
Policzyć to na plus  
 
 Jak wspominaliśmy 
warsztaty rękodzielnicze
„Dzieła naszych rąk” dofi-
nansowane w ramach II Prio-
rytetu Dom Kultury+ zaowo-
cowały powstaniem licznych 
pięknych i ciekawych wyro-
bów rękodzieln iczych inspiro-
wanych tradycyjnym zdobnict-
wem ludowym. W tarnowskiej 

„Galerii ludzi z pasją” 10 
listopada odbył się wernisaż 
wystawy powarsztatowej, na 
której wyeksponowano najcie-
kawsze dzieła oraz fotogramy 
dokumentujące proces ich 
powstawania. Wernisaż udał 
się nadspodziewanie, a wys-
tawę zwiedziło – tego dnia i 
następnych – wiele osób. Cały  
projekt dofinansowano na 
kwotę: 5642 zł.     Inf. własna 

Witam wszystkich 
czytelników  

Gazetki Gminnej. 
 
Korzystając z tego iż mija już 
rok od czasu mojego 
zaprzysiężen ia, postaram się 
przybliżyć  Państwu co w tym 
okresie działo się w naszej 
gminie. 
- Jednym z najważniejszych 
zadań które pochłonęło sporo 
energii i w większości jest 
wykonane, to modernizacja 
oczyszczalni w Kosorowicach 
(jest na etapie projektowym),   
budowa kanalizacji w miejs-
cowościach Nakło i Miedziana 
(już w budowie). W samym 
Tarnowie wystąpiły niestety 
nieprzewidywane komplikacje, 
które to spowodowały rury 
sieci wodociągowej z betono-
azbestu (muszą być niestety 
wymien ione na nowe). Aby 
zmniejszyć znacznie koszty 
przebudowy starałem się to 
połączyć w jedną inwestycję 
co znaczn ie ograniczyło kosz-
ty z ok 4 mln zł do ok 2 mln  
zł. Inwestycja w Tarnowie ma 
się rozpocząć na przełomie 
marca –  kwietnia. Całkowity 
koszt w/w zadań to 35 mln zł. 
- Po dług ich negocjacjach uda-
ło się również uzyskać obniżkę 
cen za odbiór ś mieci;  
- Wynegocjowane i podpisane 
umowy obniżające koszty 
energii d la naszych jednostek 
organizacyjnych o 20%; 
- Zakończona budowa boiska 
Orlik, na którym udało się 
poczynić duże oszczędności; 
- Uruchomiona  droga odcią-
żająca Kosorowice i Tarnów 
(Inwestycja finansowana przez 
Zakłady Wapiennicze w 
Tarnowie); 
- Wybudowana została ulica 
Krasickiego w Kątach Opol-
skich. Wartość kosztorysowa 
ponad 500 tys. złotych – zos-
tała wykonana  za 250 tys., z 
czego połowa tej kwoty po-
chodzi z dofinansowania; 
- W miejscowości Przywory  
została wykonana droga  wraz 
z mostkiem przez rzekę 
Cebulankę za kwotę ponad 
170 tys. (pozyskane i sfinanso-
wane w 100% z p ieniędzy mi-
nisterialnych); 
- Wykonano 6 km melioracji 
rowów;  
- Zostały utwardzone spore 
ilości dróg polnych i gminnych 
(ok 5,5 km w miejscowoś-

ciach: Tarnów Opolski, Przy-
wory, Kosorowice, Walidrogi, 
Kąty Opolskie; 
- Na ukończeniu jest nowa 
strategia gminy w której brała 
udział liczna grupa naszej 
społeczności (Wszystkim za 
udział serdecznie dzięku ję);  
- W budowie jest nowa 
światłowodowa sieć Interneto-
wa, która będzie obsługiwać 
bezpłatnie wszystkie jednostki 
gminy: szkoły przedszkola 
itp.; 
- Budowa parkingu przy straży  
w Kosorowicach - kwota bud-
żetowa 260tys. zł (ze względu 
na  n iedotrzymanie terminów 
oraz wadliwe wykonanie nas-
tąpi zmiana wykonawcy);  
- Nasze szkoły i gimnazja zos-
tały wyposażone w tym roku  
w nowy sprzęt wart ponad 1,5 
mln zł; 
- Został wykonany projekt na 
ścieżkę p ieszo-rowerową po-
między Tarnowem Op. a Ko-
sorowicami;  
- Rekultywacja nierentownego 
śmietniska w Kosorowicach; 
- Zostały wybudowane spore 
odcinki nowych sieci wodocią-
gowych zaopatrujące naszych 
nowych mieszkańców w miej-
scowościach Tarnów Opolski, 
Walidrogi;  
- Udało się wykonać wiele In-
nych mniejszych zadań: odcin-
ki kanalizacji, przy łączeń  
dróg, uzbro jenia działek, re-
montów itp. 
 
Chciałbym nadmienić iż w/w 
inwestycje to tylko jedna z 
części zadań którymi zajmo-
wałem się w tym roku. 
Bardzo mnie cieszy to, iż 
chętnie odwiedzali mnie mie-
szkańcy naszej Gminy z wsze-
lakimi p roblemami, można by 
powiedzieć że z każdej dzie-
dziny naszego życia, w któ-
rych zawsze staram się znaleźć 
odpowiednie rozwiązan ie. By-
ły to często rzeczy, które wy-
magały jednego telefonu, żeby 
komuś pomóc ale były też 
takie które n ie były proste. 
Staram się aby wszyscy którzy 
mnie odwiedzili z różnymi 
sprawami zawsze znaleźli tu 
rozwiązan ie swojego p roble-
mu. 

Różnymi problemami są 
obarczeni również przedsię-
biorcy, którzy są jednym z naj-
większych płatników podatku 
w naszej gminie, a z którymi 

staram się utrzymywać stały 
kontakt, czy to poprzez szko-
lenia, które są organizowane 
przez nasz urząd czy też 
przeze mnie najbardziej prefe-
rowany kontakt osobisty. Naj-
większym i często podnoszo-
nym przez przedsiębiorców te-
matem jest brak terenów In-
westycyjnych. Nasza nowa 
strategia również wykazała ten 
niedobór. W planach przes-
trzennych zagospodarowania 
naszej Gminy mamy  mniejsze 
i więks ze tereny pod działal-
ność gospodarczą lecz prawie 
wszystkie znajdują się w rę-
kach prywatnych i składają się 
często z kilku lub nawet kil-
kunastu właścicieli, którzy nie 
zaws ze są skłonni ten teren  
odsprzedać. Dlatego w przy-
szłym roku planuje się zakup i 
przekształcenie takich terenów 
aby wyjść naprzeciw oczeki-
waniom  przedsiębiorców by 
dać im możliwość rozwoju. W 
tym roku spotkań indywidual-
nych z przedsiębiorcami od-
byłem ok  45.  Staram się aby 
każdy przedsiębiorca  opusz-
czając Urząd Gminy wyszedł 
w pełni usatysfakcjonowany. 
Muszę przyznać iż zapewnie-
nia oraz możliwości inwesty-
cyjne naszych i zewnętrznych 
przedsiębiorców na kolejne la-
ta na terenie naszej gminy są 
bardzo obiecujące. 
Pozostaje jeszcze wiele tema-
tów którymi przez cały czas 
się zajmuję: Kultura, Eduka-
cja, Gospodarka Komunalna, 
Opieka Społeczna, Straże Po-
żarne, LZS-y, Szkoły, Przed-
szkola, lecz najwięks zym pro-
blemem, który mnie nurtuje 
jest niestety zadłużenie naszej 
Gminy, które b lokuje szereg  
bardzo potrzebnych inwesty-
cji. Jestem pewien, że przy  
dobrym zarządzaniu - może 
nie od razu - ale w nied ługim 
czasie  odbudujemy wspólny-

mi siłami dobrą kondycję na-
szej Gminy. 
Niestety nie umiem ująć 
wszystkich wydarzeń z terenu 
naszej gminy w tym wydaniu. 
Obiecuję iż w każdym z 
kolejnych numerów będę Pań-
stwa informować o wszystkich  
ważn iejs zych wydarzeniach z 
terenu naszej Gminy. 
          Na zakończenie chciał-
bym podziękować za wspólny 
pracowity rok wszystkim mie-
szkańcom naszej Gminy za 
udział w przedsięwzięciach so-
łeckich, za poświęcony czas i 
siły na rzecz budowania 
wspólnego dobra. 
        Radzie Gminy za zaufa-
nie oraz za wysiłek na rzecz 
mieszkańców. 

Sołtysom i Radom  Sołe-
ckim za bezinteresowny trud, 
oraz za in icjatywy, które przy-
noszą mies zkańcom dużo za-
dowolenia i radości. 
Strażakom za wysiłek, bez-
interesowność i odwagę jaką 
wkładacie w wypełn ianie wa-
szych zadań 
Wszystkim sportowcom za 
nieustające dążenie do sukce-
su, za wzorowy przykład dla 
dzieci i młodzieży  
Organizacjom pozarządowym 
za to że pracują z pasją na 
rzecz naszego społeczeństwa 
Wszystkim których tutaj nie 
wymien iłem a wnoszą do 
naszej społeczności wiele dob-
ra na rzecz integracji naszych 
mieszkańców. 
    Wszystkim współmieszkań-
com życzę spokojnych, rados-
nych Świąt Bożego Naro-
dzenia w gronie rodzinnym, a 
w nadchodzącym Nowym Ro-
ku wszelkiej pomyślności 
spełnienia najskrytszych ma-
rzeń  i żeby ten nowy rok był  
dla wszystkich jeszcze lepszy 
niż ten który nied ługo prze-
minie. 
Wójt Gminy – Krzysztof Mutz 
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