
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Problemy 

 nie posz³y na urlop 
 

         Dwa wakacyjne mie-
si¹ce to pora, gdy kto ¿yw 
pragnie - choæ na krótko - 
wzi¹æ urlop, by za¿yæ s³oñca  
i wypocz¹æ. Niestety, tego-
roczne lato dalekie by³o od 
spokojnego ''sezonu ogórko-
wego'', w którym media zaj-
mowa³y siê potworami, cuda-
mi i tym podobnymi bzdurami, 
jakie obecnie elegancko nazy-
wa siê ''faktami medialnymi''. 
Ani aura, ani polityka nie 
szczêdzi³y spragnionym s³od-
kiego nieróbstwa obywatelom 
wstrz¹sów. Tr¹by powietrzne 
zmiataj¹ce wszytko na drodze, 
burze, wichury - i to zarówno 
w dos³ownym jak i przeno-
œnym znaczeniu - wype³nia³y 
serwisy informacyjne. Niebo 
zalewa³o nas potokami desz-
czu, jakby sama natura chcia³a 
sp³ukaæ wszystkie nieczys-
toœci. 
 

K³opoty z wod¹:  
czyst¹ i niekoniecznie 

 
Tarnowska ''komunal-

ka'' ma nowego szefa. Kazi-
mierz Piotrowicz posiada du¿e 
doœwiadczenie zawodowe i 
menad¿erskie (wiele lat na 
stanowiskach kierowniczych) 
rozpocz¹³ pe³nienie swojej 
funkcji w samym œrodku 
sezonu inwestycyjno-remon-
towego. Zacznijmy od suk-
cesów. W Nakle zakoñczono 
remont i przebudowê pomiesz-
czeñ zajmowanych przez oœro-
dek zdrowia. Na wniosek spó³-
ki TAR - MED zmieniono we-
wnêtrzn¹ organizacjê przes-
trzeni tak, ¿e pomieszczenia 
przychodni zajmuj¹ mniejsz¹ 
powierzchniê. Dziêki temu 
mieszkañcy Nak³a i Raszowej 
nadal bli¿ej mieæ bêd¹ do  
lekarza. Inwestycja ta koszto-
wa³a oko³o 30 tysiêcy (w tym  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
1/6 to koszt niezbêdnej doku-
mentacji projektowej). Pozos- 
ta³e pomieszczenia s¹ do wy-
najêcia. Zainteresowanie jest  
spore, ale... bez konkretnych  
ofert. Ceny bowiem s¹ doœæ 
wysokie: 74 m2 na I kondyg-
nacji oraz 48,5 m2 w suterenie 
za 7,50 z³/m2 + VAT. Dodat-
kowo w okresie grzewczym 
7,65 z³/m2 + VAT (na dziœ, 
wysokoœæ op³at zale¿y od cen 
opa³u). Cena wynajmu wynika 
z obowi¹zuj¹cych przepisów,  
a ogrzewania - z kalkulacji 
kosztów. Dla celów zwi¹za-
nych z ochron¹ naszego zdro-
wia stawka czynszu jest ni¿sza 
i wynosi 3,50 z³/m2  +VAT. 

A teraz o k³opotach. 
Regulamin gospodarowania 
wod¹ i œciekami zosta³ uchy-
lony przez Wojewodê Opol-
skiego. ZGKiM opracowa³ go 
ju¿ ponownie i odes³a³ do 
zatwierdzenia przez Radê 
Gminy. Od wrzeœnia maj¹ 
obowi¹zywaæ nowe taryfy. 
Cena œcieków bêdzie uzale¿-
niona od ostatecznych ustaleñ 
kosztów odprowadzania œcie-
ków do oczyszczalni opolskiej 
(dotyczy Przywór). Przymiarki 
WiK-u opolskiego nie brzmi¹ 
zachêcaj¹co. 
  Prawdopodobnie chêæ 
poczynienia oszczêdnoœci 
przez niektórych rolników jest 
przyczyn¹ praktykowanego 
nadal nielegalnego wywo¿e-
nia nieczystoœci na pola i ³¹-
ki. Ta krótkowzrocznoœæ skut-
kuje zatruwaniem gleby i prze-
s¹czaniem zanieczyszczeñ do 
g³êbszych warstw wodonoœ-
nych. Nasze œcieki zawieraj¹ 
bowiem znaczne iloœci che-
mikaliów (przede wszystkim 
azotanów i fosforanów) pocho-
dz¹cych z wszechobecnych  
w gospodarstwach domowych 
detergentów (œrodki czystoœci). 
Obfitoœæ deszczu spowodowa-
³a, ¿e badanie wody w ujêciu 
w Miedzianej wykaza³o niepo- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
koj¹cy wzrost poziomu azo-
tanów. Je¿eli kolejne badania 
to potwierdz¹, problem trzeba 
bêdzie rozwi¹zaæ (np. przez 
pog³êbienie studni) - a to kosz-
tuje i czas i pieni¹dze.   

   
Dobre i z³e wiadomoœci  

z frontu (robót) 
  W po³owie lipca  
w Przyworach i K¹tach Op. 
odby³y siê zebrania wiejskie. 
Temat by³ znany - budowa 
przy³¹czy wiod¹cych do posz-
czególnych posesji czyli przy-
kanalików. Pan Wójt twierdzi, 
¿e tak sprawnie przebiegaj¹-
cych i rzeczowych zebrañ 
wiejskich ¿yczy³by sobie  
(i mieszkañcom) zawsze. Po-
ruszono problem wykonania 
przy³¹czy kanalizacyjnych  
i op³aty adiacenckiej oraz ter-
minów prac. Zebrani rzeczowo 
- choæ wnikliwie i dociekliwie 
- prowadzili dyskusjê. Przewi-
dziane prace mog¹ wykony-
waæ mieszkañcy we w³asnym 
zakresie, lecz ich wspólne zle-
cenie za poœrednictwem UG 
umo¿liwi wynegocjowanie do-
brej ceny i kompleksowy 
odbiór robót. Sprawa jest pil-
na, gdy¿ warunkiem otrzyma- 
nia funduszy unijnych jest 
osi¹gniêcie efektu ekologicz-
nego w przewidzianym termi-
nie. Œcieki musz¹ p³yn¹æ  
a s³u¿by gminne czuwaæ nad 
sprawnym, poprawnym i ter-
minowym wykonaniem prac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     Sporo problemów sprawia 
wszystkim inwestycja w 
K¹tach Opolskich. Miesz-
kañcy i Urz¹d Gminy wiele 
maj¹ wykonawcom do zarzu-
cenia. Stale p³yn¹ monity do 
In¿yniera Kontraktu - to wszy-
stko co mo¿na na razie zrobiæ. 
Oby zd¹¿ono do Gminnych 
Do¿ynek zapewniæ przejezdne 
drogi! Tak¿e w Tarnowie Opo-
lskim firma naprawiaj¹ca ulicê 
Kopernika nie spisa³a siê zbyt 
dobrze. Gmina odmówi³a 
przyjêcia wykonania robót  
w takiej postaci. 
 
Wkrótce pierwszy dzwonek 

Sieæ placówek oœwia-
towych nie zmieni³a siê. Pod-
czas wakacji w wielu obie-
ktach przeprowadzono wiêk-
sze lub mniejsze remonty  
o wartoœci kilkuset tysiêcy z³o-
tych. Najwiêkszy zakres mia³y 
te przeprowadzone w szko³ach 
tarnowskich. Liczne drobne 
naprawy i prace konserwacyj-
ne zlecili sami dyrektorzy 
szkó³ w ramach posiadanych 
œrodków. Do niektórych – w³¹-
czyli siê rodzice uczniów.  

 
Uczniom i nauczy-

cielom wielu sukcesów w ro-
ku szkolnym 2007/2008  
 

¿yczy Wójt Gminy 
Zygmunt Cichoñ 

do ¿yczeñ 
do³¹cza siê Redakcja 
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