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Drodzy mieszkańcy  
gminy Tarnów Opolski 

 
onownie zwracam się do 
Was, by na łamach gmin-

nej gazetki opowiedzieć o kil-
ku ważnych dla nas wszyst-
kich sprawach. Jednocześnie 
pragnę – choć w części – 
odpowiedzieć na pytania, które 
często zadajecie: Co robi 
wójt? Gdzie się podziewa? Co 
się dzieje w gminie i z gminą? 
Zdaję sobie sprawę, że wielu 
interesantów często długo mu-
si czekać na osobiste spotkanie 
z wójtem, które – bywa i tak – 
nie dochodzi do skutku, lub 
jest bardzo krótkie. Proszę mi 
wierzyć, że chciałbym mieć 
czas na wysłuchanie wszyst-
kich, być wszędzie, gdzie dzie-
ją się ważne dla mieszkańców 
sprawy lecz jest to – niestety – 
niewykonalne. By choć w czę-
ści ułatwić dostęp do Urzędu 
wielu z Was zamierzamy orga-
nizować Dni Otwarte Urzędu 
Gminy. W te dni będzie można 
zastać wszystkich pracowni-
ków Urzędu – a więc i wójta – 
do późnych godzin popołud-
niowych. Wyznaczyliśmy na-
wet pierwszą datę – lecz z 
przyczyn od nas niezależnych 
termin ten jest jeszcze nie-
pewny.  
 
 Jak wspomniałem w 
poprzednim numerze, prioryte-
towym zadaniem dla nas 
wszystkich jest budowa kana-
lizacji. Rozpoczęta inwestycja 
w Nakle i Miedzianej trwa i – 
jak dotąd – firma prowadząca 
prace spisuje się dobrze. Nie 
ma większych problemów z 
terminowością czy powstałymi 
w trakcie prac (nieunikniony-
mi w takich wypadkach) usz-
kodzeniami. Utrudnienia i nie-
dogodności związane z wyko-
naniem robót są nieodłączną 
częścią takich przedsięwzięć i 
skończą się wraz z końcem 
zadania. Proszę, aby we wszy-
stkich sprawach związanych z 
tą budową zwracać się do 
firmy WiK, pod nr tel. 77 44 
35 905. 
 
 Niestety kolejne ter-
miny otwarcia ofert w przetar-
gu na wykonanie kanalizacji i 
przebudowy sieci wodociągo-
wej w Tarnowie Op. były 
czterokrotnie przesuwane. Po-
tencjalni wykonawcy, którzy 

przed złożeniem ofert mieli 
prawo do pytań i wyjaśnień 
inwestora (przypominam, że są 
to Wodociągi i Kanalizacja 
Opole), który nie nadążał z 
odpowiedziami. Takie odwle-
kanie składania ofert było fru-
strujące, lecz w ogólnym roz-
rachunku może się opłacić, 
gdyż zmniejsza prawdopodo-
bieństwo późniejszych odwo-
łań czy nawet unieważnienia 
przetargów. Rozstrzygnięcie 
przetargu na zadanie Tarnów 
Opolski kanalizacja i sieć wo-
dociągowa nastąpiło 31 maja 
w godzinach popołudnio-
wych. Teraz należy mieć na-
dzieję, że nie będzie kolejnych 
opóźnień. 
 
 Nasza gmina przystą-
piła także do prac nad tworze-
niem Aglomeracji Opolskiej. 
Jest to porozumienie sąsiadu-
jących ze sobą gmin. Związek 
ten ma charakter otwarty i jego 
zasięg przebiega ponad po-
działem samorządów teryto-
rialnych. Aglomeracja połą-
czona wspólną strategią dzia-
łania będzie mogła wspólnie – 
a to znaczy szybciej i taniej – 
wprowadzać pewne procedury 
i prowadzić inwestycje. Istnie-
ją też większe szanse pozys-
kania środków z UE na takie 
wspólne małe i duże projekty. 
 
 Wspomniany temat to 
kolejna, ważna i pilna do roz-
wiązania sprawa. Przy Urzę-
dzie powstaje Zespół Roboczy 
ds. Porządku i Czystości w 
Gminie. Zespół ten ma przy-
gotować warunki do funkcjo-
nowania gospodarki odpadami 
po wejściu w życie (co nastąpi 
w połowie przyszłego roku) 
nowej ustawy zwanej popular-
nie „śmieciową”. Przede wszy-
stkim musi powstać informa-
tyczna baza danych. Należy 
także przeprowadzić kampanię 
informacyjno – edukacyjną. 
Liczę na pomoc i zaangażo-
wanie wszystkich, którym leży 
na sercu ochrona środowiska, 
ekologia oraz to, aby gmina 
nasza była czysta i zadbana (w 
całości, nie tylko wewnątrz 
poszczególnych posesji). Chęt-
nych do pracy wolontaryjnej 
zapraszamy do zgłaszania się. 
Na marginesie pragnę dodać, 
że rozpoczęliśmy – za pośred-
nictwem sołtysów – inwenta-
ryzowanie wszystkich obiek-

tów psujących estetykę i kraj-
obraz naszych sołectw. 
 

Pragnę zawiadomić 
społeczność gminną, że odbyło 
się spotkanie dotyczące strefy 
inwestycyjnej na terenie naszej 
gminy. Udział w nim wzięli 
Urszula Solińska-Marek Pre-
zes Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, Lidia 
Jarmułowicz Wiceprezes Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, Arkadiusz
Tkocz Dyrektor Opolskiego 
Centrum Rozwoju Gospodar-
czego i  Sławomir Janecki - 
kierownik Centrum Obsługi 
Inwestora i Eksportera. Tema-
tem przewodnim spotkania 
było wypracowanie sposobu 
sprawnego i skutecznego po-
wołania strefy ekonomicznej, 
która stałaby się prawdziwym 
magnesem dla przedsiębior-
ców miejscowych i ewentual-
nych zewnętrznych biznesów. 
Jakie są w ogóle korzyści 
przystąpienia do specjalnej 
strefy ekonomicznej? Są to 
przede wszystkim korzyści 
prawnopodatkowe. Taka firma 
oszczędza na podatkach zna-
czne środki, mogąc je jedno-
cześnie wykorzystać na inwes-
tycje. Minusem są procedury, 
które trwają i powodują, że 
trzeba czasu, by wdrożyć dzia-
łanie w życie. W najbliższym 
czasie planowane są kolejne 
spotkania z ekspertami. Przed-
stawiciele organizacji i insty-
tucji, którzy byli na spotkaniu 
zadeklarowali pomoc w tych 
działaniach.  

 
 Trwają prace nad 
przygotowaniem dożynek. 12 
kwietnia dokonano uzgodnień 
z przedstawicielami Starostwa 
Powiatowego w Opolu w oso-
bach Marzeny Kazin (Sekre-
tarz Powiatu) i Ireny Szott 
(Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu). Podczas 
spotkania powstały grupy ro-
bocze, które będą zajmowały 
się różnymi elementami uro-
czystości.  
 

Choć dysponujemy 
skromnymi środkami musimy 
zadbać o budynki oświatowe. 
Dyrektorzy placówek zobo-
wiązani zostali do przekazania 
Radzie Gminy informacji o 
stanie technicznym podległych 
sobie szkół i przedszkoli oraz 

przedstawienia najpilniejszych 
potrzeb remontowych (np. z 
punktu widzenia bhp, zaleceń 
sanepidu) a my będziemy sta-
rali się znaleźć na nie środki. 

 
Z innych spraw, o 

których pragnę poinformować 
ważne są sprawy, dotyczące 
komunikacji. Z punktu widze-
nia bezpieczeństwa najważnie-
jsza jest tu sprawa budowy 
ronda przy wyjeździe z Tarno-
wa Op. na drogę krajową. Na 
spotkaniu  w tej sprawie byli 
obecni: Zdzisław Barglik – 
Prezes „Labtaru”, przedstawi-
ciele firmy „Wesoły Borsuk”, 
Antoni Tomiczek, sołtysi Ra-
szowej i Tarnowa Op. Jeśli po-
zostać przy temacie dróg to 
bardzo cieszy mnie zaangażo-
wanie mieszkańców – którym 
tą drogą serdecznie dziękuję. 
Szczególny ukłon skierowany 
jest do rodziny Państwa Ogór-
ków za wkład w koordynację 
remontu ulic Ogórkowej i 
Kani, rolników z Nakła i 
Tarnowa Op. panów: Grzego-
rza Cebuli i Roberta Stachury 
oraz mieszkańców Przywór za 
ogromną determinację w do-
prowadzeniu chodnika z Gro-
towic tak, że teraz mamy bez-
pieczną drogę dla pieszych i 
rowerzystów z Kątów Opol-
skich do Opola. Doceniam 
także to, że Zarządy Dróg – 
Miejski i Wojewódzki dały się 
przekonać do wykonania tych 
prac. 

 
Na koniec dziękuję 

wszystkim organizacjom i ins-
tytucjom zapraszającym na 
wszelkie uroczystości i wyda-
rzenia kulturalne. Bardzo cie-
szy mnie, że w gminie odbywa 
się wiele uroczystości i imprez 
o charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym i rozrywkowym. 
Zdaję sobie sprawę z ogromu 
pracy, jaką trzeba włożyć w 
przygotowanie każdego z tych 
wydarzeń. Nie sposób wymie-
nić tu wszystkich, w których 
miałem przyjemność uczestni-
czyć. Chcę jednak zaznaczyć, 
że doceniam trud organiza-
torów i wykonawców. Gratu-
luję wspaniałych pomysłów, 
zaangażowania i ogromnego 
wkładu pracy. Życzę dalszych 
dobrych pomysłów i sukce-
sów.                  

 
 Krzysztof Mutz 
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