
Nasz udział w programie 
Dom Kultury + 

 
             We wrześniu 2010 ru-
szyła pierwsza edycja progra-
mu Dom Kultury Plus. Jego 
organizatorem  jest Narodowe 
Centrum Kultury. Do współ-
pracy w ramach tego programu 
zaproszone zostały wszystkie 
domy kultury, które czują po-
trzebę zmiany wizerunku, wy-
pracowania nowej misji i wiz-
ji, nawiązania bliskiej współ-
pracy ze środowiskiem lokal-
nym.  
           Pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury ochoczo 
przystąpili do składania wnio-
sku i - ku naszej radości – zos-

taliśmy zakwalifikowani jako 
jedyni w województwie opol-
skim. W listopadzie rozpoczę-
liśmy cykl szkoleń. W ten 
sposób zdobyliśmy  wiedzę na 
temat projektowania zmian w 
instytucjach kultury.  Zaczęliś-
my od Priorytetu Pierwszego 
czyli cyklu szkoleń  dotyczą-
cych budowy strategii domu 
kultury. Strategia powstawała 
nie tylko na  szkoleniach, ale 
także podczas spotkań z praco-
wnikami Gminnego Ośrodka  
Kultury, które miały miejsce w 
listopadzie i kwietniu. Dodat-
kowo strategię współtworzyła 
Grupa  Planowania Strategicz-
nego, która obradowała w gru-
dniu i w maju. W skład Grupy 

weszli mieszkańcy gminy, 
którzy na co dzień współpra-
cują z pracownikami Ośrodka 
Kultury. Strategia trafi teraz 
do Narodowego Centrum Kul-
tury i po akceptacji zostanie 
opublikowana na stronie 
GOK-u. 

Pisanie strategii roz-
woju domu kultury, wspólne 
działania pracowników i na-
szych partnerów społecznych  
już przyniosły wymierne efek-
ty. Pozwoliły nam wymienić 
się spostrzeżeniami czy doś-
wiadczeniami co zaowocowało 
serią warsztatów rękodzielni-
czych organizowanych we 
wszystkich filiach. Zostały 
zorganizowane imprezy inte-

gracyjne dla pań z okazji Dnia 
Kobiet czy cieszące się dużym 
zainteresowaniem plenery fo-
tograficzne pt. „Zabierz Mamę 
na Wycieczkę”. Dodatkowo od 
września, rozpocznie swoje 
prace partnerstwo na rzecz 
rozwoju aktywności  lokalnej i 
kultury gminy Tarnów Opol-
ski. Partnerstwo dbać będzie o 
prawidłową realizację celów 
zawartych w strategii i podej-
mować działania na rzecz  
wzmocnienia integracji pomię-
dzy różnymi grupami społecz-
nymi i wiekowymi. 

Przed nami jeszcze 
dwa kolejne priorytety.  
 

E.Loster, K.Marcinkowski 
 
 

Kolejne szkolenia re-
alizowane są w ramach pro-
jektu „Kompetentny Urzędnik 
+ Sprawny Urząd = Zadowo-
lony Obywatel” na który gmi-
na pozyskała pieniądze z Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego. 20 kwietnia 2011r. od-
było się szkolenie z zakresu 
„Źródła prawa miejscowego” - 
skierowanego do pracowników 
Urzędu Gminy w Tarnowie 
Opolskim.  W jednodniowym 
szkoleniu brało udział dziesię-
cioro pracowników. Byłam po-
zytywnie zaskoczona, że można 
w taki sposób przedstawić, tak 
trudny temat jakim jest teoria 
prawa – mówi Irena Kampa 
pracownik USC Tarnów Opol-
ski. Do końca czerwca uczest-
nicy projektu wezmą jeszcze 
udział w kilku  szkoleniach z 
zakresu prawa miejscowego. 
11 maja uczestnicy zapoznali 
się z zasadami tworzenia pra-
wa miejscowego, poznali zasa-

dy formalne, merytoryczne 
oraz etapy tworzenia i pracy 
nad projektem prawa miejsco-
wego. Pod koniec zajęć trener 
przedstawił najczęstsze proble-
my przy tworzeniu takiego 
prawa, po czym minitestem 
sprawdził wiedzę uczestników 
zdobytą podczas szkolenia. 
Szkolenie było ciekawe, ponie-
waż były to dla mnie nowe 
wiadomości i bardzo chciałam 
się jak najwięcej nauczyć. Na 
pewno pomogą mi w tym 
świetnie zredagowane materia-
ły, które otrzymaliśmy. – mówi 
Maria Jędral pracownica urzę-
du. Bardzo ważne jest, że pra-
cownicy naszego urzędu stale 
podnoszą kwalifikacje i umie-
jętności – mówi Piotr Koziol, 
zastępca wójta. Wójt Krzysz-
tof Mutz natomiast dodaje, że 
cieszy się, iż dzięki temu 
projektowi będziemy mogli 
jeszcze bardziej profesjonalnie 
służyć naszym mieszkańcom. 

Julia Szostok 
 
 

Więźniowie  
będą pracować w gminie 

 
W najbliższym czasie 

na terenie gminy Tarnów 
Opolski rozpocznie prace po-
rządkowe grupa więźniów z 
Opola. Jak mówi wójt – Zależy 
nam na tym, by lasy były 
czyste, by w naszej gminie było 
przyjemniej. Ważną informacją 
jest to, że gmina nie będzie 
ponosiła kosztów związanych 
z zatrudnieniem. Jedynie kosz-
ty pośrednie, czyli dowóz z 
Opola więźniów do pracy oraz 
zakup ubrań roboczych. Prac 
porządkowych w naszych miej-
scowościach jest bardzo dużo, 
dlatego takie wsparcie jest dla 
nas bardzo korzystne – dodaje. 
Mieszkańcy gminy mogą czuć 
się bezpiecznie, ponieważ z 
jednej strony wójt podjął z po-
licją w tej sprawie już roz-
mowy – zakończone konkret-
nymi deklaracjami. Z drugiej 
strony nad więźniami prowa-
dzony będzie nadzór, a dodat-
kowo są to osadzeni z zakła-
dów półotwartych lub tacy, 
którzy kończą odbywanie kary. 
Dlatego osoby te nie będą 
sprawiały kłopotów – jak za-
pewniają nas pracownicy za-
kładu karnego. Ważne jest to, 
by wykorzystać możliwości 
jakie się otwierają – mówi zas-
tępca wójta. Istotne jest wspar-
cie finansowe sołectw, ale Mo-
żna też pomóc bez nakładów – 
w tym wypadku jest to praca 
konkretnych osób. Urząd Gmi-
ny prosi mieszkańców o zgła-
szanie zapotrzebowania na 
prace porządkowe.       Inf. UG  

PKP w Tarnowie Opolskim 
dla gminy 

 
Gmina Tarnów Opol-

ski rozpoczęła negocjacje z 
PKP w sprawie przejęcia bu-
dynku dworca w Tarnowie Op. 
Wójt Gminy Krzysztof Mutz 
po pierwszych rozmowach był 
bardzo zadowolony z ich wy-
niku. Jest bardzo duża szansa, 
że za rok budynek będzie 
własnością gminy, a wtedy też 
będziemy mieli więcej możli-
wości – mówi. Padają oczy-
wiście różne propozycje, co 
mogłoby być w tym budynku. 
Bardzo istotne jest to, że 
obiekt znajduje się w bezpoś-
rednim sąsiedztwie Urzędu 
Gminy. Pragniemy korzystać z 
różnych źródeł pozyskiwania 
pieniędzy –  mówi Piotr Koziol, 
zastępca wójta. By pozyskać 
pieniądze najczęściej należy 
złożyć wniosek na projekt. 
Działanie projektowe jest dziś 
coraz bardziej popularne. 
Stworzenie zespołów projekto-
wych, czyli takich, które będą 
rozwiązywały konkretne pro-
blemy jest dla gminy bardzo 
ważne. Jest jednak za wcześ-
nie, by dzielić skórę na nie-
dźwiedziu. Najpierw należy 
przejąć nieruchomość, a na-
stępnie, kiedy już proces ten 
będzie na odpowiednim etapie 
przejdziemy do kolejnych dzia-
łań. Spróbujemy oczywiście na 
zagospodarowanie tego miejs-
ca zdobyć zewnętrzne dofinan-
sowanie. Jednak by otrzymać 
jakąkolwiek dotację w tego ty-
pu projekcie nieruchomość 
musi być własnością projekto-
dawcy.          Inf. Urząd Gminy 
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Sprawny urząd


