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MASZ PYTANIE DO WÓJTA? WÓJT ODPOWIE! 
 
Na wniosek Pana Wójta i Pani Zastępcy Wójta od kolejnego 
numeru uruchomiony zostanie w naszej gazetce kącik  
„Pytanie do Wójta”.  Do naszej Redakcji  na adres Gminnego 
Ośrodka Kultury można przesyłać (osobiście, pocztą 
tradycyjną albo elektroniczną) pytania o interesujące 
mieszkańców sprawy społeczne czy  gospodarcze. Władze 
gminy postarają się sukcesywnie na te pytania odpowiadać.   
 
Nasz adres: Gminny Ośrodek Kultury, Osiedle Zakładowe 7, 
46- 050 Tarnów Opolski lub: gok_top@o2.pl  

 
Prosimy korespondencję opatrzyć dopiskiem/tytułem:  

„Pytanie do Wójta” 

Szanowni mieszkańcy, 
 
z wielką radością pragnę na 
samym początku swojej 
wypowiedzi złożyć Wam 
serdeczne podziękowania i 
gratulacje. Wielu z Was 
zaangażowało się w organi-
zację i przeprowadzenie XII 
Powiatowo – Gminnych 
Dożynek. Oczywiście naj-
większy ciężar spoczywał 
na mieszkańcach Przywór, 
Radzie Sołeckiej tej wsi z 
Panią Sołtys , Stowarzysze-
niem „Nasze Przywory”, 
Radzie Parafialnej i wszyst-
kich, których nie sposób 
wymienić z funkcji i naz-
wiska. Swój wkład pracy 
wnieśli tez strażacy z OSP 
Przywory oraz pozostałych 
straży. Wielka odpowie-
dzialność spoczywała także 
na dyrekcji i pracowni-
kach Gminnego Ośrodka 
Kultury.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkim Wam Państwo 
serdecznie dziękuję, gra-
tulując wzorcowego zaan-
gażowania i przeprowa-
dzenia imprezy. Z najwyż-
szą przyjemnością przeka-
zuję także podziękowania 
i gratulacje w imieniu 
Starostwa Powiatowego i 
Pana Starosty Henryka 
Lakwy. Wiele ciepłych 
słów usłyszałem od licz-
nych gości przybyłych na 
uroczystości i z największą 
przyjemnością je przekazu-
ję – doskonale wszyscy się 
spisaliśmy i zaprezentowa-
liśmy. 

 By dopełnić miłego 
obowiązku pragnę raz jesz-
cze złożyć jak najserdecz-
niejsze gratulacje wszyst-
kim laureatom Konkursu 
„Złotej Tarniny”. Gratulu-
ję nie tylko tym, którym 
Kapituła Konkursu przyz-
nała te zaszczytne tytuły i 
statuetki, lecz także każde-
mu nominowanemu. Jest 
bardzo budującą świado-
mość, iż tak wielu jest w 
naszej gminie ludzi, których 
pracę i zaangażowanie 
widać, którzy są szanowani 
i doceniani, i którym należy 
się wyróżnienie. 
    Spośród różnoro-
dnych zdarzeń, jakie miały 
miejsce pod koniec lata i na 
początku jesieni pragnę 
wspomnieć o kilku, w któ-
rych uczestniczyłem. Po raz 
kolejny miałem okazję po-
dziwiać strażaków – ochot-
ników podczas Gminnych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawodów Sportowo – Po-
żarniczych. Rad jestem, że 
jednostki OSP działają w 
naszej gminie skupiając 
dzieci, młodzież i dorosłych 
– obu płci. Druhny i dru-
howie! Pełnicie ważną rolę 
w życiu swych sołectw i 
całej gminy. Dziękuję 
Wam za to w imieniu 
własnym i mieszkańców. 
 Od końca sierpnia 
do końca września odbywa-
ły się u nas dożynki sołec-
kie. Bardzo jestem wdzięcz-
ny za wszystkie zaprosze-
nia. Przykro mi, że nie zaw-
sze mogłem z nich skorzy-
stać. Cieszę się wraz z 

mieszkańcami sołectw, w 
których dożynki takie zor-
ganizowano z rozmachem i 
zaangażowaniem. 
 Wraz z przedstawi-
cielami organizacji i insty-
tucji zaangażowanych w 
dożynki uczestniczyłem w 
spotkaniu ze Starostą Po-
wiatowym Henrykiem Lak-
wą i jego współpracowni-
kami. Oprócz podzięko-
wań, rozmów i uwag o 
minionej uroczystości w 
rozmowach poruszono tak-
że tematy służbowe, przede 
wszystkim – drogi. Czynię 
starania, aby wybudować 
chodnik w Raszowej, udało 
nam się naprawić drogę w 
Miedzianej po zakończeniu 
budowy kanalizacji (nieste-
ty starostwo nie znalazło w 
budżecie środków, żeby 
jednocześnie przeprowa-
dzić resztę prac). Mogę 
obiecać mieszkańcom, że 
wszystkie boczne uliczki 
będą miały wyremontowaną 
nawierzchnię. Jeśli chodzi o 
temat dróg, z ulgą zawia-
damiam, iż po wielu pertur-
bacjach udało się Urzędowi 
Gminy wykupić fragment 
chodnika u wylotu ulicy 
Kopernika i teraz będzie 
można poprawić bezpie-
czeństwo ruchu pieszego na 
tym odcinku. 
 Ze spotkań, które 
służą podtrzymywaniu kon-
taktów pragnę wymienić 
swoje spotkanie z biskupem 
Alfonsem Nossolem z 
okazji koncertu zorganizo-
wanego przez Konsula Nie-

miec oraz udział w inaugu-
racji roku akademickiego na 
Politechnice Opolskiej. 
Gmina ma podpisaną umo-
wę partnerską dotyczącą 
współpracy naukowo – gos-
podarczej z tą uczelnią. 
 Pragnę poinformo-
wać mieszkańców, którzy 
zainteresowani są założe-
niem swojej firmy, bądź po-
szukują pomieszczeń biuro-
wych dla istniejącego już 
przedsiębiorstwa, że w Par-
ku Technologiczno – Inno-
wacyjnym w Przyworach 
powstaje Inkubator Przed-
siębiorczości. Firma i jej 
otoczenie zyskają na este-
tyce, a potencjalni właści-
ciele – za niewielką odpłat-
nością będą mogli korzystać 
z biur wyposażonych w 
media, użytkować salę kon-
ferencyjną, skorzystać z fa-
chowej pomocy. 
 Na koniec chciał-
bym jeszcze zwrócić się do 
wszystkich pracowników 
placówek oświatowych i ich 
podopiecznych w gminie. Z 
okazji nadchodzącego Dnia 
Komisji Edukacji Narodo-
wej składam wszystkim 
Państwu najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyśl-
ności, sukcesów zawodo-
wych, zdrowia, radości. Ży-
czę uczniom otwartych 
umysłów i postępów w 
nauce. Niech nauczanie i 
uczenie się będzie wielką 
przygodą dla uczących i 
zgłębiających wiedzę. 

 
Wójt Gminy Krzysztof Mutz 


