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Cd ze strony 3…Zebrani pytali 
także o losy dokumentacji na 
chodnik i ścieżkę rowerową na 
odcinku: od ul. Nakielskiej do 
Banku Zachodniego. Gmina 
wykonała dokumentację już 2 
lata temu. 
 Choć nie brakowało 
drażliwych tematów obyło się 
bez zbytnich emocji. Rozba-
wieniem i zaskoczeniem ze-
brani zareagowali na niekon-
wencjonalny opis (drogi jaką 
pokonują ścieki) dokonany 
przez kierownika tarnowskiej 
komunalki. 
 W Nakle zebrano się 
21 lutego. Przybył na nie Wójt 
Gminy, a Zastępca Wójta 
Gminy zjawił się w podwójnej 
roli – przedstawiciela władz i 
mieszkańca. Mieszkańców in-
teresowała przede wszystkim 
inwestycja, toteż zaprosili na 
spotkanie przedstawiciela wy-
konawcy, który wyjaśniał licz-
ne wątpliwości. Budowę roz-
poczęto, ma potrwać do przy-
szłego roku. Ze względu na 
budowę kanalizacji nie poru-
szano kolejnego „żelaznego” 
punktu wszystkich zebrań 
wiejskich – czyli dróg. Nieco 
uwagi poświęcono problemo-
wi nękającemu (szczególnie 
wiosną) wszystkie miejsco-
wości – to znaczy wałęsają-
cym się psom. 
 Pan Sołtys Rafał 
Zmuda bardzo serdecznie po-
dziękował Radzie Soleckiej 
Nakła oraz wszystkim miesz-
kańcom za wyrozumiałość 
okazaną mu w pierwszym roku 
jego „sołtysowania”. 
 W Przyworach na ze-
braniu wiejskim spotkano się 
23 lutego. Podkreślenie celu 
jest tu istotne, gdyż spora 
gromadka przyworzan spotyka 
się dość często z racji przy-
jęcia na siebie roli gospodarza 
dożynek gminno-powiatowych 
AD 2012. W zebraniu uczest-
niczył Wójt Gminy Krzysztof 
Mutz. Po przyjęciu sprawo-
zdania z pracy Sołtysa i Rady 
Sołeckiej dyskusje zdomino-
wał temat dożynek. Jednak 
poruszano i inne sprawy nurtu-
jące mieszkańców. Przede 
wszystkim odezwali się miesz-
kańcy ulicy Parkowej, a ściśle 
– jej części. Jak wiadomo dro-
ga ta, będąca pod zarządem 
kolei, nie może doczekać się 
remontu. W ubiegłym roku 
Pan Wójt sfinansował nawie-

zienie tłucznia, który rolnicy 
rozwieźli, więc największe 
dziury zostały wypełnione. Te-
raz odezwali się mieszkańcy 
tej strony, która nadal „stra-
szy” – szczególnie przy złej 
pogodzie. Poruszano też pro-
blem remontu tej części ul. 
Wiejskiej (a dokładnie jej od-
nogi), która pozostaje pod za-
rządem gminnym. Do jesieni 
dziury mają zniknąć. 
 Spore zaskoczenie 
wśród zebranych wywołała 
propozycja przekształcenia 
Domu Kultury w Przyworach 
na… salę gimnastyczną. Do 
Pana Wójta skierowano także 
pytanie o losy likwidowanego 
PMR-u. Wójt w odpowiedzi 
poinformował zebranych, iż 
formuła, w jakiej działało 
przedsiębiorstwo, wyczerpała 
się i powstanie „nowa jakość” 
(szerzej w materiałach UG). 
 Świetlica w Miedzia-
nej zapełniła się mieszkańcami 
25 lutego. Poza Wójtem 
Gminy Krzysztofem Mutzem 
zaproszono właściciela LUZ-u 
Mirosława Domagałę. Do 
przedsiębiorcy wnioskowano o 
zwiększenie liczby kursów 
(uruchomienie połączeń w nie-
dziele i święta) oraz wpro-
wadzenie połączenia z Opolem 
przez Przywory i Metalchem 
(ze względu na przychodnie 
lekarskie). Wójta pytano prze-
de wszystkim o kanalizację (w 
trakcie budowy), której zakoń-
czenie przewidziane jest na 
maj bieżącego roku. Wójt 
przypomniał też o obowiązku 
(spoczywającym na wykonaw-
cy) pozostawienia posesji w 
stanie pierwotnym. 
 Poruszano także pro-
blem pokryć dachowych za-
wierających azbest – a spotyka 
się takie jeszcze we wsi. 
Niezadowolenie mieszkańców 
budzi też często występujące 
bardzo niskie ciśnienie wody 
oraz nieprzestrzegające prze-
pisów ruchu drogowego liczne 
samochody ciężarowe pędzące 
przez wieś. 
 W pozytywnej atmo-
sferze przedyskutowano wiele 
spraw. Sprawozdanie pani 
Sołtys przyjęto, z dyskusji 
wyciągnięto wnioski. 
 Sołectwo Kąty Opol-
skie na zebranie wiejskie wy-
brało dzień 28 lutego. Obecni 
byli Wójt Gminy i przedsta-
wiciel ZGKiM. Podstawowy 

problem, który nurtował mie-
szkańców, dotyczył awarii, ja-
ka uniemożliwiła sporej części 
posesji tej wsi korzystanie z 
wodociągów przez znaczną 
część lutego. Duże mrozy przy 
braku pokrywy śnieżnej spo-
wodowały pozamarzanie przy-
łączy. Gmina, a ściślej tarnow-
ska komunalka, zadeklarowała 
pomoc poszkodowanym przy 
przełożeniu i ponownym uło-
żeniu instalacji. Sieć – jak się 
okazało – dobrze zniosła tak 
ekstremalne warunki. Wyjątek 
stanowi ulica Podgórna. Tam, 
ze względu na specyfikę pod-
łoża konieczne okazało się za-
stosowanie specjalnych zabez-
pieczeń. 
 Mieszkańcy bez pro-
testów przyjęli sprawozdanie z 
pracy Sołtysa i RS za ubiegły 
rok. Z bieżących problemów 
ponownie poruszono sprawę 
wywożenia śmieci. Nadal – 
niestety – wśród nas są osoby 
nieodpowiedzialne, które na 
zasadzie „byle za próg” zaś-
miecają środowisko. 
 W Kątach Op. jest 
pilną sprawą uporządkowanie 
pozostałych ulic – przede 
wszystkim Nałkowskiej i Pol-
nej. Pan Broma, którego firma 
zainteresowana jest stanem 
ulicy Nałkowskiej, zadeklaro-
wał sfinansowanie projektu – 
jeśli Gmina weźmie na siebie 
pozostałe koszty. 
 Łącznie z zebraniem 
sołeckim odbyło się też spot-
kanie Stowarzyszenia Spo-
łeczno – Kulturalnego Rozwo-
ju Wsi Katy Opolskie. Sto-
warzyszenie pisze projekt, na 
budowę boiska (na sumę 312 
tys. zł). 
 By porozmawiać o 
sprawach swojej wsi i wysłu-
chać sprawozdania Sołtysa 
oraz Rady Sołeckiej za po-
przedni rok, mieszkańcy Ra-
szowej spotkali się 29 lutego. 
W zebraniu uczestniczył Wójt 
Gminy Krzysztof Mutz. Ku 
żalowi zgromadzonych nie 
przybyli – mimo zaproszenia – 
przedstawiciele powiatu. Spoś-
ród spraw poruszanych w trak-
cie zebrania starano się roz-
wiązać kwestię chodnika. Po-
nieważ – na razie – nie rozwią-
zano problemu grożącej osu-
nięciem skarpy na wzgórzu 
kościelnym, optowano za tym, 
by prowadzić prace dalej, eta-
pami. Wnioskowano monito-

wanie do Starostwa Powiato-
wego w tej sprawie. Ostate-
cznie postanowiono też czynić 
starania o sfinansowanie ze 
środków Odnowy Wsi pro-
jektu na zagospodarowanie 
terenu po dawnym kółku 
rolniczym. Dotychczasowy 
dzierżawca powierzchni maga-
zynowej opuścił już obiekt, 
którym teraz opiekuje się 
sołectwo. Jest pomysł, by 
starania podjąć za pośred-
nictwem Stowarzyszenia PRO. 
 Wobec rezygnacji z 
członkostwa 2 radnych sołec-
kich zebranie wiejskie podjęło 
uchwałę o rezygnacji z wybo-
rów uzupełniających i zmniej-
szeniu stanu osobowego Rady 
Sołeckiej do 8 osób. 
 Wójt, radny powiato-
wy oraz dzielnicowy Policji 
wzięli udział w zebraniu 
wiejskim 7 marca w sołectwie 
Kosorowice. Po przyjęciu 
sprawozdania Sołtysa i RS 
przystąpiono do omawiania 
nurtujących sołecką społecz-
ność problemów. Z zadowolę-
niem przyjęto informację o 
zakończeniu wlokącej się in-
westycji wokół budynku wie-
lofunkcyjnego. Mieszkańców 
interesowała też sprawa ins-
talacji światłowodowych na 
masztach telefonicznych. Pan 
Wójt obiecał mieszkańcom 
osobne zebranie w tej sprawie. 
Kosorowiczanie nie do końca 
są zadowoleni z działania 
kolektora odprowadzającego 
wodę, czekają też na przy-
wrócenie pierwotnego stanu 
dróg. Jeśli jednak chodzi o 
budowę drogi dojazdowej dla 
Śląskich Zakładów Wapienni-
czych – wszyscy nie kryją za-
dowolenia z jej zakończenia i 
– widocznych – efektów (o 
40% mniejszy ruch dużych 
samochodów). 
 Tak jak i mieszkańcy 
innych miejscowości społecz-
ność kosorowicka zniecierpli-
wiona jest niedotrzymywa-
niem przez Starostwo obietnic 
i terminów remontu drogi 
powiatowej. 
 W Walidrogach ze-
branie wiejskie odbyło się 14 
marca. Uczestniczył w nim 
Wójt Krzysztof Mutz. Po 
przyjęciu sprawozdania miesz-
kańcy przedyskutowali kilka 
nurtujących ich problemów i 
uchwalili szereg wniosków. 
Cd na stronie 5………….….  


