
Jest w moim kraju zwyczaj, że 
w dzień wigilijny przy wejściu 
pierwszej gwiazdy wieczornej 
na niebie, ludzie gniazda 
wspólnego łamią chleb biblij-
ny najtkliwsze przekazując 
uczucia w tym chlebie. 
Życzymy aby Święta Bożego 
Narodzenia przyniosły wiele 
dobrych chwil, przeżywanych 
wspólnie z bliskimi a Nowy 
Rok 2011 był szczęśliwy i 
obfitował w sukcesy, miłe 
zdarzenia i dni warte zapa-
miętania. 
Rada Gminy Tarnów Opolski 
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nia instytucjami publicznymi. 
Podobne założenia miał w 
swoim programie obecny Wójt 
Gminy Krzysztof Mutz, dla-
tego też kandydowałam z jego 
listy. 
Jakie nadzieje wiąże Pani z 
nową kadencją Radą Gmi-
ny? 
Z pewnością będziemy działać 
w interesie gminy, tak by się 
rozwijała jak najlepiej. Na-
pewno chcemy kontynuować 
sprawę budowy kanalizacji. 
Osobiście uważam też, że 
istotną częścią funkcjonowania 
gminy jest jej promocja i 
kreowanie pozytywnego wize-
runku na zewnątrz. Już na 
pierwszych sesjach zaskoczyła 
nas ilość spraw do przegłoso-
wania, przez co od razu zos-
taliśmy rzuceni na głęboką 
wodę. Uważam jednak, że da-
liśmy sobie znakomicie radę i 
w przyszłości będzie mi się 
dobrze współpracować z ko-
legami i koleżankami z Rady 
jak i samym Wójtem. 
Liczy Pani na wsparcie ko-
leżanek? W obecnej kadencji 
w Radzie zasiadają 4 kobie-
ty. W poprzedniej zasiadała 
tylko jedna.  Czy widzi Pani 
w tym jakieś zalety? 
Z pewnością będziemy się 
wzajemnie wspierać. Cieszy 
mnie to, że jest nas więcej, bo 
też mamy na niektóre sprawy 
trochę inne spojrzenie od 
mężczyzn. Na pewno w 
kwestii spraw społecznych, 
edukacji oraz rozwoju dzieci, 
matka z matką szybciej się 
dogada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Czech. Wiek: 36 lat. Mąż 
i ojciec dwojga dzieci, Sołtys 
Tarnowa, naczelnik OSP w 
Tarnowie Opolskim 

Jest Pan radnym, który Mo-
że się pochwalić poparciem 
przekraczającym 300 gło-
sów. Był to zdecydowanie 
najlepszy wynik wśród rad-
nych naszej gminy podczas 
minionych wyborów samo-
rządowych.  Liczył Pan na 
taki wynik? 
W życiu bym się nie spo-
dziewał takiego poparcia. 
Wprawdzie staram się jak 
najlepiej pełnić obowiązki 
radnego i pracować sumiennie 
dla dobra wszystkich miesz-
kańców, więc widocznie Lu-
dzie są zadowoleni z efektów. 
Czuję jednak jaka odpowie-
dzialność na mnie ciąży, i zro-
bię wszystko by nie zmar-
nować tego kredytu zaufania, 
jakim mieszkańcy Tarnowa  
mnie obdarzyli. 
Rozpoczyna się już 7 rok 
kiedy zasiada Pan w Radzie 
Gminy. Czy wykorzysta Pan 
swoje dotychczasowe doś-
wiadczenie podczas spotkań 
nowej rady? 
To prawda. W skład rady 
wszedłem ponad 6 lat temu, 
kiedy zająłem  miejsce rad-
nego, który zrzekł się man-
datu. Po dwóch latach w 
wyborach otrzymałem mandat 
na pełną 4 letnią kadencję, któ-
ra niedawno się zakończyła. 
Obecnie rozpoczyna się ko-
lejna, w której napewno, tak 
jak do tej pory, dam się poznać 
jako aktywny radny zabiera-
jący głos tam gdzie będzie sy-
tuacja tego wymagać. Nie boję 
się powiedzieć  głośno, jeżeli z 
czymś się nie zgadzam, ale 
myślę, że jest to niezbędne dla 
dobrego funkcjonowania Rady 
Gminy. Wszelkie kwestie pro-
ceduralne są mi już znane, z 
sprawami bieżącymi gminy też 
jestem  dobrze zaznajomiony, 
dlatego będę godnie pełnił 
obowiązki radnego. 
Jak ocenia Pan możliwości 
współpracy z nowym Wój-
tem Gminy Krzysztofem 
Mutzem? 
Jestem jak najbardziej otwarty 
na współpracę.  Nie mieliśmy 
jeszcze okazji spotkać się  i 
porozmawiać o konkretach, ale 
jestem dobrej myśli co do 
wspólnej działalności na rzecz 
rozwoju gminy. 
Mając takie poparcie wśród 
mieszkańców Tarnowa czuje 
się Pan zobligowany do po-

czynienia jakiś konkretnych 
działań na rzecz poprawy ży-
cia mieszkańców tej miejs-
cowości? 
Najbardziej leży mi na sercu 
stan ulicy ks. Klimasa w Tar-
nowie, bo ta droga to jest wi-
zerunek miejscowości. Będę 
się starał jak tylko mogę od-
działywać za pomocą Rady 
Gminy na Starostwo Powia-
towe oraz na Zarząd Dróg Po-
wiatowych, by podjął w końcu 
jakieś konkretne działania na 
rzecz poprawy stanu tej drogi. 
To niedopuszczalne, by za 
każdym razem nasze apele 
były zbywane tłumaczeniem o 
braku środków. Trzeba w koń-
cu wyciągnąć z tego jakieś 
konsekwencje, bo stan tej dro-
gi, braku chodników oraz po-
bocza woła o pomstę do nieba. 
Za tę sytuację odpowiada Po-
wiat Opolski bo to on jest 
odpowiedzialny za tą drogę.   
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 Z początkiem paź-
dziernika Publiczne Gimnaz-
jum w Tarnowie Opolskim 
przystąpiło do projektu współ-
finansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego. Projekt „Inwestujemy w 
dzieci i młodzież  naszej 
gminy” realizowany jest przez 
Urząd Gminy w Tarnowie 
Opolskim w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Lu-
dzki Priorytet IX. Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w 
regionach; Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych i zapewnienie wyso-
kiej jakości usług edukacyj-
nych świadczonych w syste-
mie oświaty; Poddziałanie 
9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług 
edukacyjnych. 

Projekt obejmuje 
swym zasięgiem Gminę Tar-
nów Opolski i zakłada udział 
717 Beneficjentów Ostatecz-
nych. Kolejne szkoły przystą-
pią do niego w grudniu. 
Projekt będzie realizowany w 
sześciu szkołach z terenu 

Gminy:  
- Publiczne Gimnazjum w 
Tarnowie Opolskim, 
- Szkoła Podstawowa w 
Tarnowie Opolskim + Filia w 
Kosorowicach, 
- Szkoła Podstawowa w 
Kątach Opolskich + Filia w 
Przyworach, 
- Szkoła Podstawowa w Nakle.  

W ramach projektu 
uczniowie w/w szkół otrzy-
mają wsparcie w postaci 
ciekawych zajęć: rozwijają-
cych ich zainteresowania, 
wyrównujących zaległości, 
specjalistycznych oraz pre-
wencji i doradztwa zawodo-
wego, jak również możliwość 
uczestniczenia w wycieczkach.  

Dzięki udziałowi 
szkół w projekcie odbyło się 
szkolenie dla, które umożliwi 
uczniom naszych szkół udział 
w międzynarodowym progra-
mie „Odyseja Umysłu”. 
Wszyscy uczestnicy szkolenia 
otrzymali certyfikaty trenera 
„Odysei Umysłu” i zaczęli 
prace związane z przygodo-
waniem drużyn do udziału w 
regionalnym etapie programu 
we Wrocławiu. Projekt 
„Inwestujemy w dzieci i mło-
dzież naszej gminy” zapewnia 
udział 10 drużyn odysejowych, 
w trzech kategoriach wieko-
wych.  
 
 

Spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wielu rados-
nych chwil w nadchodzącym 
Roku życzą pracownicy i 
podopieczni Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Tarnowie Opol-
skim. 


