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……cd ze str.2 - Wszelkie 
zg³oszenia mieszkañców o nie-
nale¿ytym utrzymaniu dróg 
przekazywane s¹ na bie¿¹co 
do odpowiednich zarz¹dców 
celem usuniêcia zagro¿eñ jak 
równie¿ niedogodnoœci zwi¹-
zanych z poruszaniem siê po-
jazdów. W roku 2009 przes-
³ano ok. 50 pism obejmuj¹-
cych powy¿szy zakres. Nad-
mienia siê, i¿ najwiêcej wp³y-
waj¹cych wniosków dotyczy³o 
skarg mieszkañców  z zakresu 
zimowego utrzymania dróg jak 
równie¿ wykonywania remon-
tów dróg powiatowych.  
Gmina Tarnów Op. nie tylko 
wnioskuje i interweniuje, ale 
równie¿ z w³asnej inicjatywy 
uczestniczy w remontach dróg 
i budowie chodników, Gmina 
partycypowa³a w kosztach 
nastêpuj¹cych inwestycji w 

celu poprawy warunków ¿ycia 
mieszkañców: 
 -  przebudowy drogi nr 1712 
Ozimek–Przywory w miejsco-
woœci Kosorowice  
V etap dotacja w wysokoœci 
110 000,00 z³. w roku 2009  
 -  wykonanie chodnika w 
miejscowoœci Miedziana (dofi-
nansowanie, przekazanie kost-
ki betonowej oraz dokumenta-
cji technicznej) 
-  wykonania chodnika i doku-
mentacji technicznej w miej-
scowoœci Raszowa, droga nr 
1712 Ozimek–Przywory dota-
cja w wysokoœci 20 000,00 z³ 
w roku 2008  
-  przebudowy drogi nr 1712 
Ozimek–Przywory w miejsco-
woœci Kosorowice dotacja w 
wysokoœci 10 000,00 z³. 
Gmina wykona³a równie¿ na 
w³asny koszt dokumentacjê 

techniczn¹ z zakresu : 
- budowy œcie¿ki rowerowej 
pomiêdzy Tarnowem a Koso-
rowicami, 
- budowy chodnika wzd³u¿ ul. 
Klimasa w Tarnowie Op., 
- budowy chodnika wraz z 
przebudow¹ kanalizacji desz-
czowej  miejscowoœci Raszo-
wa - droga powiatowa nr 1712. 
Od d³u¿szego czasu prowa-
dzone s¹ równie¿ rozmowy na 
temat przebudowy skrzy¿owa-
nia ulic Nakielskiej i Zawa-
dzkiego w miejscowoœci Tar-
nów Opolski. 
Gmina w bud¿ecie gminy w 
roku 2009 zabezpieczy³a na 
ten cel 100 000 z³., ale przed-
miotowe œrodki nie zosta³y 
wykorzystane przez Powiat. 
W sposób zadawalaj¹cy  prze-
biega wspó³praca z Generaln¹ 
Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i 

Autostrad. Gmina oczekuje na 
realizacjê wniosku dotycz¹ce-
go przebudowy skrzy¿owania 
drogi krajowej  nr 94 z drog¹ 
powiatow¹  nr 1712,  celem 
zwiêkszenia bezpieczeñstwa 
mieszkañców.  
Gmina uczestniczy³a w budo-
wie chodnika Przywory – K¹ty 
Op. realizowanego przez Za-
rz¹d Dróg Wojewódzkich. 
 Gmina przekazuj¹c 
dofinansowania z zakresu re-
montu czy budowy dróg  in-
nym zarz¹dcom  stara siê po-
prawiæ warunki bytowe jak i 
zwiêkszyæ bezpieczeñstwo 
mieszkañców na drogach. Jed-
nak¿e trzeba mieæ œwiado-
moœæ, i¿ przekazywane œrodki 
finansowe zmniejszaj¹ zakres 
inwestycyjny gminy jak i   wy-
konanie inwestycji na  drogach 
gminnych. 

„Nowa” Poczta 
 

I przyszed³ jak co 
miesi¹c znów taki dzieñ, kiedy 
rachunki trzeba op³aciæ a port-
fel na sam¹ myœl a¿ siê trzêsie 
ze zgrozy. Wzi¹³em wiêc plik 
druczków i uda³em siê, tak jak 
rutyna mi nakazuje na ulicê 
Dworcow¹, tam gdzie od daw-
na mieœci siê punkt poczty. 
Wsiad³em w samochód i Ru-
szy³em. Doje¿d¿aj¹c w okolice 
dworca PKP, pierwsz¹ rzecz¹ 
która mnie bardzo zdziwi³a by³ 
spokój jaki panowa³ przed 
„Kaskad¹”. Wyszed³em z auta, 
i z ka¿dym kolejnym krokiem 
zbli¿aj¹c siê do drzwi, moje 
zdziwienie po³¹czone z niepo-
kojem narasta³o jeszcze bar-
dziej. Niezwykle ciekawym 
doœwiadczeniem by³o spotka-
nie, z pe³nymi swoistego uro-

ku, odrapanymi kratami maj¹-
cymi z za³o¿enia chroniæ nasze 
listy przed niepowo³anymi rê-
koma. Na szczêœcie mój sokoli 
wzrok wypatrzy³ kartkê, która 
trochê mnie uspokoi³a. Infor-
mowa³a ona, ¿e siedziba pocz-
ty zosta³a przeniesiona do bu-
dynku przy ulicy Klimasa. Nie 
pozosta³o mi nic innego jak 
tam siê udaæ. Wsiad³em wiêc 
ponownie do auta i ponownie 
ruszy³em. Zbli¿aj¹c siê do po-
pularnej „jedynki” nie wie-
dzia³em, czego siê spodziewaæ 
na miejscu. Pierwsze wra¿enie 
by³o bardzo nieprzyjemne. 
Ogarnê³a mnie ogromna iry-
tacja poniewa¿ nie by³o gdzie 
zaparkowaæ. Zastanawia mnie, 
czy parkowanie prostopad³e 
jest a¿ tak skomplikowanym 
manewrem, ¿eby niektórzy nie 
potrafili tego zrobiæ. U³atwi³o 

by to bardzo ¿ycie innym, nie-
prawda? Mo¿e to wygodnict-
wo, a mo¿e brak ludzkiej ¿y-
czliwoœci. Taki interesant sta-
nie sobie równolegle do bu-
dynku i nie ma gdzie parko-
waæ, poniewa¿ po drugiej 
stronie ulicy zalegaj¹ ogromne 
iloœci œniegu. Zaparkowa³em 
wiêc na ulicy licz¹c ¿e ¿aden z 
rozpêdzonych tirów nie zaha-
czy o moje auto. Maj¹c na-
dziejê,  ¿e bêdzie to ostatnie 
niemi³e doœwiadczenie tego 
dnia, uda³em siê do wejœcia. 
Pierwsze wra¿enia bardzo po-
zytywne. Ciep³o, przytulnie, 
aczkolwiek trochê ma³o prze-
strzeni. Dobrze, ¿e by³y tylko 
3 osoby w œrodku, w innym 
wypadku mog³o by byæ trochê 
ciasno. Mimo wszystko wszel-
kie niedogodnoœci wynikaj¹ce 
z niewielkiej  przestrzeni dla 

klienta s¹ wynagradzane po-
przez bardzo ciep³e i ¿yczliwe 
uœmiechy pañ obs³uguj¹cych 
przy okienkach. W œrodku 
spotka³em jednego z m³odych 
tarnowskich przedsiêbiorców i 
wymieni³em z nim kilka opinii 
na temat nowej lokalizacji po-
czty. By³ zdania, ¿e lokalizacja 
jest bardziej atrakcyjna, ale 
minusem jest ma³a przestrzeñ 
pozostawiona klientom, tym 
bardziej, ¿e punkt odwiedza 
bardzo du¿o osób. Na szczêœ-
cie kolejka nie by³a d³uga wiêc 
szybko op³aci³em rachunki i z 
pozytywnymi odczuciami o-
puœci³em now¹ siedzibê poczty 
w Tarnowie Opolskim. Czy 
nowy punkt poczty ma wiêcej 
plusów czy minusów tego nie 
wiem. Jestem pewien tylko 
jednego, ¿e wrócê tam za 
miesi¹c. 

Remonty szkó³ 
 

W ramach Rz¹dowe-
go programu wspierania w 
latach 2009-2014 organów 
prowadz¹cych w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków na-
uki, wychowania i opieki w 
klasach I-III szkó³ podstawo-
wych i ogólnokszta³c¹cych 
szkó³ muzycznych I stopnia – 
„Radosna Szko³a” w bie¿¹cym 
roku wykonano roboty malar-
skie klatki schodowej oraz 
korytarza na I piêtrze budynku 
Publicznej Szko³y Podstawo-
wej w Nakle. Przedmiotowy 
program obejmowa³ zakup 
pomocy dydaktycznych tj.: 
- instrumenty muzyczne, 

- materia³y pomocnicze do 
prowadzenia zajêæ zarówno 
sportowych jak i dydaktycz-
nych.   

W bie¿¹cym roku wy-
konano remont toalet oraz po-
mieszczenia gospodarczego w 
budynku Publicznej Szko³y 
Podstawowej w Przyworach ze 
œrodków bud¿etu gminy.  

 
Podziêkowanie 

Uczniowie, Rodzice, Nauczy-
ciele FSP w Przyworach sk³a-
daj¹ serdeczne podziêkowania 
Wójtowi Gminy Zygmuntowi 
Cichoñ za pomoc i finansowe 
wsparcie remontu sanitariatów 
szkolnych. 

Jolanta Korytkiewicz 

Us³ugi Kamieniarsko - Kafelkarskie

MIENTUS ADAM

Us³ugi w zakresie:
- ³azienki
- posadzki
- schody
- tarasy

- drobne remonty

Nak³o, ul.Lompy 10, 46-050 Tarnów Opolski

tel.: 077 464 53 39
tel. kom.: 0 692 633 361


