
Młodzieżowa rada gminy 
 
Wójt Gminy Krzysztof Mutz 
pragnie, by młode osoby miały 
większą możliwość wpływania 
na to co dzieje się tutaj, na 
miejscu, na rozwój regionu. 
Dlatego już 27 kwietnia o 
godz. 18:00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbędzie się 
spotkanie młodych w celu 
powołania Młodzieżowej Rady 
Gminy. Myślę, że młodzieżowa 
rada będzie miejscem w któ-
rym będą miały możliwość 
działać młode, aktywne osoby, 
które w przyszłości będą przej-
mować stery władzy w naszej 

gminie, w naszym państwie – 
mówi Piotr Koziol zastępca 
wójta, jeden z inicjatorów 
powołania młodzieżowej rady 
gminy. Poprzez ten zespół 
chcemy uaktywnić wiele środo-
wisk szkolnych. Do zadań mło-
dych radnych będzie należało 
między innymi opiniowanie 
projektów uchwał. Dodatkowo 
członkowie Młodzieżowej Ra-
dy Gminy będą mieli prawo 
zgłaszania wniosków i uwag 
związanych ze sprawami dzie-
ci i młodzieży. Gorąco zapra-
szamy zainteresowane osoby 
na spotkanie.  
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Spotkanie z 
przedsiębiorcami 

 
Z inicjatywy Wójta 

Gminy Tarnów Opolski Krzy-
sztofa Mutza zostało zorgani-
zowane spotkanie z przedsię-
biorcami z terenu gminy.  
30 marca 2011 godz. O 17:00 
w restauracji „Kaskada” w 
Tarnowie Opolskim miało 
miejsce pierwsze tego typu 
przedsięwzięcie w gminie.  W 
wydarzeniu tym uczestniczył 
dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy oraz przedstawiciele ins-
tytucji finansowych oraz lokal-
nego biznesu. Spotkanie to do-
tyczyło przede wszystkim do-
finansowania działalności gos-
podarczej, rozwinięcia firm 
oraz wsparcia podmiotów 
gospodarczych w gminie.  

Na początku spotka-
nia dyrektor PUP Antoni Duda 
przedstawił możliwości wspar-
cia przedsiębiorstw w postaci 
staży, dotacji na stworzenie 
miejsc pracy dla osób bezro-
botnych, wydatków związa-
nych z pracami interwencyj-
nymi itd .   

Inne możliwości 
wsparcia dla przedsiębiorców 
przedstawił Piotr Koziol – zas-
tępca Wójta Gminy Tarnów 
Opolski. Przede wszystkim za-
poznał zebranych z dostępem 
do środków Unii Europejskiej. 
Przedsiębiorca może otrzymać 
do 300 tys. zł na rozszerzenie 
własnego biznesu z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
a gdyby potrzebne były więk-
sze środki (np. do 800 tys. zł) 
to z kolei z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Wojewó-
dztwa Opolskiego. Piotr Ko-
ziol przedstawił też wiele In-
nych perspektyw. Wszystkich 
zainteresowanych przedsiębio-
rców zaprosił do Urzędu Gmi-
ny – tam mogą liczyć na 
kompleksową pomoc i wspar-
cie ze strony zastępcy wójta.  

Kolejno głos zabrali 
reprezentanci Banku Spół-
dzielczego w Krapkowicach z 
prezesem Teodorem Pandlem 
na czele. Przedstawili oni 
możliwości kredytowania i 
wspierania dotacji ze środków 
europejskich oraz podjęli te-
maty związane z finansowa-
niem działalności gospodar-
czej. Później odbyła się dys-
kusja miedzy przedsiębior-
cami i zaproszonymi gośćmi, a 
na zakończenie wszyscy ucze-
stnicy zostali zaproszeni na 
pyszną kolację.  

Przedsięwzięcie dosz-
ło do skutku dzięki wsparciu 
finansowemu Banku Spół-
dzielczego w Krapkowicach – 
za co organizator, czyli Urząd 
Gminy w Tarnowie Opolskim, 
gorąco dziękuje.  

Po zebraniu opinii od 
uczestników planujemy kolej-
ne spotkanie z przedsiębior-
cami w sezonie jesienno-zimo-
wym. O szczegółach Urząd 
Gminy będzie wcześniej infor-
mował.  

Wójt Gminy Krzysz-
tof Mutz wszystkim osobom, 
które pomagały w zorganizo-
waniu tego spotkania, gorąco 
dziękuje. 
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Pieniądze na działalność! 

 
Od połowy lutego w Tar-

nowie Opolskim wspiera w 
bardzo aktywnej działalności 
wójta nowy zastępca Piotr 
Koziol. Szczególnego wspar-
cia udziela od strony możli-
wości zdobycia pieniędzy dla 
gminy. Nie narzeka na brak 
zainteresowanych osób – co 
jest bardzo pozytywnym syg-
nałem ze strony mieszkańców 
Gminy Tarnów Opolski. Co-
dziennie odwiedza go conaj-
mniej kilka osób, które pragną 
rozpocząć działalność gospo-
darczą czy zdobyć pieniądze 
na rozwinięcie działalności już 
istniejących firm. Zaintereso-
wani są także przedstawiciele 

stowarzyszeń i sołtysi, którzy 
pragną zdobyć pieniądze na 
rozwój swoich miejscowości. 
W związku z tak dużym 
zainteresowaniem Wójt Gminy 
Krzysztof Mutz poprosił mnie - 
mówi Piotr Koziol - by zorga-
nizować spotkania i szkolenia 
dla zainteresowanych podmio-
tów. Dlatego też odbyło się 
spotkanie z przedsiębiorcami 
31 marca, ale także planowane 
jest spotkanie i szkolenie dla 
przedstawicieli organizacji po-
zarządowych, czyli przede 
wszystkim stowarzyszeń oraz 
dla przedstawicieli rad sołec-
kich, sołtysów, grup odnowy 
wsi. Pozabudżetowe możli-
wości finansowania organizac-
ji czyli pieniądze na dzia-

łalność społeczną, są w bardzo 
wielu miejscach. Czasem wys-
tarczy się po nie schylić i je 
podnieść. Oczywiście sprawa 
nie jest też zawsze taka prosta, 
dlatego w kwietniu planowane 
jest konkretne szkolenie, by 
zainteresowane osoby poznały 
podstawy dotyczące zdobywa-
nia pieniędzy na działalność, 
pieniędzy na projekty. Każdy 
uczestnik otrzyma materiały, 
które pomogą mu w pozyski-
waniu pieniędzy, a co najważ-
niejsze – odpowiednie wspar-
cie na starcie. Dla uczestników 
szkolenia przewidziany jest 
także poczęstunek, a całe 
szkolenie uczestników nic nie 
będzie kosztowało. Co ważne, 
kosztów również nie poniesie 

urząd gminy, ponieważ wójt i 
zastępca wójta w ramach roz-
mów z instytucjami wspierają-
cymi organizacje pozarządowe 
wynegocjowali takie wsparcie. 
To jest bardzo mocny sygnał 
do odpowiedniego wsparcia 
organizacji społecznych. Jest 
to pierwsza taka inicjatywa, 
ale nie ostatnia.  

 
Poza szkoleniami, dotac-

jami, doradztwem oraz innym 
wsparciem nowy zastępca 
wójta serdecznie zaprasza 
wszystkich zainteresowanych. 
Drzwi są otwarte, by pomagać 
gminie i jej mieszkańcom w 
rozwoju.  

 
Serdecznie zapraszamy. 

Zarządcy Dróg  
w Gminie Tarnów Opolski 

 
Zarząd Dróg Powiatowych  

w Opolu 
ul. Strzelców Byt. 7 

tel. 077/411-40-69, 441-40-70. 
Obwód Drogowy Chrząstowice 
tel. 605-424-010, 077/421-96-84 

 
Drogi utrzymywane przez 
ZDP w Opolu: 
(Nr drogi/Nazwa ulicy) 
m. Kąty Opolskie 
1716 Kościelna, Odrzańska 
1768 Szeroka 
m. Kosorowice 
1712 Opolska, Tarnowska 
1829 Św. Jacka 
m. Miedziana 
1712 Wiejska 
m. Nakło 
1749 Raszowska 
1750 Tarnowska 
m. Przywory 
1712 Zawadzkiego 

m. Raszowa 
1712 Ozimska 
1748 Cygana 
1749 Nakielska 
1764 Mickiewicza 
m. Tarnów Opolski 
1712 Klimasa (od 1767), 
 Dworcowa (do 1767) 
1767 Powstańców Śl. 
1750 Nakielska 
m. Walidrogi 
1751 Dąbrowicka 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Opolu 
ul. Krapkowicka na trasie  

Kąty Op. – Przywory 
tel. 077/458-13-32, 

077/458-13-24 do 29 
 

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 

DK nr 94 relacji  
Opole – Strzelce Op. 
tel. 077/474-67-69, 
077/461—13-656 


