
Kandydaci do  
Złotej Tarniny 

 
onkurs Złota Tarnina 
wchodzi w kolejna fazę. 

Dziękujemy tym wszystkim, 
którzy zgłosili  kandydatki i 
kandydatów do tej nagrody 
wraz z uzasadnieniem – mówi 
Piotr Koziol, Zastępca Wójta. 
Osób zgłoszonych - jak na 
pierwszą edycję - jest bardzo 
dużo. Pierwsza statuetka Złotej 
Tarniny za działalność filan-
tropijną została przyznana w 
przyspieszonym trybie, z po-
wodu specyfiki tematu i do-
skonałej okazji ku temu. Wrę-
czono ją na pierwszym w 
gminie Balu Charytatywnym, 
podczas którego przeprowa-
dzono licytację dzieł sztuki 
autorstwa lokalnych artystów. 
Ustanowioną właśnie nagrodę 
otrzymali Dariusz Roczek i 
Rudolf Malik  - mówi Krzy-
sztof Mutz, Wójt Tarnowa 
Opolskiego. Dwójka przedsię-
biorców z Przywór pomaga 
osobom prywatnym oraz pod-
opiecznym instytucji - takich 
jak przedszkola - na terenie ca-
łej gminy i nie tylko. Podczas 
balu panowie połączyli swoje 
siły i wspólnie wylicytowali 
kilka przedmiotów. - Nie robi-
my niczego szczególnego – ko-
mentuje zdobycie nagrody Da-
riusz Roczek. Po emocjach 
związanych z wręczeniem 
specjalnej Złotej Tarniny, ko-
lejne zostaną przyznane w 
planowanym trybie. Będzie 
powołana kapituła konkurso-
wa. Kapituła ta spośród zgło-
szonych osób wybierze lide-
rów w poszczególnych kate-
goriach. Osoby, które zwy-
ciężą, otrzymają na specjalnej 
uroczystości Złotą Tarninę.  W 
kategorii Przedsiębiorca Roku 
2011 zgłoszeni zostali: PSM 
Metalbau s.c., które ciągle 
tworzy nowe miejsca pracy i 
prężnie się rozwija. Wykonuje 
prace budowlane obiektów 
przemysłowych i sportowych, 
a prezesem przedsiębiorstwa 
jest Piotr Jaszkowic. Następ-
nym kandydatem jest Piotr 
Żur, przedsiębiorca i filantrop 
jednocześnie. Właściciel firmy 
PIOMAR. Poza tym, że akty-
wnie prowadzi biznes, wspiera 
miejscowe stowarzyszenia i 
placówki. Ryszard Mroczek - 
to kolejna kandydatura w tej 
kategorii.  Prowadzi jedną z 

lepiej prosperujących firm na 
lokalnym rynku. Człowiek ten 
doskonale wie, jak prowadzić 
działalność związaną z prze-
mysłem mięsnym i wędliniar-
skim. Z Kątów Opolskich 
została zgłoszona jeszcze 
jedna kandydatura – firma 
Bramstal zajmująca się kowal-
ską obróbką metalu, pracami 
ślusarskimi i spawalniczymi. 
Właścicielem firmy jest Mar-
cin Wieszała. Zakład Usług 
Remontowo – Budowlanych 
Rudolf Malik w Przyworach to 
kolejny kandydat. Firma zatru-
dnia mieszkańców naszej gmi-
ny, jest otwarta na młodzież z 
dużym zaangażowaniem ws-
piera różne inicjatywy np. kul-
turalne. Jan Dambon to też 
kandydat w tej kategorii. Jest 
właścicielem przedsiębiorstwa 
fotograficznego w Nakle od 
1990 r. Od początku działal-
ności firma Foto Damboń jest 
członkiem Cechu Rzemiosł, a 
ostatnio jej właściciel został 
członkiem Zarządu Cechu. 
Prowadząc działalność gospo-
darczą Jan Dambon jest ot-
warty na różne inicjatywy spo-
łeczne.  

W kolejnej kategorii, 
a mianowicie Społecznik Roku 
2011 zostali nominowani: 
Oswald Salla z Walidróg  – 
działacz Towarzystwa Dobro-
czynnego Niemców, aktywny 
członek TSKNu, konsekwent-
nie dążący do wyznaczonego 
celu i Ksiądz Józef Mrocheń z 
Nakła. Jego prawie 20-letnia 
działalność na rzecz rozwoju 
aktywności lokalnej na trwałe 
zmieniła wizerunek Nakla. 
Dzięki wcieleniu w życie róż-
norodnych przedsięwzięć fi-
lantropijnych zaspakajane są 
potrzeby lokalne. Elżbieta 
Glinka to kolejna kandydatka. 
Od urodzenia mieszka w Ką-
tach Opolskich i bezintere-
sownie poświęca swój czas – 
służąc pomocą osobom star-
szym i schorowanym. Działa 
także w DFK w Kątach Opol-
skich i Towarzystwie Dobro-
czynnym Niemców. Sołtys 
Joanna Pietruszka z Miedzia-
nej także zgłoszona została do 
nagrody w tej kategorii.  Pani 
Asia jest sołtysem od roku, a 
dokonała rzeczy, których nie 
udało się zrobić w czasie 
ostatnich lat. Z jej inicjatywy 
odnowiono plac zabaw dzięki 
akcji "Zamień złom na plac 

zabaw", do której licznie włą-
czyli się mieszkańcy, upiększa 
sołectwo i z ogromnym zaan-
gażowaniem działa na rzecz 
wsi i mieszkańców - nie tylko 
jako sołtys. Z Miedzianej jest 
kolejna kandydatura w tej 
kategorii – Alfred Kobienia. 
Radny, członek Rady Sołec-
kiej, i Rady Parafialnej. Anga-
żuje się w organizację imprez 
kulturalnych i sportowych. Bo-
gusława Starak z Tarnowa 
Opolskiego natomiast (kolejna 
kandydatka) jest z zawodu na-
uczycielką. Od pierwszych lat 
swojej pracy prowadziła w 
ramach wolontariatu drużyny 
harcerskie i zuchowe. Organi-
zowała wiele wycieczek krajo-
znawczych, biwaków, waka-
cyjnych spotkań dla dzieci. 
Działa w Stowarzyszeniu O-
sób Niepełnosprawnych Gmi-
ny Tarnów Opolski, w którym 
od trzech lat jest Prezesem. Jan 
Zając – sołtys Kątów Opols-
kich - to następny kandydat do 
Złotej Tarniny. Założyciel i 
prezes Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego Rozwoju Wsi 
Kąty Opolskie, działacz miejs-
cowego LZS-u i chóru „Canta-
biles”.  Następną osobą jest 
Ryszard Przybyła z Tarnowa 
Op. Poświęca swój prywatny 
czas na organizowanie cieka-
wych wyjazdów łączących tu-
rystykę i pielgrzymowanie do 
świątyń i innych miejsc kultu 
religijnego. Wyjazdy te dla lu-
dzi starszych są odskocznią od 
dnia codziennego. Anita Psiuk 
jest mieszkanką Miedzianej, 
studentką pedagogiki – kolejną 
zgłoszoną kandydatką. Zgro-
madziła wokół siebie grupę 
aktywnych mieszkańców, któ-
rzy teraz współtworzą projekt 
"Świetlica dla dzieci" – spę-
dzając z dziećmi czas, prowa-
dząc gry i zabawy czy zajęcia 
teatralne.  

Na Sportowca 2011 
roku natomiast zostały zgło-
szone następujące kandyda-
tury: Michał Baron z Nakła, 
który kolarstwo trenuje od 6 
lat. Wygrał Puchar Polski w 
Myszkowie. Zajął także 2 
miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski MTB w Jarnołtówku. Mi-
chał Baron jest parokrotnym 
Mistrzem i Wicemistrzem Wo-
jewództwa Opolskiego. To-
biasz Lis jest zawodnikiem 
klubu "LKS Ziemia Opolska". 
Do tej pory ten młody czło-

wiek wykazał się sporymi 
osiągnięciami. Między innymi 
otrzymał tytuł Najlepszego 
Zawodnika Europy oraz wy-
walczył Mistrzostwo Polski. 
Mimo wielu obowiązków 
szkolnych znajduje czas, aby 
udoskonalać swój talent spor-
towy. Tobiasz Lis to kolejna 
osoba zgłoszona w tej kate-
gorii. Ponadto zgłoszony zos-
tał Mateusz Golomb z Koso-
rowic – bardzo utalentowany i 
utytułowany zawodnik karate, 
wielokrotny Mistrz Polski, 
osoba, która również angażuje 
się społecznie.   

Na Animatora Kultu-
ry 2011 zgłoszeni zostali: 
Danuta Kampa – Studio Body-
bit, Stowarzyszenie Kalejdo-
skop - jest osobą, dla której 
kultura znaczy wiele. Potrafi 
zauważyć jakie są w danym 
miejscu potrzeby i znaleźć 
ludzi, którzy chcą działać na 
rzecz ich zaspokojenia. Upar-
cie i skutecznie dąży do wyz-
naczonych sobie celów, wyko-
rzystując przy tym swoją wie-
dzę i kreatywność. Organizuje 
ciekawe projekty. Jest założy-
cielem, trenerem i jedynym 
choreografem Formacji Tane-
cznej Hałas. Oswald Salla to 
kolejny kandydat w tej kate-
gorii. (Choć pojawił się już 
wcześniej w innej). Prowadzi 
zespół WAL-NAK, realizuje 
projekty kulturalne w ramach 
pracy w DFK Walidrogi. 
Monika Silarska to kolejna 
kandydatka – działa w Przy-
worach. Dzięki jej pracy w 
bibliotece nastąpił prawdziwy 
rozwój. Powstał Dyskusyjny 
Klub Książki, organizowane 
były liczne projekty w obsza-
rze kultury – nawiązujące do 
lokalnej kultury i tradycji jak i 
do kultury wysokiej. Kolejnym 
kandydatem jest Piotr Muc – 
autor debiutanckiego tomiku 
poetyckiego „Amplituda serc”. 
Jego poezja jest poszukiwa-
niem, próbą odpowiedzi na 
fundamentalne, nurtujące py-
tania. W jego tomiku prze-
czytamy utwory o uczuciach, 
osobach, pragnieniach, zmys-
łach, czy egzystencji ludzkiej. 
Jeszcze jedną osobą w tej 
kategorii jest Waltrauda Salla 
z Walidróg, założycielka 
zespołu WAL-NAK. W ca-
łości oddana temu zespołowi.  
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