
Spotkania informacyjne  
w sprawie Internetu 

 
 kwietniu rozpoczną się 
spotkania skierowane 

do osób, które szukają cie-
kawej oferty instalacji Inter-
netu, telefonu i telewizji. 
Oferta skierowana będzie do 
mieszkańców miejscowości 
Przywory, Miedziana, Koso-
rowice, Tarnów Opolski i 
Nakło. Istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że w przyszłym 
roku również do miejscowości 
Walidrogi. Jak informuje nas 
inwestor, spotkania informa-
cyjne odbędą się w kwietniu. 
Aktualnie kończy się budowa 
szkieletu. Każda z osób, mie-
szkających we wspomnianych 
wyżej miejscowościach, bę-
dzie mogła, jeżeli oczywiście 
zechce, skorzystać z tej oferty. 
Inwestor poinformował nas, że 
przed każdym spotkaniem bę-
dzie odpowiednia kampania 
informacyjna, by każdy mógł 
skorzystać. Aktywne stowa-
rzyszenia oraz instytucje edu-
kacyjne również mogą sko-
rzystać z tej oferty. Tutaj ins-
talacja będzie darmowa. Na 
ten temat również w kwietniu 
zostanie przedstawiona bar-
dziej szczegółowa i konkretna 
propozycja.  
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Największa inwestycja 
 

ajwiększą inwestycją w 
gminie jest aktualnie bu-

dowa kanalizacji i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków. Dla nas 
bardzo ważne jest to, by mie-
szkańcy na bieżąco wiedzieli 
na jakim aktualnie etapie są 
prace – mówi Krzysztof Mutz, 
Wójt Gminy. Inwestorem jest 
spółka Wodociągi i Kanali-
zacja z Opola, której Gmina 
Tarnów Opolski jest wspól-
nikiem. Wiosna zbliża się du-
żymi krokami, dlatego w Na-
kle i Miedzianej inwestycja 
będzie przyśpieszała. Jak wy-
gląda to w Tarnowie Opol-
skim? Inwestycja ruszy w tym 
roku. Teraz jest ogłaszany 
przetarg na wykonawcę i - jak 
nas informuje WiK Opole - 
prace powinny ruszyć już za 
kilka miesięcy. Będziemy na 
bieżąco informować zaintere-
sowane osoby. Istotnym przed-
sięwzięciem w ramach całego 
projektu jest rozbudowa oczy-
szczalni. By przejść do tego 
etapu oczyszczalnia z Kosoro-
wic aportem została wprowa-
dzona do WiKu Opole, któ-
rego Gmina Tarnów Opolski 
jest współwłaścicielem. Dzi-
siaj największym współwłaści-
cielem – po mieście Opolu. To 
był warunek wynikający z 
przepisów europejskich. Takie 
inwestycje mogą być realizo-
wane tylko na majątku bene-
ficjenta, czyli projektodawcy. 
Zasady przekazania oczysz-
czalni Wójt Gminy, Krzysztof 
Mutz – w wyniku intensyw-
nych negocjacji - poprawił. Są 
dziś dużo bardziej korzystne 
niż kilka lat wcześniej, kiedy 
przed podpisaniem porozumie-
nia można dużo więcej wyne-
gocjować. Na spotkaniach 
wspólników momentami było 
bardzo ostro, dyskusje były 
bardzo mocne  – mówi Piotr 
Koziol, Zastępca Wójta – ale 
dla nas najważniejsze jest to, 
że w tej sytuacji, mimo tru-
dnych warunków, mamy dziś 
dużo bardziej korzystne wa-
runki realizacji projektu. Ja-
kie? Więcej pieniędzy na roz-
budowę kanalizacji w naj-
bliższej przyszłości, miejsce 
wicelidera w spółce (po 
Opolu), wypracowanie sobie 
pozycji silnego i zdecydo-
wanego partnera. Wspólnika, 
który naprawdę dba o interesy 

mieszkańców gminy Tarnów 
Opolski. Oczyszczalnię nadal 
oczywiście będzie obsługiwał 
zakład komunalny z Tarnowa 
Opolskiego.  
Po co nam kanalizacja? Dla-
czego w ogóle ten projekt? 
Takie pytanie również pojawia 
się w naszej gminie. Dlatego 
też raz jeszcze odpowiadamy 
w tej ważnej kwestii. Kanali-
zacja, bo: 
- chronimy w ten sposób naj-
większy podziemny zbiornik 
wody pitnej, z którego zresztą 
sami korzystamy. Jest to jeden 
z większych zbiorników wody 
w tej części Polski. Musimy 
przecież myśleć też o kolej-
nych pokoleniach, nie tylko o 
sobie. Co będą piły moje dzie-
ci, moje wnuki? Zanieczy-
szczając tę wodę, sami siebie 
trujemy, a przecież chcemy 
być zdrowi. Chcemy, by nasze 
dzieci także były zdrowe. 
- w XXI wieku ludzie chcą 
mieć komfort, jaki zapewnia 
kanalizacja. Nie musimy się 
wówczas martwić wywozem 
nieczystości. Znika nam jeden 
problem. Część mieszkańców 
martwi się, że w urządzeniach, 
w których zastosowano w 
rozwiązania ciśnieniowe, ryzy-
ko awarii jest duże. Tutaj 
eksperci z branży rozwiali te 
wątpliwości. Zostało to pot-
wierdzone testami, doświad-
czeniami w eksploatowaniu ta-
kiego sprzętu w innych gmi-
nach. Dzisiaj urządzenia te są 
bardzo nowoczesne i mało 
awaryjne. Jeżeli urządzenia 
będziemy eksploatować zgod-
nie z przeznaczeniem i sami 
nie przyczynimy się do zep-
sucia sprzętu, to naprawdę nie 
musimy się martwić. W przy-
padku ewentualnej awarii ser-
wis wykonywany jest bardzo 
szybko, a każdy pojemnik ma 
odpowiednią pojemność, by w 
przypadku awarii nie istniała 
groźba przepełnienia. 
- będzie taniej. Jeżeli poli-
czymy, ile musimy zapłacić za 
wywóz nieczystości dzisiaj, a 
ile będzie kosztować nas 
kanalizacja, to łatwo policzyć. 
Ile dziś płacisz za wywóz 
nieczystości? Warto zadać so-
bie to pytanie. Na dodatek 
stawka za przesył nieczystości 
na terenie całej aglomeracji 
opolskiej (m.in. teren całej 
gminy Tarnów Opolski) od 
2015 roku będzie zrównana. 

Co to dla nas oznacza?! To 
bardzo pozytywna dla nas in-
formacja. To oznacza, że mie-
szkaniec Opola, gminy Tar-
nów Opolski, Izbicko, Kom-
prachcic, prawie całej gminy 
Prószków, będzie miał tę samą 
stawkę. Łatwo policzyć, że 
mieszkańców miasta Opola 
jest znacznie więcej, niż z po-
zostałego terenu. To oznacza, 
że będziemy płacić mniej. Tak 
wynika ze studium wykonal-
ności, które było niezbędnym 
dokumentem do wniosku na 
projekt kanalizacji. Będzie 
mniej, bo tak wynika z czystej 
matematyki (ekonomii). Jeżeli 
z kanalizacji korzystać będzie 
na równych zasadach więcej 
osób wtedy koszty te się pro-
porcjonalnie podzielą. Jeżeli 
się proporcjonalnie podzielą 
na cały region to jednostkowo 
(czyli na jedną rodzinę) stawka 
ta będzie odpowiednio niższa 
dla mieszkańca naszej gminy. 
Oby więcej takich pozytyw-
nych informacji. 
- wymagania prawne Unii. 
Od 2015 roku z dokumentów 
unijnych, a także krajowych 
zapisów, wynika, że te gminy, 
które nie osiągną odpowied-
niego poziomu skanalizowa-
nia, będą płaciły kary za za-
nieczyszczenie środowiska na-
turalnego. Nasza gmina ostro 
pracuje nad osiągnięciem tych 
wskaźników. Jeżeli dalej tak 
intensywnie będziemy działać, 
to wskaźniki te osiągniemy. 
Dużo też zależy od postawy 
naszych mieszkańców. Jeżeli 
nie będą chcieli się podłączyć 
lub podłączenie to będą blo-
kować, to ze stratą dla nas 
wszystkich. Dlatego już dziś 
zachęcamy do odpowiedzial-
nego podejścia do tej sprawy, 
do ochrony środowiska, do 
ochrony finansów gminy, do 
patrzenia w przyszłość. 
- by w naszej gminie żyło się 
jeszcze przyjemniej. Taka in-
westycja z pewnością spo-
woduje większy komfort, spo-
woduje to, że przyjemniej bę-
dzie się tutaj żyło. To jest dla 
nas ważne, by jakość życia w 
gminie się poprawiała. 
Jeżeli w trakcie realizacji pro-
jektu budowy kanalizacji i 
rozbudowy oczyszczalni ście-
ków pojawią się jakieś pro-
blemy, prosimy zgłaszać je do 
wykonawcy, do inwestora – w 
naszym przypadku WiKu Opo-

le lub do Urzędu Gminy, który 
jest wspólnikiem WiKu – mówi 
Krzysztof Mutz, Wójt Gminy. 
Zależy nam bardzo na tym, by, 
mimo tak szeroko zakrojonych 
prac, wszystko funkcjonowało 
dobrze. Dzięki bardzo intensy-
wnym negocjacjom Wójta 
Gminy mamy dzisiaj zarezer-
wowane większe pieniądze na 
kolejne etapy rozbudowy ka-
nalizacji po roku 2014. Kon-
kretnie odpisy z amortyzacji 
wszystkich nowych urządzeń 
w gminie zostaną przezna-
czone celowo na inwestycje. 
To jest bardzo duże osiąg-
nięcie, ponieważ zależy nam 
na tym, by jak największy 
obszar naszej gminy był 
skanalizowany – dodaje Piotr 
Koziol, Zastępca Wójta Gmi-
ny. Chcemy docelowo, by 
wszyscy mieli ten komfort.   
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