
Komputery rozdane! 
 

30 komputerów tra-
fiło do rodzin, które zakwali-
fikowały się do projektu „Za-
pobieganie wykluczeniu cyfro-
wemu w gminie Tarnów Opol-
ski”. W czwartek 31 paździer-
nika 2013 roku Wójt Gminy – 
Pan Krzysztof Mutz oraz 
Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tarno-
wie Opolskim – Pani Halina 
Pacholczuk rozdali pierwsze 
zestawy komputerowe benefi-
cjentom projektu.  

Środki na zakup zes-
tawów komputerowych i dos-
tęp do Internetu władze Gminy 
pozyskały w ramach działania 
8.3 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. Jes-
teśmy pierwszą gminą w woje-
wództwie opolskim, która wy-
grała konkurs i otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 
100% poniesionych kosztów.  

Dziś komputery służą 
nam do nauki, rozrywki, pra-
cy, nawiązywania i utrzy-
mywania znajomości. Przeka-
zując Państwu ten sprzęt za-
chęcam, abyście wykorzysty-
wali go w szerokim zakresie, 
nie poprzestając jedynie na 
rozrywce. Teraz rzeczywiście 
świat jest w zasięgu Waszych 
rąk – powiedział Wójt Gminy.

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                    Do mieszkańców 
gminy Tarnów Opolski trafiło 
ogółem 30 komputerów z dos-
tępem do Internetu. Obdaro-
wani nie kryli zadowolenia. W 
ramach projektu „Zapobiega-
nie wykluczeniu cyfrowemu w 
gminie Tarnów Opolski" po-
wstał również darmowy punkt 
dostępu do Internetu. Dziesięć 
komputerów zostało zamonto-
wanych w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tarnowie Opols-
kim. Z komputerów będą mo-
gli korzystać wszyscy miesz-
kańcy. 
 

Jesienna 
podróż taneczna 

 

       W dniach 2-6.X. 
2013r., na zaproszenie zaprzy-
jaźnionej grupy z Neuss, zes-
pół WAL-NAK przebywał w 
Norymberdze na pozaszkolnej 
wymianie młodzieży. Wycie-
czka w większej części (część 
stanowił wkład własny) zosta-
ła sfinansowana przez Niemie-
cko-Polską Współpracę Mło-
dzieży. 

Głównym celem spot-
kania było wzajemne poznanie 
naszych kultur, zwyczajów, a 
także zainteresowań. Nasi nie-
mieccy przyjaciele są zaanga-
żowani w trzech organi-
zacjach: Ochotniczej Straży 
Pożarnej, Technicznej Służbie 
Pomocniczej oraz w Niemiec-
kim Kole Młodzieżowym. 

Zakwaterowanie mie-
liśmy w schronisku młodzie-
żowym. Obowiązki gospoda-
rza wspólnie pełnili wszyscy 
uczestnicy (sprzątanie, zmy-
wanie, praca w kuchni). 

Oprócz obowiązków, uczest-
nicy mieli też oczywiście 
okazję zwiedzić piękne miasto 
Norymbergę z pięciokilomet-
rowymi murami miejskimi z 
XV wieku. Na rynku zacho-
wała się gotycka studnia z 
XIV wieku. Jest tam też 
Koloseum, którego budowa 
rozpoczęła się w okresie 
nazizmu i do dziś nie została 
ukończona. Jedno popołudnie 
spędziliśmy w Muzeum Kolej-
nictwa, a następnego dnia – 4 
godziny w najnowszym aqua-
parku w Stein na peryferiach 
Norymbergi. 

Jeden wieczór był 
przeznaczony na pokaz tańców 
ludowych, prezentowanych 
przez zespół WAL-NAK. Bez-
pośrednio po nim odbył się 
kurs tańca ludowego, podczas 
którego tancerze WAL-NAK-u 
udzielili lekcji tańca. W kolej-
ne wieczory młodzież orga-
nizowała miks tańców ludo-
wych z dyskotekowymi. 

W niedzielę, w ostatni 
dzień pobytu, należało wys-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przątać schronisko, spakować 
rzeczy i pożegnać się. Młodzi 
byli smutni, że dni pełne wra-
żeń tak szybko minęły. 

W drodze powrotnej, 
w Saksonii, zrobiliśmy godzin-
ny przystanek w miasteczku 
Wilsdruff, które zwiedziliśmy,  
a z powodu braku wcześ-
niejszej możliwości uczestni-
czenia we mszy, wstąpiliśmy 
do protestanckiego „kościółka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
autostradowego”, pod wezwa-
niem św. Jakuba, aby się po-
modlić. Tam zapaliliśmy świe-
ce i dokonaliśmy wpisu do 
księgi pamiątkowej. W póź-
nych godzinach wieczornych 
wszyscy szczęśliwie dotarliś-
my do naszych domów. 

 
Kierownik Zespołu 

Waltrauda Dorota Salla 
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Z natury i z serca 
 

   Wernisaż wystawy 
Stanisława Rychela „Na pro-
gach fascynacji” odbył się w 
piątkowy wieczór 4 paździer-
nika. Do „Galerii Ludzi z 
Pasją” w tarnowskim GOK-u 
przybyli przyjaciele artysty i 
miłośnicy malarstwa z okolicy. 
Artystę wprowadziła dyrektor 
zaprzyjaźnionego z gospoda-
rzami Domu Kultury w Ozi-
mku – Helena Gruszka. 

Artysta pochodzi z 
Kluczborka, lecz od wielu lat 
związał się z Ziemią Ozimską. 
To okoliczne lasy dostarczały 
mu zawsze i dostarczają nadal 
licznych inspiracji malarskich. 
Jest przede wszystkim pejza-
żystą, choć uprawia też malar-
stwo portretowe oraz martwe 

natury wzbogacone o motywy 
kwiatowe. Ostatnio „zauroczo-
ny potęgą i tajemnicą” kos-
mosu namalował cykl obrazów 
„Nasza galaktyka”. 

Stanisław Rychel jako 
samouk samodzielnie zmagał 
się z malarskim tworzywem, 
odkrywał tajniki różnorodnych 
technik, pracował nad stylem 
wypowiedzi artystycznej. Ma-
luje swoje obrazy realisty-
cznie, uważając, iż technika i 
współczesność „wystarczająco 
deformuje przyrodę”. 

 Wybrane pejzaże, 
portrety, martwe natury i „kos-
miczne widoki” pędzla klucz-
borsko–ozimskiego malarza 
można było podziwiać w tar-
nowskim GOK-u do końca 
października.                              

                                IZ 


