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cd. ze str.2………. najbardziej 
rozbudowanym monitoringiem  
w powiecie opolskim. 

Tak wiêc rok ten z 
pewnoœci¹ nie by³ rokiem 
z³ym, czy te¿ straconym choæ 
zawsze zostaje pewien niedo-
syt bo chcia³oby siê wiêcej, a 
wynika to z faktu, ¿e nie 
zawsze jest to zale¿ne wy-
³¹cznie od nas. W ka¿dej 
dziedzinie potrzebne jest pla-
nowanie i realizacja – w roku 
2008 by³a realizacja, ale sku-
piliœmy siê te¿ na przygoto-
waniach do nastêpnego roku  
i rozpoczêcia nowych inwes-
tycji: budowy hali, kanalizacji 
w trzech miejscowoœciach, 
utwardzania dróg i chodników, 
co bêdzie siê wi¹za³o z rze-
czywiœcie sporymi wydatkami. 
WH: Kontynuuj¹c w¹tek 
projektów unijnych. Czy s¹ 
jeszcze jakieœ inne wnioski, 
oprócz tych, o których Pan 
wspomina³, które czekaj¹ na 
rozpatrzenie? 

Dodatkowo z³o¿yliœ-
my wniosek w ramach pro-
gramu „Razem bezpieczniej”, 
dotycz¹cy œcie¿ki pieszo – ro-
werowej miêdzy Tarnowem 
Op. a Kosorowicami. Otrzy-
ma³em wstêpn¹ deklaracjê od 
Zarz¹du Dróg Powiatowych, 
¿e bêd¹ w tym projekcie 
uczestniczyæ, lecz w ostatniej 
chwili Zarz¹d zmieni³ zdanie, 
ale nie bez przyczyny. Pojawi³ 
siê bowiem rz¹dowy projekt 
budowy dróg tzw. schety-
nówki, i w jego ramach z³o-
¿yliœmy dwa wnioski. Jako 
gmina, w³asny projekt na in-
westycjê wart¹ wg posiada-
nego kosztorysu 340,6 tys., 
dotycz¹cy ulicy Wyzwolenia 
w K¹tach Op. Drugi wniosek 
z³o¿yliœmy wraz z powiatem 
na Kosorowice, gdzie realizo-
wany ma byæ chodnik wraz z 
kanalizacj¹ deszczow¹.  Oba 
wnioski otrzyma³y 50% dofi-
nansowania. 

Z du¿¹ satysfakcj¹ 
obserwujemy przystêpowanie 
nowych so³ectw do programu 
Odnowa Wsi, co daje mo¿-
liwoœæ pozyskania dodatko-
wych œrodków z tego pro-
gramu na upiêkszanie naszych 
wsi. W tym roku nasza gmina 
wst¹pi³a równie¿ do stowa-
rzyszenia „Kraina Góry œw. 
Anny”. Otworzy³o to furtkê na 
pozyskanie dodatkowych fun-

duszy. W ramach tych pro-
gramów wnioski mo¿e sk³adaæ 
nie tylko gmina, ale równie¿ 
stowarzyszenia lub sformalizo-
wane grupy dzia³aj¹ce w gmi-
nie. W tej chwili jednym z 
wa¿niejszych i najlepiej przy-
gotowanych w ca³ym stowa-
rzyszeniu „Kraina Góry œw. 
Anny” jest stowarzyszenie z 
K¹tów Opolskich. Obecnie 
stara siê ono o uzyskanie sta-
tusu stowarzyszenia po¿ytku 
publicznego, ponadto prowa-
dzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, 
dziêki czemu ma zdolnoœæ 
kredytow¹ potrzebn¹ na reali-
zacjê projektów. Najnowszy 
ich projekt przewiduje budowê 
boiska wielofunkcyjnego usy-
tuowanego tu¿ przy boisku do 
pi³ki no¿nej, które zostanie  
przekazane do u¿ytkowania 
tamtejszym mieszkañcom. 
Równie¿ w Tarnowie Op. w 
ramach „Odnowy wsi” planu-
jemy zagospodarowaæ tzw. 
„ka³u¿ê” -  staw przy ulicy Œw. 
Marcina. W tym  roku rozpo-
czê³y siê prace oczyszczaj¹ce 
wodê w nim oraz maj¹ce na 
celu przepiêcie odcinka rur, co 
ma zmniejszyæ jego zanieczy-
szczanie. 

Sam program „Odno-
wy wsi” ma na celu uakty-
wnienie spo³ecznoœci lokalnej, 
tak aby w³¹cza³a siê w „¿ycie” 
swojej miejscowoœci. Myœlê, 
¿e w dzisiejszych czasach jest 
to bardzo potrzebne. Patrz¹c 
wstecz, gdzie  jeszcze 30 lat 
temu ludzie w mniejszych 
miejscowoœciach gromadzili 
siê przy p³otach i na ³awe-
czkach  swobodnie rozmawia-
j¹c i dyskutuj¹c o problemach 
miêdzy innymi wsi, a kobiety 
gromadzi³y siê w Ko³ach Gos-
podyñ Wiejskich anga¿uj¹c 
siebie i swoje rodziny, z przy-
kroœci¹ trzeba zauwa¿yæ, ¿e 
dziœ sytuacja bardzo siê od-
mieni³a. Dlatego programy 
unijne dotycz¹ce wsi maj¹ na 
celu odœwie¿yæ stare dobre 
praktyki i poruszyæ ludzi do 
wspólnego dzia³ania. Dzia³aæ 
mog¹ stowarzyszenia takie jak 
LZS, OSP i oczywiœcie Odno-
wy Wsi. Na przyk³ad w Nakle 
powsta³o niedawno Stowarzy-
szenie Przyjació³ Nak³a wspie-
rane przez ksiêdza proboszcza 
jako cz³onka. Wnioski do tego 
programu mo¿na sk³adaæ rów-
nie¿ na remont koœcio³a st¹d 

wskazane jest zaanga¿owanie 
ksiê¿y i Rad Parafialnych. Tak 
wiêc tak¿e w ramach tego 
programu czekamy na nabór 
og³oszony przez Opolski 
Urz¹d Marsza³kowski, w ra-
mach którego bêdziemy sk³a-
daæ wnioski. 

 Nie tylko Stowarzy-
szenia ale równie¿ przedsiê-
biorcy mog¹ ubiegaæ siê o 
œrodki unijne, jednak g³êb-
szych informacji na ten temat 
udziela miêdzy innymi Opol-
ski Urz¹d Marsza³kowski. Jak 
siê ostatnio dowiedzia³em pod-
czas szkolenia, rozpoczyna-
j¹cy dzia³alnoœæ przedsiêbiorca 
mo¿e otrzymaæ nawet 46 tys. 
z³otych. Je¿eli chce siê inwes-
towaæ, jest to znakomita okaz-
ja aby postawiæ pierwsze kroki 
we w³asnym biznesie.  
WH: Wracaj¹c do tematu 
kanalizacji – proszê powie-
dzieæ, jak naprawdê wygl¹da 
sytuacja z wprowadzaniem 
kontrowersyjnych taryf za 
zbiorowe odprowadzanie 
œcieków? Czy mieszkañcy 
K¹tów i Przywór powinni siê 
obawiaæ stawek podanych 
przez WiK czyli  ok. 13,50 z³ 
za m3 jako „wstêpnej kalku-
lacji ceny za metr szeœcienny 
œcieków odprowadzanych do 
oczyszczalni w Opolu”? Czy 
sytuacja rzeczywiœcie przed-
stawia siê tak tragicznie? 
ZC: Myœlê, ¿e nie bêdzie a¿ 
tak tragicznie. Rzeczywiœcie 
na pocz¹tku troszkê nas to 
przerazi³o. Taryfy za zbiorowe 
odprowadzanie œcieków dla 
Katów Op. i Przywór ustala 
Rada Miasta Opola, co wynika 
z faktu, ¿e beneficjentem koñ-
cowym zadania jakim by³a 
budowa kanalizacji w tych 
dwóch miejscowoœciach by³o 
Miasto Opole, które z kolei 
obowi¹zki zwi¹zane z eksplo-
atacj¹ scedowa³o na spó³kê 
Wodoci¹gi i Kanalizacja. 
Zgodnie z ustaw¹ o zbioro-
wym zaopatrzeniu wody i od-
prowadzeniu œcieków, WiK 
wylicza taryfy. W zesz³ym ro-
ku równie¿ je dla nas wyliczy³ 
i nie by³y one wcale takie 
straszne – wynosi³y 3,80 z³. W 
tym roku, gdy spotkaliœmy siê 
po raz pierwszy w sprawie 
ustalenia stawek okaza³o siê, 
¿e WiK   proponuje dla gminy 
Tarnów Op. taryfê w wyso-
koœci 13,55 z³ za m3 œcieków 

bytowych. Z oczywistych 
wzglêdów by³o to nie do przy-
jêcia, dlatego te¿ wójtowie 
wszystkich zainteresowanych 
gmin spotkali siê by ustaliæ 
wspólne stanowisko, wystoso-
waliœmy równie¿ ka¿dy z 
osobna pisma kwestionuj¹ce 
wyliczenia WiK-u – i uda³o 
nam siê wynegocjowaæ nowe 
taryfy. Dla nas wynosz¹ one 
dla metra szeœciennego œcie-
ków bytowych 5,02 z³ i 8,87 z³ 
dla œcieków przemys³owych. 
Wzrost taryf wynika g³ównie z 
faktu wprowadzenia odpisu 
amortyzacyjnego, co wczeœ-
niej nie mia³o miejsca. Taryfy 
te wejd¹ w ¿ycie od 1 stycznia 
2009 r.  
WH: Pozostaj¹c w tematyce 
odpadów - jak uk³ada siê 
wspó³praca gminy z drug¹ 
wa¿n¹ dla mieszkañców fir-
m¹ - Remondis? Czy coœ po-
prawi³o siê ostatnio w spra-
wie problematycznego wy-
wo¿enia i segregowania 
œmieci? 
ZC: Na naszym terenie firma 
REMONDIS dzia³a ju¿ 
w³aœciwie od koñca lat 90. – 
wczeœniej jako Lobbe i Ret-
man. Nasza wspó³praca nie na-
potyka³a w tym czasie na wiê-
ksze problemy. Zdarza³y siê 
oczywiœcie sytuacje, gdy nasze 
stanowiska by³y rozbie¿ne, ale 
zawsze potrafiliœmy wypraco-
waæ konieczny kompromis za-
dawalaj¹cy obie strony.  Inter-
weniowaliœmy w razie, gdy 
wymaga³ tego interes gminy 
lub jego mieszkañców.  Wspó-
lnie te¿ od paru lat wpro-
wadzaliœmy system segregacji 
odpadów w systemie worko-
wym. Od jakiegoœ czasu pod 
adresem firmy zaczê³y siê 
pojawiaæ krytyczne uwagi, 
szczególnie dotycz¹ce solid-
noœci i terminowoœci. Wszyst-
kie one by³y niezw³ocznie 
zg³aszane bezpoœrednio przed-
stawicielom firmy, równie¿ 
tym goszcz¹cych na sesjach 
Rady Gminy lub zebraniach 
wiejskich. Wraz ze wzrostem 
cen za wywóz i sk³adowanie 
odpadów oraz  niedotrzymy-
waniem terminów przez RE-
MONDIS pog³êbia³o siê nieza-
dowolenie w³adz gminy i mie-
szkañców. Punktem kulmina-
cyjnym spo³ecznego niezado-
wolenia by³ moment wprowa-
dzanego z du¿ym…    cd. str.4 
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