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Wizytówka gminy Tarnów Opolski
Dzieje osadnictwa na terenie zajmowanym obecnie przez gminę Tarnów Opolski
sięgają odległej przeszłości. Spośród ośmiu sołectw – sześć szczyci się ponad siedemsetletnią
udokumentowaną historią. Miejscowości rozciągają się z zachodu na wschód. Ziemie
uprawne są tu piaszczyste, ale o bogactwie przyrodniczym świadczą rozległe kompleksy
leśne. Lasy te, to nie tyko źródło cennego surowca, lecz także tereny o bogatych walorach
przyrodniczych - jakie zapewnia im znaczna bioróżnorodność fauny i flory. Stanowią one
bazę do uprawiania rekreacji. Przebiegają przez nie ścieżki dydaktyczne i szlaki turystyczne.
Ciekawostką jest tzw. Rajska Droga, która jest częścią pątniczego Szlaku Św. Jakuba –
tradycyjnej trasy pielgrzymek.
Od dawna okolice Tarnowa były ośrodkiem pozyskiwania i przetwarzania kamienia
wapiennego. Stan taki ukształtował przemysłowo – rolniczy charakter gminy. Obecnie
źródłem dochodu części ludności stała się także praca w usługach i rzemiośle.
O atrakcyjnym usytuowaniu gminy decyduje położenie jej w centralnej części
województwa, na przecięciu ważnych krajowych szlaków komunikacyjnych. Mimo bliskości
stolicy województwa oraz dwóch miast, gmina nie stała się „sypialnią”, lecz posiada swój
odrębny charakter, bogate życie kulturalne, liczne placówki oświatowe. Na jej terenie działają
też organizacje pożytku publicznego.
Gmina nie jest zbyt zasobna w zabytki kultury materialnej. Nieliczne ocalałe pamiątki
przeszłości - to przede wszystkim obiekty sakralne. Dawne narzędzia, wytwory rzemiosła,
zabytkowe druki są pieczołowicie gromadzone w izbach pamięci i bibliotekach.
Tereny gminy do zakończenia II wojny światowej zamieszkiwała ludność śląska –
zarówno o opolskich jak i niemieckich korzeniach. Wraz z rozwojem przemysłu osiedlili się
tutaj przybysze z różnych stron. Przenikanie i współdziałanie różnorodnych tradycji stało się
bogactwem gminy. Budowane systematycznie poczucie więzi i lokalnego patriotyzmu
kształtuje postawy otwarcia i tolerancji tworząc wyjątkowy klimat społeczny i kulturalny
gminy.
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Wizytówka Gminnego Ośrodka Kultury
Gminny Ośrodek Kultury służy mieszkańcom
zapewniając im jak najszersze uczestnictwo w kulturze.
Dzięki sieci filii możemy dotrzeć do szerokiej grupy
odbiorców. Różnorodna i ciągle wzbogacana oferta
skierowana jest do osób w każdym wieku.
Propagujemy dokonania uznanych artystów,
jednocześnie zapewniając opiekę rodzimym twórcom.
Animujemy szeroko rozumiany ruch kulturalny.
Wspieramy tradycje regionalne poprzez organizowanie
konkursów i przeglądów, a także warsztatów rzemiosła
artystycznego. Prace lokalnych twórców eksponujemy w
czasie cyklicznych wystaw.
Pieczołowitą
troską
otaczamy
dzieci
i młodzież. Zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku
Kultury kształtują wrażliwość młodych ludzi i pozwalają
im znaleźć właściwą dla nich formę artystycznej ekspresji
dzięki zajęciom: plastycznym, fotograficznym, teatralnym
i grafiki komputerowej. Możliwość prezentacji swoich
dokonań mają nasi podopieczni podczas wernisaży,
wystaw poplenerowych, pikników artystycznych.
Najdłuższą tradycję mają u nas zajęcia taneczne.
Niepowtarzalne choreografie tworzone przez instruktorów
oraz zaangażowanie i umiłowanie tańca sprawiły, że nasi
podopieczni zdobywają czołowe lokaty na
konkursach
tanecznych
o
zasięgu
ponadregionalnym. Co roku uczestnicy zajęć
prezentują
nabyte
umiejętności
podczas
spektaklu podsumowującego kolejny rok pracy.
Nie zaniedbujemy propagowania
i poszerzania wiedzy o możliwościach jakie dają
multimedia. Umożliwiamy bezpłatny dostęp do
Internetu, organizujemy kursy doskonalące
umiejętności korzystania z różnorodnych
programów graficznych.
Wraz z partnerami wspieramy zdrowy styl życia organizując

festyny, pikniki,

wycieczki rowerowe, spływy kajakowe i inne formy czynnej rekreacji. Jesteśmy otwarci na
nowe inicjatywy, wspierając działania na rzecz lokalnej społeczności.
4

Wizja
Ośrodek Kultury będzie placówką, do której mieszkańcy będą chętnie wchodzić,
a niechętnie z niej wychodzić. Stanie się ostoją dla osób spragnionych kultury i platformą dla
grup mieszkańców chcących się rozwijać. Będzie bazą pomysłów i warsztatem
umożliwiającym realizację ciekawych i cennych inicjatyw kulturalnych i społecznych.

Misja
Naszą misją jest rozwój kultury, przekazywanie wartości i umiejętności oraz
zachowanie wielokulturowego dziedzictwa i tradycji. Istniejemy po to, aby pobudzać w
ludziach chęć do działania i obcowania z kulturą. Mieszkańcy są naszym potencjałem ,a ich
pomysły naszym mechanizmem napędowym. Chcemy sprzyjać ich rozwojowi osobistemu
i tworzyć warunki do integracji.
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Analiza S W O T
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
 7 filii GOK-u ułatwiających dotarcie do
każdego mieszkańca
 sala widowiskowa - ze względu na
wielkość
 bogata oferta zajęć dla dzieci i młodzieży
 szeroki wachlarz imprez
okolicznościowych (festyny, recitale,
przeglądy)
 wieloletnie doświadczenie i sukcesy
zespołów tanecznych
 dobra współpraca z radami sołeckimi,
OSP i Komisją Kultury
 doświadczona kadra
 realizacja ciekawych projektów
kulturalnych, społecznych, artystycznych
 gazetka gminna i aktualizowana strona
internetowa

 pogarszający się stan techniczny obiektów
 utrudniona komunikacja między filiami
 braki w wyposażeniu (nagłośnienie,
oświetlenie, projektor, doposażenie sal
zajęciowych)
 niewielka oferta dla dorosłych i osób
starszych
 brak oferty dla osób niepełnosprawnych i
nieprzygotowanie obiektów do ich potrzeb
 słaba współpraca z placówkami oświaty
 niewielu społecznych animatorów kultury
 małe zainteresowanie mieszkańców
udziałem w projektach
 bardzo niska aktywność wolontariuszy

ZAGROŻENIA

SZANSE
 udział w szkoleniach, i rozwój
indywidualny kadry
 pozyskiwanie środków zewnętrznych
 współpraca ogólnopolska i
międzynarodowa
 rozwój rekreacji w regionie i dobra
promocja regionu
 utworzenie i ciekawa oferta pracowni
ceramicznej ( plenery, pikniki
integracyjne)
 wzbogacenie oferty dla
niepełnosprawnych, najmłodszych i dla
najstarszych
 zdobycie środków na remont i
modernizację placówek
 zintegrowanie mieszkańców i wzrost ich
własnych inicjatyw
 współpraca z młodzieżową radą gminy
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niż demograficzny
migracja zarobkowa ludności
bezrobocie
zanikanie tradycji i tożsamości regionalnej
niewielkie zainteresowane mieszkańców
aktywnym wykorzystaniem czasu wolnego
 słaba aktywność oddolna mieszkańców
gminy, zanikanie więzi społecznych
 słaby kontakt i wymiana informacji między
Ośrodkiem Kultury a mieszkańcami

Kierunki rozwoju
1. Animacja aktywności lokalnej oraz stwarzanie przestrzeni dla kreatywności mieszkańców
i pracowników ośrodka.
2. Kultywowanie tradycji i otwartość na nowe koncepcje działań kulturalnych.
3. Rozwijanie potencjału i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury na miarę potrzeb XXI
wieku.
Cele
1. Społeczność lokalna aktywna w obszarze kultury
Cele operacyjne:
a) wzmocnienie integracji pomiędzy różnymi grupami społecznymi i wiekowymi
b) sprzyjanie powstawaniu oddolnych inicjatywy mieszkańców
c) rozwój świadomości obywatelskiej
2. Mieszkaniec gminy świadomym uczestnikiem kultury
Cele operacyjne:
a) zwiększenie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach kulturalnych mieszkańców
b) dostosowanie i wzbogacenie istniejącej oferty do potrzeb uczestników kultury
c) zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze
3. Ośrodek Kultury przystosowany do wyzwań współczesności
Cele operacyjne:
a) pozyskiwanie środków budżetowych i pozabudżetowych na modernizacje Gminnego
Ośrodka Kultury
b) kształcenie ustawiczne kadry
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Działania zmierzające do realizacji celów strategii


powołanie grupy partnerów złożonych z pracowników, animatorów, działaczy
społecznych zainteresowanych rozwijaniem kultury gminy Tarnów Opolski



opracowanie mapy zasobów kultury lokalnej i przygotowanie programu święta
kultury gminy z wykorzystaniem tych zasobów



budowanie przestrzeni kulturalnej aktywności prowadzącej do działań
z wykorzystaniem potencjału lokalnego



działania edukacyjne prowadzące do rozwoju kultury obywatelskiej



diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego poprzez ankiety, wywiady oraz
monitorowanie uczestnictwa w różnych formach działań kulturalnych



opracowanie i realizacja działań kulturalnych odpowiadających oczekiwaniom
mieszkańców



wspomaganie i tworzenie warunków do indywidualnych inicjatyw artystycznych
i kulturotwórczych mieszkańców



zwiększanie środków budżetowych i pozabudżetowych poprzez udział
w projektach, pozyskiwanie sponsorów na modernizację bazy lokalowej



szkolenie kadry i podnoszenie jej kwalifikacji poprzez udział w warsztatach,
szkoleniach , kursach oraz poprzez współpracę i wymianę dobrych praktyk
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Projekty priorytetowe
Projekt 1
Cel: Organizacja święta kultury gminy Tarnów Opolski ukazującego jej potencjał kulturalny
Działania:
 powołanie partnerstwa na rzecz rozwoju aktywności lokalnej i kultury gminy Tarnów
Opolski,
 tworzenie mapy zasobów kultury gminy
 przedstawienie animatorów i ludzi kultury z poszczególnych miejscowości
 przygotowanie i realizacja święta kultury gminy Tarnów Opolski
Rezultaty:
 wzrost inicjatyw kulturalnych mieszkańców
 wzrost wiedzy o zasobach kultury gminy Tarnów Opolski
Finansowanie: środki własne, środki partnerów, sponsorzy
Projekt 2
Cel: Zbadanie potrzeb kulturowych i kulturalnych mieszkańców
Działania:
 przeprowadzenie ankiety badania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 wywiady fokusowy dotyczący odbywających się zajęć w Ośrodku Kultury
Rezultaty:
 uwzględnienie w ofercie Gminnego Ośrodka Kultury nowych potrzeb mieszkańców
 poprawa już istniejącej oferty Gminnego Ośrodka Kultury
Finansowanie: środki własne
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Projekt 3
Cel: Przygotowanie do modernizacji infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury
Działanie:
 inwentaryzacja i rozpoznanie potrzeb poprzez przegląd stanu poszczególnych
obiektów i ich wyposażenia
 opracowanie listy niezbędnych inwestycji oraz możliwości pozyskania środków na ich
realizacje
Rezultaty:
 opracowanie planu przystosowania obiektów dla potrzeb mieszkańców
Finansowanie: środki własne

Monitoring i zarządzanie:
Realizacją strategii zajmie się grupa zarządzania strategicznego

działająca w ramach

partnerstwa na rzecz rozwoju aktywności lokalnej i kultury gminy Tarnów Opolski, która
działać będzie w następujący sposób:
 bieżący monitoring i zarządzanie strategią oraz wprowadzanie zmian odbywać się
będą raz na kwartał
 spotkania dotyczące aktualizowania strategii odbywać się będą raz do roku
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Jak tworzyliśmy to opracowanie
Uczestnictwo trzyosobowej grupy w trzydniowych warsztatach „Strategia Rozwoju Domu
Kultury” w ramach programu „Dom Kultury +” - W Poszukiwaniu Nowych Modeli Lokalnej
Instytucji Kultury.
Moduł I - wstępna diagnoza obszaru strategii i tworzenie grupy planowania strategicznego
Moduł II - planowanie strategiczne w rozwoju domu kultury
Moduł III - superwizja koleżeńska, pogłębiona diagnoza, planów operacyjnych strategii
Moduł IV – zarządzanie strategią, realizacja strategii oraz współpraca zewnętrzna
Strategia opracowywana była w oparciu o:
 spotkania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury które odbyły się 30.11.2010 i
12.04.2011 roku
 pracę Grupy Planowania Strategicznego która spotkała się 13.12.2010 i 10.05.2011
roku
 Strategię Rozwoju gminy Tarnów Opolski

Załączniki

1. Strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim:
www.goktop.cba.pl

2. Gmina Tarnów Opolski. Gminy obszaru Kraina św. Anny w obiektywie kamery:
http://www.youtube.com/watch?v=q0PnftsAc_4&feature=player_embedded

3. Galeria zdjęć Gminy Tarnów Opolski (WWW.mojakraina.goktop.pl):
https://picasaweb.google.com/mojemiejscemojakraina/GminaTarnowOpolski?fgl=true&pli=1#
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