
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a początku czerwca grupa 
pracowników Urzędu 

Gminy Tarnów Opolski wzięła 
udział, w drugim już szkoleniu 
wyjazdowym realizowanym w 
ramach projektu „Kompetent-
ny Urzędnik + Sprawny Urząd 
= Zadowolony Obywatel”. 
Szkolenia te współfinansowa-
ne są przez Europejski Fun-
dusz Społeczny. Tym razem 
zajęcia odbyły się w najstar-
szym prywatnym hotelu w 
Wiśle –„Polonia”. Uczestnicy 
podzieleni na dwie grupy brali 
udział w równoległych zaję-
ciach z zakresu „Profesjonalna 
obsługa klienta” i „Negocjacje 
z trudnym klientem”.  

Jak przebiega rozmowa 
dr Hause’a z pacjentami? I co 
ona ma wspólnego z naszym 
szkoleniem? Otóż dużo, gdyż 
właśnie od fragmentu takiej 
rozmowy, rozpoczął trener - 
Rafał Adamowski - zajęcia. 
Niewątpliwie zamierzony 
przez niego cel został osiąg-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nięty, do końca weekendu 
bowiem dr Hause „towarzy-
szył” uczestnikom w każdej 
rozmowie. Z kolei wiadomości 
i umiejętności zdobyte pod-
czas warsztatów „Negocjacji z 
trudnym klientem” zostały wy-
korzystane w konfrontacji z 
taksówkarzem podczas wypra-
wy na miasto. To jest świetna 
grupa ludzi, dobrze się z nimi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracuje, są chłonni wiedzy, 
zabawni, dbają o dobrą atmo-
sferę. Chciałoby się powie-
dzieć: aż dziw, że „urzędnicy” 

– z sympatią o NASZYCH 
„kursantach”, zgodnie wypo-
wiadali się trenerzy Magda-
lena Król i Rafał Adamowski. 
„Kulig na kółkach” ożywił 
sobotni wieczór; podziwianie 
skoczni im. Małysza i mocze-
nie nóg w „Wiślanej Niagarze” 
były jedynie dodatkiem do ka-
wałów woźnicy… 

Podobnie, jak podczas 
wyjazdu do Pokrzywnej i tym 
razem nie zabrakło wrażeń. 
Pierwsze rozpoczęły się jesz-
cze podczas podróży. Dolewa-
nie wody do chłodnicy, go-
dzinne błądzenie po Gliwicach 
i spóźniona kolacja, na pewno 
na długo zostaną w pamięci 
uczestników… 
Emocji nie zabrakło w tym 
szkoleniu, ale przede 
wszystkim ciężkiej pracy, by 
przećwiczyć to w jaki sposób  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poradzić sobie w bardzo 
profesjonalnej obsłudze peten-
tów. Jak poradzić sobie w 
sytuacjach trudnych i kryzy-

sowych. Dla nas istotne jest 
to, by mieszkańcy byli zado-
woleniu z obsługi w urzędzie 
gminy - mówi Piotr Koziol, 
zastępca wójta. Dzięki takim 
projektom mamy większą szan-
sę, by więcej osób było zado-
wolonych: z jednej strony pe-
tentów, ale także urzędników – 
dodaje Krzysztof Mutz, wójt 
gminy.                Julia Szostok 
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……………………….cd ze str.4 
Tegoroczne spotkanie poświę-
cone było ludziom w wieku od 
12 do 18 lat. Organizatorzy i 
uczestnicy próbowali odpo-
wiedzieć na pytanie, jak 
urzędy gmin, organizacje 
pozarządowe i środowisko lo-
kalne, pracując dziś z młodymi 
ludźmi, mogą im pomóc przy-
gotować się do życia w szybko 
zmieniającym się świecie. Do 
najciekawszych tematów moż-
na zaliczyć następujące: 
· Wizja przyszłości, przede 
wszystkim na obszarach 
wiejskich; 

· Rola Internetu i nowoczes-
nych technologii; 
· Kompetencje umysłowe i 
emocjonalne pożądane w przy-
szłości; 
· Przykłady takiej pracy z 
młodzieżą, która wyposaży ją 
w te umiejętności skuteczniej 
niż system formalnej edukacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Po raz pierwszy została 
zorganizowana otwarta wspól-
na dyskusja, której efektem 
były „drogowskazy” do dal-
szej działalności oparte na 
wiedzy i doświadczeniu wszy-
stkich uczestników. Poprzez 
dyskusje i rozmowy zostały 
wypracowane kwestie, które są 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ważne dla młodych osób z 
małych miejscowości. Jak się 
w trakcie dyskusji okazało, 
kluczowym tematem dotyczą-
cym organizacji pozarządo-
wych na terenach wiejskich 
jest współpraca z samorządem. 
Temat ten wzbudził wiele 
emocji. Dzięki tym doświad-

czeniom zdobytym w Marozie i 
dobrym praktykom z innych 
gmin w Polsce jest szansa, że 
w gminie Tarnów Opolski mło-
dzież będzie mocnym ogniwem 
w naszym środowisku lokal-
nym – mówi Piotr Koziol. Za 
rok kolejne takie spotkanie. 
Należałoby rozważyć uczesz-
nictwo w nim liczniejszej dele-
gacji z naszej gminy (na spot-
kanie przybyło około 400 osób 
z całej Polski). Warto zainwes-
tować w rozwój gminy poprzez 
ściślejszą współpracę organi-
zacji z samorządem  – dodaje 
wójt Krzysztof Mutz. Zorga-
nizowaliśmy spotkanie i szko-
lenie dla naszych organizacji 
kilka miesięcy temu, a teraz 
pracujemy nad portalem, który 
pozwoli zacieśnić współpracę 
między nami – dodaje. To nie 
ostatnie inicjatywy ze strony 
urzędu – uzupełnia Piotr 
Koziol.           Inf . UG Tarnów Op. 
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Kolejne szkolenia dla urzędników

Najlepsi uczniowie  
w Kątach Opolskich 

 
ięknym ukoronowaniem 
pierwszego etapu nauki 

szkolnej było osiągnięcie naj-
lepszego wyniku w szkole 
przez uczennice kl.VI – Sabinę 
Niemann i Darię Reisebücher 
(średnia 5,41). Drugą lokatą 
mogą się poszczycić ich kole-
żanki z kl.IV – Anna Kocełuch 
i Natalia Kondziela (średnia 
5,3). Na trzecim miejscu upla-
sowała się ich koleżanka kla-
sowa, Katarzyna Wystrach 
(średnia 5,27). 
Średnią powyżej 5 osiągnęli 
także: 
Martyna Cisińska, Wiktoria 
Glinka (kl.IV, śr. 5,25), Mar-
tina Grochla (kl.VI, śr. 5,25), 
Dawid Kaluża (kl.VI, śr. 5,16), 
Robert Kowol (kl.IV, śr. 5,1) 
 Gratulujemy! 
Życzymy wesołych wakacji, a 
w przyszłym roku szkolnym 
dalszych sukcesów. 

Inf. PSPzOP Kąty Op. 
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