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Rozpoczynamy prace  

nad strategią 
 

 naszej gmin ie roz-
poczynamy prawdziwą 

pracę nad aktualizacją strategii 
rozwoju. Zależy nam na tym, 
by gmina się prężnie roz-
wijała, wykorzystała swój po-
tencjał. Potencjał tkwiący w 
mieszańcach, przedsiębiorst-
wach, instytucjach, organizac-
jach, ale także ten wynikający 
z położenia gminy, surowców, 
które mamy oraz innych moż-
liwości. Czym jest w ogóle 
strategia?  W literaturze przed-
miotu nie ma jednoznacznie 
rozumianej definicji strategii. 
Wspólną cechą spotykanych 
definicji jest to, że strategia 
rozwoju jest rozumiana jako  
celowy zbiór decyzji oraz 
działań niezbędnych do reali-
zacji w określonym czasie. Z 
kolei rodzi się pytanie, co 
określa się mianem rozwoju?. 
Ogólnie b iorąc, rozwój to pro-
ces pozytywnych przemian, 
czyli wzrostu ilościowego i 
zmian jakościowych.

             Stąd też, rozwój gmi-
ny to ujmowany dynamicznie 
proces przemian społeczności 
w nich zamieszkujących, który 
prowadzi do zmian zarówno 
ilościowych, jak i jakościo-
wych. Winien on dokonywać 
się równocześnie i harmonijnie 
w sferach: społecznej, gospo-
darczej, infrastrukturalnej, 
przestrzennej i eko logicznej, a  
więc mieć charakter rozwoju  
zintegrowanego. Rozwój gmi-
ny jest niezbędnym warun-
kiem tworzen ia możliwie jak 
najlepszego środowiska życia 
dla ich mieszkańców, t j. wa-
runków zamieszkan ia, pracy, 
obsługi i wypoczynku. 

Biorąc pod uwagę 
definicje "strategii" i "roz-
woju" można zdefin iować 
pojęcie strategii rozwoju gmi-
ny. Strategia rozwoju gminy to 
długookresowy (perspektywi-
czny) plan działania, określa-
jący strategiczne cele rozwoju 
oraz przyjmujący takie kierun-
ki i priorytety działania (cele 
operacyjne i zadania realiza-
cyjne), a także alokację środ-

ków finansowych, które są nie-
zbędne dla realizacji przyję-
tych celów i zadań. Ogólnie 
biorąc, strategia rozwoju gmi-
ny odpowiada na podstawowe 
pytanie: co musimy zrobić, aby 
funkcjonować i rozwijać się w 
przyszłości w celu optymal-
nego zaspokojenia zbiorowych 
potrzeb mieszkańców?,  

Proces formułowania 
strategii nie może być oder-
wany od konkretnej rzeczy-
wistości. Trzeba dokonać więc 
wyboru "najpilniejszych z p il-
nych" celów i zadań. Innymi 
słowy, proces ten nie może 
przerodzić się w "koncert ży-
czeń", a winien doprowadzić 
do wyboru najważniejszych i 
najpiln iejszych - z punktu wi-
dzenia dynamizowania proce-
sów rozwoju społeczno-gospo-
darczego oraz racjonalnego 
zagospodarowania przestrzen-
nego i ochrony środowiska 
przyrodniczego - celów oraz 
zadań realizacyjnych. Podsta-
wowym czynnikiem ograni-
czającym zamierzenia rozwo-
jowe jest niedobór środków 

finansowych, będących w dy-
spozycji władz samorządo-
wych w stosunku do wy-
stępujących potrzeb.  
              Aktualnie rozpoczęliś-
my prace nad diagnozą, czyli 
pierwszym etapem – mówi 
Piotr Koziol, który koordynuje 
prace związane z aktualizacją 
strategii. Etap ten polega na 
tym, by dobrze przyglądnąć 
się jak aktualnie u nas jest? 
Należy to bardzo precyzyjnie 
ująć. Później skoncentrujemy 
się na możliwościach rozwoju, 
nad wykorzystaniem szans, 
które są w naszej gminie i poza 
nią – dodaje Krzysztof Mutz, 
wójt gminy. Dzięki temu, że 
wspólnie - czy li mieszkańcy, 
przedsiębiorcy, społecznicy, 
administracja i inne aktywne 
grupy - będą współtworzyć ten 
plan rozwoju jest szansa na 
prawdziwy rozwój. Dzięki 
konkretnej i precyzyjnej stra-
tegii dużo łatwiej będzie po-
zyskać pieniądze z Unii Euro-
pejskiej i innych źródeł dla 
naszego środowiska – podsu-
mowuje Piotr Koziol.   Inf. UG 
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Małymi kroczkami do celu 
 

minny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tarnowie 

Opolskim rozpoczyna kolejny 
etap projektu z działan ia 7.1.1 
Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki pt. „Małymi kro-
czkami do celu”. Celem pro-
jektu jest readaptacja społecz-
na oraz podwyższen ie aktyw-
ności zawodowej 8 podopiecz-
nych, mieszkańców gminy 
Tarnów Opolski, korzystają-
cych ze świadczeń pomoco-
wych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Pro jekt  
składa się z kilku ważnych 
elementów. Jednym z ważniej-
szych jest aktywna integracja.  
 
W miesiącu poprzednim zas-
tępca wójta – Piotr Kozio l, z 
racji swojego dużego doświad-
czenia pro jektowego, prowa-
dził negocjacje z Wojewódz-
kim Urzędem Pracy, który 
daje pieniądze ze środków 
europejskich. Dzięki tym Ne-
gocjacjom okazało się, że 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej może otrzymać 
jeszcze dodatkowe pieniądze. 
Aktywna integracja społeczna 
uczestników projektu składa 
się z: 

 
- wars ztatów społecznej akty-
wizacji zawodowej dla 8 
uczestników. Warsztaty spo-
łeczne zostaną zrealizowane w 
ramach Instrumentu Aktywi-
zacji Społecznej. 
 
- warsztatów doradztwa zawo-
dowego - analiza potencjału 
zawodowego. 
 
- szkolenia zawodowego – zo-
stanie ono zrealizowane po 
konsultacji każdego z uczest-
ników projektu z doradcą za-
wodowym i ustaleniu indywi-
dualnych predyspozycji każ-
dego z uczestników - dla 8 
uczestników projektu, wraz z 
ewentualnymi kosztami dojaz-
dów na szkolen ie oraz kosz-
tami badań lekarskich. Sfinan-
sowanie badań lekarskich  dla 
uczestników projektu stanowi 
element instrumentu aktywi-
zacji zdrowotnej, co pozwoli 
na podjęcie ewentualnego 
zatrudnienia przez nich po 
zakończeniu warsztatów zawo-
dowych.  
 
- szko lenia z wizażu i autopre-
zentacji - 1 dniowe szko lenie 
prowadzone przez doświad-
czonego stylistę / wizażystę, 

mające na celu podniesienie 
atrakcyjności zewnętrznej 8 
uczestników projektu - zadanie 
zlecone. Okres realizacji -
09.2011r. Uświadomienie 
uczestnikom pro jektu wagi 
własnego wyglądu oraz auto-
prezentacji w procesie podej-
mowania zatrudnienia jak i 
dalszej pracy zawodowej po-
zwoli na przełamanie stereo-
typowego odbioru przez pra-
codawców osób ze środowiska  
zagrożonych wykluczen iem 
społecznym. Podjęcie zatrud-
nienia przez uczestników pro-
jektu zrealizuje zakładany cel 
projektu, którym jest readap-
tacja społeczna oraz podwyż-
szenie aktywności zawodowej 
8 podopiecznych, mieszkań-
ców gminy Tarnów Opolski, 
korzystających ze świadczeń 
pomocowych Gminnego Oś-
rodka Pomocy Społecznej. 
- warsztatu świadomego ro-
dzicielstwa - 1 dniowy wars z-
tat uczestników projektu wraz 
z dziećmi. Ma on na celu 
zapoznanie uczestników z 
podstawowymi elementami 
relacji dziecko-rodzic, rozwią-
zywaniem problemów z młod-
szymi pociechami, prawid łową 
komunikacją.  
                        Inf. Urząd Gminy 
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Skazani sprzątają gminę 
 

kazani z półotwartego za-
kładu karnego w Opolu 

sprzątają gminę Tarnów 
Opolski. Koszą, przycinają, 
zamiatają. – Na początku 
mieszkańcy mieli wobec nich 
pewne obawy, ale teraz nazy-
wani są „aniołkami” – mówi 
Krzysztof Mutz, wójt Tarnowa 
Opolskiego. Na początku ska-
zani wzbudzali pewien n ie-
pokój, jednak później okazało  
się, że to ludzie, którzy  
sumiennie pracują. Powiem 
szczerze, że nie zawiedliśmy 
się na nich. Teraz jeszcze 
próbujemy zaoszczędzić na 
transporcie, bo skazanych 
niestety trzeba przywozić i 
odwozić. Otrzymaliśmy już 
jednak informację, że bę-
dziemy mieli nowe rozwiązanie 
i znacznie większa grupa w 
niższej cenie będzie mogła 
przyjeżdżać i pracować dla 
naszej gminy, dla naszych 
miejscowości – dodaje Piotr 
Koziol, zastępca wójta. 
Władze gminy wiedzą już jed-
nak, że będą chciały zatrud-
niać ich jak najd łużej, także w 
zimie. Skazan i będą wtedy 
Zajmowali się np. odśnieża-
niem chodników.      Inf. UG 
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