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Złota Tarnina 
 

 najbliższym czasie zos-
tanie rozstrzygnięty 

konkurs Złota Tarnina. W 
poprzednim numerze zabrakło 
informacji z Raszowej. Tam-
tejsza Sołtys Gabriela Woł-
czyk zgłosiła do konkursu 
mieszkańców tego sołectwa, 
których nazwisk nie umiesz-
czono. Poniżej przedstawiamy 
te kandydatury, a za przeo-
czenie przepraszamy.  

W kategorii Przedsię-
biorca Roku 2011 to Hubert 
Reitor, który chętnie pomaga 
rzeczowo lub finansowo przy 
organizacji festynów z róż-
nych okazji, niezależnie czy to 

festyn szkolny, sołecki czy z 
mniejszości. Do Społecznika 
Roku 2011 kandyduje Maria 
Kampa. Pani Maria pomaga w 
kościele przy różnych uroczy-
stościach, uczestniczy w upię-
kszaniu raszowskiej świątyni. 
Na Animatora Kultury Roku 
2011 zgłoszona została Bar-
bara Mientus, która pracuje w 
Gminnej Bibliotece Publicznej 
filia Raszowa, organizuje dla 
dzieci różne konkursy, zaba-
wy, wycieczki edukacyjne, jest 
pomysłodawczynią Muzeum 
Wsi i przewodniczącą DFK 
Raszowa. Sportowcem Roku 
2011 nominowany jest nato-
miast Joachim Stróżyk, który 
jest w współzałożycielem 

klubu LZS Unia Raszowa-
Daniec, dostosował warunki 
boiska do potrzeb rozgrywek 
ligowych, organizował zabawy 
taneczne. 

Wszystkie kandyda-
tury, czyli pełna informacja na 
temat osób nominowanych i 
zgłaszających znajduje się na 
stronie internetowej: 

W 

PROfesjonalny wolontariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

olontariat to bardzo cen-
na idea. Aktualnie reali-

zowana jest w naszej gminie 
m.in. poprzez szkoły i sto-
warzyszenia. W większych oś-
rodkach takie projekty reali-
zują centra wolontariatu. W 
naszej gminie nie ma takiego 
centrum, ale Stowarzyszenie 
PRO pragnie działanie to pro-
fesjonalnie realizować – mówi 
Piotr Koziol, przewodniczący 
PRO. Wolontariat to pojęcie, 
które powstało w wieku XX. 
Niewątpliwie korzeni tego ro-
dzaju aktywności należy szu-
kać w ideach społecznych, ta-
kich jak: filantropia i dobro-
czynność. Idea filantropii na-
rodziła się w starożytnej Grecji 
- jest to postawa przyjaźni, ja-

ką człowiek powinien przyj-
mować wobec innych oraz 
postawa związana z udziela-
niem pomocy potrzebującym.  

Również Jan Paweł II 
popierał rozwój sektora poza-
rządowego oraz pracę wolon-
tariacką na rzecz dobra wspól-
nego i potrzebujących. W 
swojej encyklice „Sollicitudo 
rei socialis” (łac. Troska spo-
łeczna) zwracał uwagę na to, 
że „ci, którzy posiadają więk-
sze znaczenie dysponując 
większymi zasobami dóbr i 
usług, winni poczuwać się do 
odpowiedzialności za słab-
szych i być gotowi do dzielenia 
z nimi tego, co posiadają”. 
Oczywiście słabsi nie powinni 
przyjmować biernej postawy, 
lecz dopominać się o swoje 
prawa. Natomiast w encyklice 
„Laborem exercens” (łac. Wy-
konując pracę) Jan Paweł II 
podkreślał wartość pracy, któ-
ra nie musi być tylko źródłem 
dochodu, ale może być także 
elementem rozwijającym i do-
skonalącym człowieka. Ponad-
to w swoich wypowiedziach 

Papież posługiwał się poję-
ciem wolontariatu, jednocześ-
nie zwracając uwagę na jego 
chrześcijański aspekt. Cenił 
wolontariuszy za ich bezinte-
resowne zaangażowanie w 
pomoc społeczną, za ich trud. 
Do działalności wolontarysty-
cznej nawiązywał w encyklice 
„Evangelium vitae” (łac. 
Ewangelia życia) podkreślając 
szczególną rolę osób zaanga-
żowanych w wolontariat, które 
„wnoszą cenny wkład w służbę 
życiu, gdy potrafią połączyć 
kwalifikacje zawodowe z wiel-
koduszną i bezinteresowną 
miłością”.  

 
Dzisiaj profesjonalne 

umowy wolontariackie, profe-
sjonalna praca systemem za-
rządzania projektami, kontakt 
z ludźmi, budowanie bazy 
kontaktów, konkretne działa-
nie ma dla pracodawcy ogrom-
ne znaczenie. Bardzo często 
pragnie on zatrudniać takie 
osoby, czyli ludzi z zaangażo-
waniem i pasją, którzy lubią 
swoją pracę i chcą się uczyć, 

by jeszcze lepiej wykonywać 
powierzone zadania.  

 
Dlatego też Stowarzy-

szenie PRO rozpoczyna rekru-
tację osób, które pragną zostać 
w pełni wyszkolonymi wolon-
tariuszami. Takim osobom na 
początku zaproponujemy szko-
lenie wprowadzające – mówi 
Piotr Koziol - zostanie podpi-
sana umowa wolontariacka i 
możemy rozpocząć pełną 
współpracę. Aktualnie szuka-
my osób, które chcą pomagać 
przy organizacji dożynek, im-
prez dla dzieci i młodzieży, 
działań dla seniorów. Osoby 
zainteresowane prosimy o 
kontakt mailowy: 
stowarzyszeniePRO@gmail.com 
lub kontakt osobisty z przed-
stawicielami zarządu stowa-
rzyszenia: Piotr Koziol, Danu-
ta Kampa, Patrycja Bartylla, 
Roland Wrzeciono, Adrian 
Joniec lub Krystian Cichos. 
Już niebawem stowarzyszenie 
otworzy biuro, w którym rów-
nież będzie można pomagać. 
Stowarzyszenie zaprasza. 

W 

www.tarnowopolski.pl

Aktywna młodzież 
 

d ponad roku mamy w 
naszej gminie młodzież 

aktywnie działającą w Mło-
dzieżowej Radzie Gminy. 
Aktualnie bardzo intensywnie 
pracuje nad przygotowaniem 
do projektu, którego głównym 
celem jest poławianie talentów 
z gminy, a następnie ich pro-
mocja na wielkim wydarzeniu. 
Projekt ten Młodzieżowa Rada 
przygotowuje wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Kalejdoskop 
oraz wspólne działania w 
ramach Nocy Muzeów w 

Raszowej. 
W ostatnim czasie 

została powołana kolejna gru-
pa młodzieżowa! To naprawdę 
super wiadomość. Najpierw 
odbyło się spotkanie młodzie-
żowe z przedstawicielami Kół 
DFK i Zarządu Krajowego 
Związku Młodzieży Mniej-
szości Niemieckiej. Miała 
miejsce bardzo ciekawa pre-
zentacja multimedialna, a na-
stępnie żywa dyskusja. Spot-
kano się w siedzibie DFK 
Tarnau dzięki uprzejmości 
Przewodniczącego Gminnego 
Franza Dylli, za co młodzież 

bardzo dziękuje. Przewodni-
cząca Joanna Hassa i skarb-
niczka Joanna Konieczny 
przedstawiły w interesujący 
sposób działalność młodzie-
żową Związku. Później w 
Kosorowicach odbyło się spot-
kanie założycielskie i powstała 
grupa młodzieżowa Związku 
Młodzieży Mniejszości Nie-
mieckiej. Młodzi zapowiedzie-
li, że chcą brać udział w 
projektach takich jak Szkolenie 
Liderów Grup Młodzieżowych, 
Wielkim Ślizganiu, czy
Konferencji Młodzieżowej. 
Przewodniczącą grupy została 

Iwona Zmuda. Został wybrany 
cały Zarząd i Komisja 
Rewizyjna.  

 
Gratulujemy wyboru, 

to bardzo pozytywny impuls, że 
młodzież chce u nas aktywnie 
działać. Trzymamy kciuki, by 
młodzi w naszej gminie mieli 
przestrzeń do rozwijania 
swoich talentów i swoich pasji. 
Z pewnością będziemy wspie-
rać i pomagać młodzieży w 
działalności – podsumowuje 
wójt Krzysztof Mutz. 
                                      

Inf. UG 

O 

Boisko  
w Tarnowie Opolskim 

 
 Tarnowie Opolskim w 
ramach tzw. małych 

projektów jest realizowane 
działanie na tamtejszym bo-
isku sportowym. Zawodnicy 
klubu i osoby użytkujące 
boisko będą mieć teraz moż-
liwość uprawiania sportu w 
jeszcze lepszych warunkach. 
Zostaje ulepszona murawa i 

zrobione nawodnienie boiska. 
Wójt, Krzysztof Mutz po raz 
kolejny potwierdza, jak ważne 
jest dla niego to, by młodzież 
mogła się realizować tutaj na 
miejscu.  

Mamy nadzieję – mó-
wi - że działania te spowodują 
jeszcze większe zaangażowanie 
się młodych osób w sport i 
aktywne spędzanie czasu i że 
wspólna nasza praca przyczyni 
się do rozwoju naszej gminy.  

W 


