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Z sesji Rady Gminy... 
 
Dnia 30 czerwca 2008r  odby-
³a siê XIX Sesja Rady Gminy. 
Podjêto podczas niej nastê-
puj¹ce uchwa³y: 
· Uchwa³a Nr XIX-140-08  

w sprawie przed³u¿enia cza-
su obowi¹zywania dotych-
czasowych taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodê. 

· Uchwa³a Nr XIX-141-08 
zatwierdzenia taryf dla zbio-
rowego odprowadzania œcie-
ków. 

· Uchwa³a Nr XIX-142-08 
zmiany uchwa³y bud¿etowej 
na 2008r.  

· Uchwa³a Nr XIX-143-08 
zmieniaj¹ca uchwa³ê w spra-
wie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystoœci i po-
rz¹dku na terenie Gminy. 

· Uchwa³a Nr XIX-144-08 
wyra¿enia zgody na nabycie 
nieruchomoœci w Tarnowie 
Op. 

· Uchwa³a Nr XIX-145-08 
wyra¿enia zgody na nabycie 
nieruchomoœci w Walidro-
gach. 

· Uchwa³a Nr XIX-146-08 
przyjêcia Planu Odnowy 
miejscowoœci K¹ty Op. na 
lata 2007-2013. 
Uchwa³a Nr XIX-147-08 
zmiany uchwa³y. 

· Uchwa³a Nr XIX-148-08 
ustalenia wysokoœci diet 
radnych Rady Gminy 
Tarnów Op. i so³tysów.  

· Uchwa³a Nr XIX-149-08 
wyra¿enia zgody na nabycie 
nieruchomoœci w Tarnowie 
Op. 

Teksty uchwa³ s¹ dostêpne na 
stronie internetowej: 
http://bip.tarnowopolski.pl, 
zak³adka Akty prawne/ 
Uchwa³y V kadencji. 

Zgodnie z uchwa³¹ Nr 
XIX-141-08 obowi¹zuje no-
wy wykaz obowi¹zuj¹cych 
stawek i op³at za odpro-
wadzanie œcieków: 
- cena za 1 m3 odprowa-
dzanych œcieków bytowych - 
3,90 z³ 
- cena za 1 m3 odprowa-
dzanych œcieków bytowych za 
pomoc¹ przydomowych prze-
pompowni œcieków zasilanych 
z instalacji elektrycznej od-
biorcy - 3,85 z³ 
- cena za 1m3 dowo¿onych 
œcieków bytowych do oczysz-

czalni œcieków wozami aseni-
zacyjnymi – 3,80 z³ 
- cena za 1 m3 odprowa-
dzanych œcieków prze-
mys³owych - 4,80 z³ 
- cena op³aty abonamentowej 
miesiêcznie od jednego dos-
tawcy œcieków (odbiorcy 
us³ug) -  2,87 z³ 
 Do cen i stawek dolicza siê 
podatek od towarów i us³ug  
w obowi¹zuj¹cej wysokoœci.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Pamiêtajmy o przesz³oœci” 

 
                Wójt Gminy Tarnów 
Op. og³osi³ konkurs, którego 
pomys³odawc¹ by³a Grupa 
Odnowy Wsi z Tarnowa Op. 
na najciekawsz¹ legendê lub 
wydarzenie historyczne. Prace 
przedstawiano w formie bro-
szurki lub prezentacji multi-
medialnej – preferowane by³y 
legendy i wydarzenia zas³y-
szane od starszych pokoleñ. 
Zgodnie z regulaminem mog³y 
w nim braæ udzia³ dzieci z na-
szej gminy. Najwiêcej prac 
wp³ynê³o ze szko³y podstawo-
wej w K¹tach Op. i Raszowej.  
                     Wed³ug Komisji 
Konkursowej najlepsze opra-
cowania zosta³y wykonane 
przez:  
W kategorii klasy I-III  
1. Magdalena Gisa, Ewelina 
Walecko - PSP Kosorowice  
Kamila Ponza, Wiktoria 
Cichoñ – PSP Raszowa  
2. Agnieszka Walecko – PSP 
Kosorowice  
W kategorii klasy IV- VI  
1. Justyna Gordzielik i Anna 
Ponza – PSP Raszowa  
2. Anna Nowak –PSP K¹ty 
Opolskie  
3. Trzecia miejsce otrzymali:  
- Karolina Gajda – PSP K¹ty 
Op.  
- Pawe³ Gajda, Wiktoria Gajda 
PSP K¹ty Op. 
- Katarzyna Mateja, Dawid 
Chudawa, Katarzyna Ogórek, 
Karina Rychlikowska, Kamila 
Neuman, Nicola Patolla – PSP 
Tarnów Op. 
- Agnieszka Kotula, Ewelina 
Stach PSP K¹ty Op. 
W konkursie zosta³y nagro-
dzone wszystkie dzieci, ze 
wzglêdu na wk³ad w³o¿onej 
pracy, nagrody by³y bardzo 
cenne. Wszystkie wykonane 
prace mo¿na obejrzeæ na 
stronie internetowej gminy 
Tarnów Opolski  

www.tarnowopolski.pl ponadto 
prace nades³ane w formie 
pisemnej mo¿na podziwiaæ  
w GBP w Tarnowie Op. Za-
chêcamy do zapoznania siê  
z nimi, bo odkrywaj¹ wiele 
ciekawych tajemnic naszej 
gminy. 

W ka¿dym numerze 
naszej gazetki bêdziemy pu-
blikowaæ jedn¹ z nagrodzo-
nych prac. W tym numerze 
praca Anny Nowak z PSP w 
K¹tach Op., powsta³a na 
podstawie opowieœci ksiêdza 
Gerharda Soboty. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia 
 K¹tów Opolskich 

 

W XIII wieku dzi-
siejsze K¹ty to by³y g³ownie 
lasy i ³¹ki. W roku 1295 
powsta³a osada – wieœ Canthi. 
Pierwsi osadnicy zajmowali 
siê hodowl¹ byd³a i po³owem 
ryb. W roku 1308 ksi¹¿ê 
Boles³aw podarowa³ sw¹ wieœ 
razem z lasem Stanimirowi, 
który by³ panem na Prósz-
kowie. Ten zaœ nazwa³ j¹ 
Kant. Nazwa wziê³a siê od 
tego, ¿e Kant – to k¹t Odry  
w tym miejscu. Herbem K¹-
tów jest cz³owiek – rybak  
w ³ódce p³yn¹cy po rzece. 
Przez kilka wieków wieœ by³a 
w posiadaniu szlachty prósz-
kowskiej. W XVI wieku nie 
wiemy dok³adnie kiesy zosta³a 
zmieniona nazwa na Konty.  
W 1725 roku nale¿a³a jeszcze 
do hrabiego z Prószkowa. 
Pos³ugiwano siê wtedy jêzy-
kiem – gwar¹ œl¹sk¹, która dzi-
siaj po uwa¿nym przeczytaniu 
jest zrozumia³a. Oto tekst 
wykryty na kapliczce przy ul. 
Odrzañskiej:  
„Roku 1725 Da³ Webudowac 
Matheus Recala Karcmarz 
Proskowsy Ten Kaplicen Ze 
Swoye W³asney Pracy na 
chwalem Bogu A Matce Jego 
Neyswientsy. W roku 1897 
wubudowano œluzê i jaz w Ko-
ntach”.  
 Jak wynika z opowie-
dañ w lesie za drog¹ i torami 
jest wielka zbiorowa mogi³a – 
pochowani tam s¹ mieszkañcy 
z XIX wieku kiedy to szala³a 
cholera i tyfus.  

W K¹tach na ulicy 
Odrzañskiej na wysokoœci do-
mu p. Gastaier znajduje siê 

równie¿ kapliczka, gdzie w³aœ-
nie w tym miejscu by³y pocho-
wane dzieci, inni mówi¹, ¿e 
byli to ¿o³nierze.  

Na ulicy Koœcielnej  
w posesji pañstwa Warzech 
jest kapliczka Matki Boskiej 
Bolesnej. Zafundowa³ j¹ pan 
Karol Ochota, który po po-
wrocie z I wojny œwiatowej ro-
zchorowa³ siê. Leczy³ siê 
bardzo d³ugo, i gdy ju¿ 
wyzdrowia³, to postanowi³ ¿e 
wybuduje kapliczkê na swojej 
dzia³ce. Najpierw postawiono 
drewniany krzy¿, a w roku 
1926 p. Keller, Józef Kluczny 
i Karol Ochota wybudowali 
kapliczkê. Ksi¹dz Józef Block 
da³ im figurê Matki Boskiej.  

Jest te¿ historia tar-
nakulum z koœcio³a. Podczas 
wojny ksi¹dz Block odprawia³ 
mszê œwiêt¹ w koœciele, przy-
byli rosyjscy ¿o³nierze i zaka-
zali mu odprawiania mszy 
œwiêtej i nabo¿eñstw. On jed-
nak ich nie pos³ucha³. Dalej, 
na ile to by³o mo¿liwe w koœ-
ciele odbywa³y siê msze œw. 
Pewnego razu wpadli ¿o³nie-
rze do koœcio³a i zaczêli strze-
laæ. Ksi¹dz cudem nie zosta³ 
postrzelony, a by³y oddane 
trzy strza³y. Dwie kule trafi³y 
w tabernakulum, a trzecia jest 
zagadk¹ gdzie trafi³a. S¹ tam 
do dzisiaj na pami¹tkê. Wiele 
rzeczy zginê³o z koœcio³a pod-
czas wojny, ocala³a jednak tyl-
ko Monstrancja, która by³a 
schowana w sypialni na ple-
bani. Zrabowali du¿o rzeczy, 
ale Monstrancji nie uda³o im 
siê znaleŸæ. Jest ona do dzisiaj. 

Z ksiêdzem Józefem 
Block zwi¹zana jest jeszcze 
jedna opowieœæ. Kocha³ on 
bardzo przyrodê i wszystkie 
zwierzêta. Jak by³ ju¿ w K¹-
tach w roku 1926 przylecia³y 
bociany, ksi¹dz przywita³ siê  
z nimi œci¹gaj¹c biret z g³owy. 
Kaza³ ludziom zrobiæ gniazdo 
dla bocianów. Jak zosta³a wy-
budowana plebania bociany 
przenios³y gniazdo na jej ko-
min. Co roku ksi¹dz ober-
wowa³ ich ¿ycie. Kiedy umar³, 
to w dzieñ jego pogrzebu przy-
lecia³y bociany, i nad g³owami 
ludzi którzy brali udzia³ w po-
grzebie d³ugo lata³y. Kr¹¿y³y 
w ko³o nad wszystkimi, jakby 
siê chcia³y z ksiêdzem po¿e-
gnaæ. Potem usiad³y w gniazd-
dach. 


