
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 inicjatywy liderów społe-
cznych działających na 

terenie gminy Tarnów Opolski 
i dla mieszkańców gminy 18 
stycznia 2012 roku w Nakle 
powstało Stowarzyszenie PRO 
– działające przede wszystkim 
na rzecz Prężnego Rozwoju 
Osób (mieszkańców gminy), 
Prężnego Rozwoju Organi-
zacji. „PRO”, czyli z łaciny 
„ZA”. Stowarzyszenie będzie 
za rozwojem, za wzrostem. 
Dla mieszkańców i naprzeciw 
potrzebom mieszkańców. Idea 
stowarzyszenia - organizacji o 
zasięgu gminnym - zrodziła się 
podczas prac nad Strategią 
Rozwoju Gminy Tarnów 
Opolski. Sporo zadań strate-
gicznych, zwłaszcza w celu 
strategicznym – Aktywne Spo-
łeczeństwo, może realizować 
stowarzyszenie – oddolnie. 
Takie działania są najskutecz-
niejsze - jak pokazują doświa-
dczenia wielu gmin.  Może 
działać skutecznie, bo też 
wiele konkursów na projekty 
przewidzianych jest tylko dla 
organizacji pozarządowych – 
Urzędy Gmin nie we wszyst-
kich konkursach mogą starać 
się o pieniądze. Tutaj chodzi o 
wzmocnienie, chodzi o wspar-
cie działań PRO-rozwojowych 
dla gminy Tarnów Opolski. W 
ramach spotkania został wy-
brany komitet założycielski, a 
także władze Stowarzyszenia: 
Zarząd i Komisja Rewizyjna 
oraz przyjęty statut – najważ-
niejszy dokument tzw. „Kons-
tytucja Stowarzyszenia”. Do 
Zarządu Stowarzyszenia zos-
tali wybrani: Piotr Koziol – 
Przewodniczący, Danuta Kam-
pa – Wiceprzewodnicząca, 
Roland Wrzeciono – Sekre-
tarz, Patrycja Bartylla – Skarb-
nik oraz Adrian Joniec i 
Krystian Cichos – Członkowie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządu. Do Komisji Rewizyj-
nej natomiast zostali wybrani: 
Rafał Zmuda – Przewodni-
czący, Mariola Janiszewska i 
Joanna Pietruszka – Członki-
nie Komisji Rewizyjnej. Sto-
warzyszenie zamierza działać 
przede wszystkim w obszarze 
społecznym – szczególnie edu-
kacji - kulturalnym oraz gos-
podarczym. Od początku fun-
kcjonowania stawia na akty-
wność. Już 18 lutego w 
Kosorowicach zorganizowało 
wspólnie z Gminą Tarnów 
Opolski – Charytatywny Bal 
Karnawałowy. Celem tej ini- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cjatywy było wsparcie dzieci i 
młodzieży w odkrywaniu i 
rozwijaniu talentów. Istotne 
jest to, by młodzi ludzie z 
terenu gminy mieli większe 
szanse niż dotychczas na 
odkrycie swoich predyspozycji 
i rozwijanie swoich talentów 
m.in. sportowych, artystycz-
nych itp. Kolejny projekt 
zrealizowany wspólnie z Fun-
dacją Proaktywni z Raciborza i 
Gminą Tarnów Opolski Sto-
warzyszenie organizowało 10 
marca w Hali Sportowej w 
Tarnowie Opolskim. Inicja-
tywa pt. „Festiwal Gier Logi-
cznych i Układanek” to inno-
wacyjne podejście do edukacji, 

szczególnie nauk matematy-
cznych. Poprzez gry i zabawy 
można się wiele nauczyć. To 
szczególny ukłon w stronę 
dzieci i młodzieży z gminy. 
Krajowy Rejestr Sądowy zare-
jestrował Stowarzyszenie PRO 
13 lutego. Już tego samego 
dnia złożono we współpracy z 
Gminą Tarnów Opolski wnio-
sek do Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej, do Fun-
duszu Inicjatyw Obywatel-
skich. Tydzień później do 
Fundacji Dzieci i Młodzieży w 
ramach programu Równać 
Szanse kolejny wniosek na 
projekt, który ma na celu 
wsparcie dzieci i młodzieży w 
odkrywaniu i rozwijaniu talen-
tów. Projekt ten jest przygo-
towywany z Młodzieżową Ra-
dą Gminy Tarnów Opolski. 
Zostały złożone także wnioski 
do Starostwa Powiatowego w 
Opolu na projekt kulturalny 
oraz do Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – o 
szczegółach będziemy infor-
mować w kolejnych numerach 
gazety. Aktualnie Stowarzy-
szenie przygotowuje kolejne 
projekty. Już dziś zachęcamy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wszystkich zainteresowanych 
do wspólnego realizowania 
projektów – zaprasza Piotr 
Koziol, przewodniczący sto-
warzyszenia. Poszukujemy 
aktywnych osób, którym zależy 
na profesjonalnym wolontar-
iacie, na tym by zdobyć doś-
wiadczenia zawodowe. Szuka-
my osób, które chcą pracować 
z młodzieżą czy osobami 
starszymi w obszarze edukacji, 
kultury, czy gospodarki. Osoby 
zainteresowane zapraszamy do 
kontaktu: 
stowarzyszeniePRO@gmail.com 
lub można bezpośrednio skon-
taktować się z osobą z zarządu 
stowarzyszenia.  

Ostatnie ważne wyda-
rzenie to Spotkanie Walne Sto-
warzyszenia PRO, które odby-
ło się 21 marca o godz. 19:00 
w OSP w Tarnowie Opolskim. 
Na spotkaniu tym zaprezento-
wano dotychczasową działal-
ność. Zostały też zaplanowane 
działania na resztę roku. 
Bardzo cieszy mnie to – podsu-
mowuje Piotr Koziol – że poza 
członkami założycielami przy-
szła grupa nowych, aktywnych 
osób chcących wspólnie dzia-
łać dla dobra gminy. Zainicjo-
wane zostały działania w kie-
runku określenia grup tema-
tycznych. Największe zainte-
resowanie wzbudził temat 
opieki społecznej. Najwięcej 
osób obecnych na spotkaniu 
pragnie działać w tym 
obszarze. Spore zainteresowa-
nie wzbudziła kultura, eduka-
cja i ochrona środowiska. 
Osoby aktywne, które chcą 
budować przyszłość gminy 
zapraszamy gorąco do współ-
pracy. Bądź PRO! 
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Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  

w Tarnowie Opolskim 
informuje 

 
Kierownikiem Ośrodka jest 
Halina Pacholczuk. Główna 
księgowa to Beata Hany-
psiak. Sprawy związane ze 
świadczeniami rodzinnymi 
prowadzi Sabina Krupa, 
funduszem alimentacyjnym 
zajmuje się Teresa Czura. 
 Pracownicy socjalni 
mają pod opieką rejony: 
- Tarnów Op. ul. 1 Maja, 
Raszowa, Kosorowice, Wali-
drogi – Brygida Miedzińska, 
- Przywory, Kąty Opolskie i 
Miedziana -Agnieszka Glagla, 
- Nakło – Teresa Czura, 
- Tarnów Opolski – Aneta 
Kulik (na czas nieobecności 
Małgorzaty Pol-Maciołek). 
Każdy pracownik socjalny po-
siada legitymację służbową, 
którą na żądanie okazuje w 
celu identyfikacji. 
     Kierownik GOPS 
zwraca się z prośbą do 
instytucji, zakładów pracy i 
sołtysów o potwierdzanie (pie-
czątką) delegacji pracowników 
socjalnych. Delegacje te są 
poświadczeniem pobytu służ-
bowego w danej miejscowości. 
                 Halina Pacholczuk 

PROsto w stowarzyszenie


