
Samorząd z pasją 
 

mina Tarnów Opolski, ja-
ko aktywnie wspierająca 

organizacje pozarządowe zos-
tała zaproszona do Programu 
pt. „Samorząd z Pasją”. Tutaj 
kluczem jest dobra współpraca 
organizacji pozarządowych z 
gminą i jednostkami – głównie 
szkołami. Samorząd wspiera-
jący Szkoły z Pasją  to nowy 
program prowadzony jako ini-
cjatywa flagowa Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, które 
ogłosiło rok szkolny 2011 
/2012 „Rokiem Szkoły z 
Pasją”. Kampania zakończy 
się w czerwcu 2012 r. W 
ramach kampanii przeprowa-
dzonych zostanie szereg dzia-
łań, które pomogą w promocji 
działalności na rzecz edukacji 
z pasją. Będziemy promować 
dobre praktyki współpracy 
szkół z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi instytucjami 
(lokalnymi i regionalnymi). Co 
rozumiemy przez hasło „edu-
kacja z pasją”? Oznacza to, że 
szkoła jest otwarta na i dla 
społeczności lokalnej, że w 
życie szkoły włączają się róż-
nego rodzaju instytucje np. 
straż pożarna, policja, domy 
kultury czy organizacje poza-
rządowe a uczniowie są zaan-
gażowani w działania lokalne. 
Dzięki temu nauka jest bliższa 
życia a zdobyte umiejętności 
bardziej praktyczne. Wszyst-
kie szkoły z naszej gminy będą 
miały szansę jeszcze pełniej 
się realizować. Warto byśmy 
tę szansę w pełni wykorzystali. 
Chwalmy się na zewnątrz tym, 
co robimy dobrego. Program 
„Samorząd z Pasją” daje nam 
taka szansę.  
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Dożynki w Przyworach 
 

rzygotowania do Dożynek 
Powiatowo – Gminnych, 

największej imprezy kultural-
nej w tym roku i ostatnich lat, 
idą pełną parą. Odbyło się już 
kilka spotkań organizatorów i 
współorganizatorów. Dożynki 
Powiatowo – Gminne odbędą 
się pierwszy raz w historii na 
terenie gminy Tarnów Opolski 
– konkretnie w miejscowości 
Przywory. Tamtejsza Rada So-
łecka z Panią Sołtys na czele, 
Stowarzyszenie Nasze Przy-
wory, straż, dom kultury, klub 
sportowy, szkoły, mniejszość 
niemiecka, rolnicy, Stowarzy-
szenie PRO i wiele innych 
grup bardzo aktywnie włą-
czyły się w przygotowania.  

Bardzo ważnym ele-
mentem wydarzenia będzie 
cała otoczka, czyli to, co 
wokół przedsięwzięcia dziać 
się będzie. Zapowiedziały się 
już ciekawe inicjatywy: eko-
logiczne, filmowe, rzemieś-
lnicze i artystyczne. Sobotni 
ranek zapowiada się bardzo 
sportowo. Natomiast  popołud-
nie upłynie pod znakiem wy-
stępów miejscowych grup ar-
tystycznych. Naturalnie sobo-
tni wieczór zakończy się za-
bawa taneczną. W niedzielę 
zapowiada się natomiast mnó-
stwo nowości (innowacji). Jed-
ną z nich jest wspomniana 
wyżej cała otoczka imprezy 
przygotowana z ogromnym 
zaangażowaniem miejscowej 
ludności.  Kolejną innowacją 
jest pokaz mody śląskiej. Oj, 
będzie się działo! Już udało się 
zebrać sporo ciuchów, zachę-
cić do współpracy Muzeum 
Śląska Opolskiego i grupy 
folklorystyczne. Organizatorzy 
mają wielką prośbę do osób, 
które mają w domu - lub 
wiedzą kto ma – ubiory dams-
kie czy męskie, kapelusze, bu-
ty, bieliznę z dawnych czasów. 
Jak to piyrwej wyglądało. Inną 
nowością będzie festiwal kapel 
śląskich. Takiego jeszcze nie 
było! Widoczne jest wspaniałe 
zaangażowanie grup – także 
spoza miejscowości – przed-
stawiane są bardzo ciekawe 
pomysły. Osoby, które jeszcze 
pragnęłyby się włączyć w 
organizację projektu, są bardzo 
mile widziane. Serce rośnie, 
kiedy widzi się zaangażowanie 
mieszkańców, różnych grup – 

stwierdza Piotr Koziol, koor-
dynator dożynek. Zapraszamy 
osoby, które chcą się zaan-
gażować, mają ciekawe pomy-
sły, są kreatywne i aktywne – 
mówi Wójt Krzysztof Mutz. 
Zapraszamy na kolejne spot-
kanie organizacyjne, które od-
będzie się 12 kwietnia o godz. 
19:00 w miejscowym domu 
kultury. Zapowiada się, że w 
Przyworach we wrześniu od-
będzie się niesamowite wido-
wisko – podsumowuje Wójt 
Gminy. Impreza, która połączy 
różne środowiska, by cała 
nasza gmina mogła pochwalić 
się swoimi sukcesami, silnymi 
stronami i zaangażowaniem.  
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iesamowite wydarzenie 
miało miejsce w Tarno-

wie Opolskim! Dzieci, mło-
dzież, nauczyciele i rodzice 
byli zachwyceni przedsięwzię-
ciem. Działo się naprawdę 
sporo. Ale co? Kolejny projekt 
zrealizowany przez Stowarzy-
szenie PRO wspólnie z Fun-
dacją ProAktywni z Raciborza 
i Gminą Tarnów Opolski.  10 
marca w Hali Sportowej odbył 
się „Festiwal Gier Logicznych 
i Układanek”. To innowacyjne 
podejście do edukacji, szcze-
gólnie nauk matematycznych. 
Poprzez gry i zabawy można 
się wiele nauczyć. Na festi-
walu było mnóstwo gier i za-
baw. Były kolorowe kubki, 
które można było układać, w 
róże matematyczne wzory. 
Były gry na planszach, kwie-
ciste układanki, gry trójwy-
miarowe, klocki i wiele innych 
ciekawostek. Tego wszystkie-
go, tej wspaniałej atmosfery, 
nie da się opisać, dlatego też 
doskonale pokażą ją zdjęcia z 
przedsięwzięcia. Bardzo się 
cieszę, że imprezę odwiedziło 
około 700 osób – mówi Piotr 
Koziol, Przewodniczący Sto-
warzyszenia PRO. Dzięki ta-
kim inicjatywom dzieci i mło-
dzież mają zdecydowanie wię-
kszą szansę poznać swoje za-
interesowania, swoje talenty i 
sprawdzić się w różnych ro-
lach. To jest bardzo budujące. 
W trakcie Festiwalu odbyła się 
próba pobicia rekordu Polski 
w „bączku matematycznym”. 
Tym razem się nie udało – mó-
wi Prezes Fundacji ProAktyw-
ni, Tomasz Szwed – ale nas-
tępnym razem z pewnością bę-
dzie lepiej. W trakcie projektu 
prowadzone były ankiety 
wśród jego uczestników. 
Chcemy wiedzieć jak oceniają 
to uczestnicy – dodaje Piotr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koziol, by kolejne takie inicja-
tywy były na jeszcze wyższym 
poziomie, by jeszcze bardziej 
były dopasowane do potrzeb 
mieszkańców gminy. Przedsię-
wzięcie to z pewnością będzie 
dobrą praktyką w ramach 
programu Samorząd z Pasją – 
mówi Wójt Gminy Krzysztof 
Mutz. Dziękujemy bardzo za 
profesjonalne wsparcie praco-
wników Hali Sportowej, zdję-
cia zrobione przez kierownika 
Tomasza Regę i zaangażo-
wanie szkół – dodaje Piotr 
Koziol. Współpraca Urzędu 
Gminy i organizacji pozarzą-
dowych jest bardzo ważna, 
dlatego takie inicjatywy są 
bardzo cenne.  
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