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Porozmawiajmy... 
czyli kilka pytañ  
do Wójta Gminy  

Zygmunta Cichonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zaczê³y siê wakacje, 
wiêc s³ów kilka o... szko³ach. 
W³aœnie zakoñczy³a siê
kolejna tura konkursów na 
dyrektorów placówek – jak 
wygl¹da sytuacja? 
 Do konkursu na dy-
rektorów placówek przed-
szkolnych w Tarnowie Op.  
i Raszowej oraz szko³y  
w Raszowej nie zg³osi³ siê 
¿aden kandydat. Osoba kan-
dyduj¹ca na dyrektora PSP 
Nak³o nie otrzyma³a wymaga-
nej wiêkszoœci g³osów. Za-
istnia³¹ sytuacjê zamierzamy 
uregulowaæ nastêpuj¹co: 
- funkcje dyrektorów w szkole 
nakielskiej i przedszkolu tar-
nowskim powierzono na pó³ 
roku wyznaczonym osobom, 
po up³ywie tego czasu kon-
kursy og³oszone zostan¹ po-
nownie, 
- dyrektorom: Gimnazjum  
w Tarnowie Op. oraz szko³y  
i przedszkola w Raszowej 
(wszyscy wy³onieni poprzed-
nio w drodze konkursowej) 
pragniemy przed³u¿yæ nomi-
nacje o kolejne 5 lat – wys-
t¹piliœmy do Kuratorium 
Oœwiaty i Wychowania ze sto-
sownym wnioskiem i oczeku-
jemy na decyzjê, 
 Wakacje, to tak¿e 
remonty w szko³ach... 
 Mamy problem ze 
znalezieniem wykonawców.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na pewno to, co konieczne 
bêdzie zrobione. Powa¿niejsze 
prace rozpoczn¹ siê niebawem  
w placówce przedszkolnej  
w Przyworach i szkolnej  
w Tarnowie Op. O tym, na co 
jeszcze wystarczy bêdziemy 
wiedzieæ (niestety!) dopiero 
jesieni¹. Postaramy siê tak 
zorganizowaæ pracê, by nie 
utrudniaæ funkcjonowania 
szkó³. 
 Czy nie bêdzie zmian 
w sieci szkó³ na terenie 
gminy? 
 Na razie nie. Nie ma 
takiej koniecznoœci. Tyle tyl-
ko, ¿e problem ten do nas 
wróci. Za 2-3 lata populacja 
dzieci w wieku szkolnym 
zacznie gwa³townie spadaæ. 
Jak uporamy siê wówczas  
z tym problemem? Dziœ trudno 
to przewidzieæ. 
 Wspominaliœmy o re-
montach szkó³, czy s¹ jeszcze 
jakieœ inne powa¿ne prace 
przy obiektach gminnych? 
 Trwa przebudowa 
pomieszczeñ Oœrodka Zdrowia 
w Nakle. W zamiarach gminy 
jest, aby lokal ten przeznaczyæ 
na cele (us³ugowe i /lub 
handlowe) zwi¹zane z pro-
mocj¹ i ochron¹ zdrowia. 
Obecnie ktoœ wyrazi³ zaintere-
sowanie pomieszczeniem po 
by³ym laboratorium – lecz nie 
by³yby to us³ugi prozdrowot-
ne, raczej pielêgnacja i kos-
metyka. Sprawa jest otwarta. 
 Prawem kolejnych 
skojarzeñ poruszmy teraz 
temat Zak³adu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Kiedy ZGKiM bêdzie mieæ 
swojego szefa? 
 Na og³oszony przez 
nas konkurs wp³ynê³o 6 ofert – 
osób z terenu gminy i spoza 
niej. 4 kandydatów spe³nia 
wymagania konkursowe – 
obecnie trwaj¹ rozmowy 
kwalifikacyjne. Konkurs zos-
tanie rozstrzygniêty w pierw-
szym tygodniu lipca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Skoro mowa o gospo-
darce komunalnej, to nasuwa  
siê temat oczyszczalni, budo-
wy kanalizacji i wspó³pracy  
z gmin¹ Izbicko. Mo¿e coœ na 
ten temat? 
 Wspólnie z gmin¹ 
Izbicko tworzymy jedn¹  
z aglomeracji, jakie przyst¹pi-
³y do II etapu budowy kana-
lizacji z wykorzystaniem œrod- 
ków unijnych. Nasza wspó³-
praca uk³ada siê bardzo 
dobrze. Nieszczêsne zasz³oœci 
z IZTAREM szczêœliwie ma-
my ju¿ za sob¹. Zwi¹zek obec-
nie jest „martwym” tworem  
i niestety pewne luki prawne 
wstrzymuj¹ jego ca³kowit¹ lik-
widacjê. Mamy jednak nadzie-
jê, ¿e i ten problem znajdzie  
w koñcu swoje rozwi¹zanie. 
 Niedawno uczestni-
czy³ Pan w spotkaniu Wójtów 
Gmin u Wojewody Opol-
skiego. Czego dotyczy³a nara-
da? 
 Na spotkaniu poru-
szano przede wszystkim dwie 
wa¿ne sprawy: poboru do 
wojska oraz wymiany dowo-
dów osobistych. 
 Je¿eli chodzi o sta-
wiennictwo poborowych, to  
w naszej gminie sytuacja 
uleg³a znacznej poprawie.  
W tej ma³o chlubnej statystyce 
na szczêœcie plasujemy siê na 
koñcu listy (od nas lepsze s¹ 
dwa powiaty w wojewódz-
twie). Osoby, które nie wy-
wi¹za³y siê z obowi¹zku s³u¿-
by wojskowej nale¿¹ do rocz-
ników starszych, z poprzed-
nich poborów. Sytuacja jest  
o tyle trudna, ¿e obecnie nie 
istnieje ustawowe ogranicze-
nie wieku w jakim staje siê do 
poboru. Teoretycznie istnieje 
mo¿liwoœæ powo³ania nawet 
40-latka! 
 Sprawa druga: wy-
miana dowodów osobistych. 
Wprawdzie ostatnio obserwu-
jemy nieco wiêkszy ruch 
wnioskodawców, lecz jeszcze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sporo – szczególnie starszych  
– osób nie dope³ni³o tego 
obowi¹zku. Na razie czas 
oczekiwania na nowy doku-
ment wynosi nadal oko³o  
3 tygodni, a przed biurkiem 
pracownika zajmuj¹cego siê 
przyjmowaniem wniosków nie 
tworz¹ siê kolejki. Jednak  
w ostatnim kwartale mo¿e  
siê to zmieniæ. Dlatego bar-
dzo prosimy osoby posiada-
j¹ce nadal stare „ksi¹¿ecz-
kowe” dowody osobiste o jak 
najszybsze zg³oszenie wnios-
ku. Czekanie do ostatniej 
chwili stworzy wiele proble-
mów zarówno Urzêdowi Gmi-
ny jak i interesantom. Pamiê-
tajmy, ¿e wykonaniem dowo-
dów zajmuje siê tylko jedna, 
wyspecjalizowana i uprawnio-
na firma, która ma okreœlone 
moce przerobowe. 
 
 Czy jeszcze pragn¹³by 
Pan coœ od siebie powiedzieæ 
czytelnikom? 
 
 Pragnê ¿yczyæ dzie-
ciom mi³ych i bezpiecznych 
wakacji, rolnikom dobrej 
pogody, obfitych plonów  
i sprawnie przebiegaj¹cych 
¿niw, a wypoczywaj¹cym 
udanych urlopów i szczêœli-
wych z nich powrotów. 
Wszystkim nam ¿yczê zdro-
wia i spokoju – nie tylko na 
lato! 

 
Do ¿yczeñ Pana Wójta

 do³¹cza siê Redakcja 


