nych ekspertów. We wszyst-
kich etapach tej metody prze-
strzega się podstawowych jej 
zasad jakimi są: sposób podej-
mowania decyzji i konsensus. 
W miesiącu listopadzie odbędą 
się kolejne spotkania strate-
giczne. Wszystkich zaintereso-
wanych przyszłością Gminy  
Tarnów Opolski serdecznie 
zapraszamy.                  
         In formacje o kolejnych 
terminach spotkań będą umie-
szczone na: stronie interneto-
wej i tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 

Informacje:. Urząd Gminy 
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25 września w Okręgu wyborczym nr 6 na 
tarnowskim osiedlu odbyły się wybory uzupełniające do Rady 
Gminy. Na miejsce radnego, który (z powodów zawodowych) 
zrezygnował z mandatu, wybrano mieszkańca Walidróg – 
Waldemara Wilka. 

Zaprzysiężenie nowego członka Rady odbyło się na 
posiedzeniu w dniu 24 październ ika. Sylwetkę pana 
Waldemara Wilka przedstawimy czytelnikom w najb liższym 
czasie.                                                                    Redakcja 


