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Nasi radni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eodor Okos – radny od 
początku bieżącej ka-

dencji. Urodził się w Przywo-
rach 48 lat temu. Tu mieszka 
nadal z żoną i dwiema doros-
łymi córkami. Bardzo chciał-

by mieć wnuki (choć na razie 
nic tego nie zapowiada) – już 
teraz wyobraża sobie radość 
bycia dziadkiem. Od 30 lat 
pracuje w Komendzie Woje-
wódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej. Z wykształcenia 
elektronik, robi to co lubi. 
Serwisuje radiotelefony, łą-
czność przewodową i inne 
urządzenia elektroniczne. 
 
- Zaczn ijmy standardowo: co 
skłoniło Pana do ubiegania się 
o mandat? 
- Jeden z dotychczasowych 
radnych był zdecydowany wy-
cofać się z pracy w samo-
rządzie, więc znajomi i kole-
dzy z OSP zaczęli mnie nama-
wiać. Zorientowałem się, że 
wielu ludzi postrzega mnie 

jako osobę pomocną. Szcze-
gólnie ludzie starsi – wiedząc 
o moich umiejętnościach częs-
to proszą o pomoc przy insta-
lowaniu czy naprawianiu 
sprzętu elektronicznego. Poza 
tym jakiś czas temu wstąpiłem 
do naszej OSP, gdzie od 2 lat 
piastuję funkcję prezesa. Jako 
strażak też dałem się ludziom 
poznać w trudnych sytuacjach. 
Jestem członkiem mniejszości 
niemieckiej i to właśnie z tego 
ugrupowania startowałem w 
wyborach. 
- Jest Pan zawodowo i społe-
cznie związany ze strażą po-
żarną – pozostańmy zatem na 
chwilę w obrębie tych spraw. 
Czy OSP Przywory ma swoje 
uzasadnienie nie tylko jako  
„klub pasjonatów”, ale i jed-

nostka ratowniczo-gaśnicza? 
- Oczywiście! Mamy sporo 
wyjazdów, szczególnie na dro-
dze od Opola do Krapkowic. 
Na trasie Grotowice – Chorula 
jesteśmy jedyną jednostką, 
mamy wezwania nie tylko z 
gminy, lecz i spoza niej. Naj-
więcej jest interwencji w po-
bliżu osiedla „Metalchem”. Są 
to pożary lasów, wypalanie 
traw, podpalenia (w ubiegłym 
roku były takie incydenty w 
okolicach Miedzianej). Inne 
interwencje to wypadki oraz 
podtopienia. 
- Wracając do głównego te-
matu naszej rozmowy, czyli 
pracy radnego: czy mógłby 
Pan nakreślić podstawowy 
program z jakim startował w 
wyborach? …cd na stronie 10 
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Nasi sołtysi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

idia Urban – sołtys wsi 
Przywory od 2002 roku. 

Obecnie jest pracownikiem 
filii GOK w Przyworach. 
Żona i matka dorosłych już 
synów. Przyworzanka od 
urodzenia nie wyobraża so-
bie życia gdzie indziej. Tu, 
na ojcowiźnie, wśród przy-
jaciół i krewnych czuje się 
najlepiej. Jest u siebie. 
 
- W czasie ubiegłorocznej po-
wodzi woda poczyniła w Przy-
worach znaczne szkody. Czy  
mieszkańcy uporali się już z 
usuwaniem skutków? 
- Najbardziej ucierpiały 3 
posesje. Nikogo nie zostawi-
liśmy bez propozycji pomocy. 
Jedno z gospodarstw zajmuje 
starsza osoba – to przede 
wszystkim tam byli potrzebni 
strażacy. Pomogła też Rada 

Sołecka. 
- Wójt gminy zapewnił roln i-
kom tłuczeń na naprawę dróg 
polnych w ramach usuwania 
skutków powodzi. Czy prace 
zostały wykonane? 
- Wykonujemy je sukcesywnie, 
aby ani materiał, ani wysiłek 
nie zostały zaprzepaszczone. 
- Minęła już połowa roku – jak 
gospodarujecie pien iędzmi so-
łeckimi? Co jeszcze zostało do 
zrobien ia? 
- Bardzo starannie oglądamy 
każdy grosz. Staramy się, aby 
zachować równowagę między 
kulturą, bezpieczeństwem i po-
prawą warunków życia i pra-
cy. Trochę wydaliśmy by uho-
norować naszą czcigodną 100-
latkę, mamy też odłożone na 
dwie imprezy, które tradycyj-
nie urządzamy: festyn „kartof-
lany” i kiermasz świąteczny. 
Planujemy także założenie mo-
nitoringu wokół Domu Kultu-
ry. Resztę pochłoną remonty 
dróg – tam gdzie to najpilniej-
sze i najbardziej potrzebne. 
- Wasza wieś ma szczęście do 
ludzi bardzo aktywnych i kre-
atywnych – jest prężnie działa-
jąca filia  GBP, OSP, filia  
GOK, radni o zacięciu społe-
cznikowskim, Mniejszość Nie-
miecka… Czy nie rodzi to 
napięć? Swoistego „ścigania 
się” w pomysłach? 
- To są ci sami ludzie, sąsiedzi, 
często skoligaceni. Uważam, 
że nie ma większych konfliktów 
czy przepychanek. Jest grupa 
zapaleńców, na której można 
się oprzeć. Nieważne kto pier-
wszy wpadł na pomysł – ważne 

by się włączyć i razem coś zro-
bić. 
- Nie wszystko jednak można 
zrobić siłami sołeckimi. Jakie 
potrzeby inwestycyjne dostrze-
ga społeczność Przywór? 
- Stałym i niezmiennym tema-
tem każdej kadencji jest sala 
gimnastyczna. Powstaje sto-
warzyszenie, jest przecież pro-
jekt… Nie przestajemy marzyć, 
nawet więcej – planować. Jes-
teśmy jednak realistami i zda-
jemy sobie sprawę, że może się 
nie udać. Ale to nas nie po-
wstrzymuje przed kolejnymi 
próbami. 
- Stałą bolączką wszystkich  
sołectw są drogi. Czy jesteście 
zadowoleni z rozwiązań ko-
munikacyjnych jakie powstały 
w wyniku remontu i przebu-
dowy drogi wojewódzkiej? 
- O, tak, z tym, że do pełni 
szczęścia brakuje małego ka-
wałka. To znaczy odcinka dro-
gi między Przyworami a Gro-
towicami. Od strony Opola 
powstaje już ścieżka rowero-
wa, zależałoby nam, by była 
ciągłość. Może Urząd Gminy 
ma pomysł jak to rozwiązać? 
Jest jeszcze jeden problem – 
nierówności przy zjazdach na 
posesje i przy wyjazdach 
(skrzyżowaniach) z dróg gmin-
nych. Mieszkańcy mają trud-
ności przy wyjeżdżaniu z pod-
wórka. Wskutek tych utrudnień 
część rowerzystów zamiast ze 
ścieżki korzysta z ulicy, zao-
bserwowaliśmy też niebezpie-
czne sytuacje stwarzane przez 
zmotoryzowanych – nieostroż-
ność przy włączaniu się do 

ruchu czy parkowanie na 
ścieżkach rowerowych. Zwięk-
szona liczba patroli policji 
powinna ukrócić ten proceder 
– dla dobra i bezpieczeństwa 
mieszkańców. 
- Jeszcze jakieś potrzeby? 
- Koniecznie trzeba wyremon-
tować budynek Domu Kultury. 
Przez dziurawy dach wlatują 
ptaki. Niektóre nie trafiają z 
powrotem i potem znajdujemy 
je martwe w różnych zaka-
markach. Z innej beczki – ma-
rzy nam się połączenie kole-
jowe do Opola – szynobus, 
który mógłby mieć przystanek 
w okolicach wiaduktu. Pamię-
tam, że były kiedyś takie plany, 
ale wszystko się „rozeszło w 
szwach” – tak jak osobowy 
transport kolejowy w ogóle. 
By nie kończyć na potrzebach i 
narzekaniach, chciałabym wy-
razić swoje zadowolenie z 
tego, że mamy w końcu i my 
swoją stronę internetową. 
Dzięki użyczeniu przez miesz-
kańców pamiątkowych zdjęć, 
zostały wykonane pocztówki 
dokumentujące przedwojenny 
wygląd wsi. Ozdobione naszą 
pieczęcią mogą stanowić dos-
konałą pamiątkę. Bardzo dzię-
kuję wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w ten projekt. 
- Gratulu ję zatem pomysłu i 
zaangażowania mieszkańców. 
Czy chciałaby Pani coś dodać? 
- Życzę mieszkańcom Przywór 
zdrowia i spokoju oraz dalszej 
wspólnej i efektywnej pracy. 
- Przyłączam się do życzeń i 
dziękuję za rozmowę.  
    Rozmawiała: Irena Zielonka 
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