
Zdali sprawę… 
 

godnie z zasadami w lu-
tym i marcu odbyły się we 

wszystkich sołectwach gminy 
zebrania wiejskie. Mieszkańcy 
każdej wsi mają na nich mo-
żliwość wysłuchania sprawo-
zdania z rocznej pracy soł-
tysów i rad sołeckich. 
 Pierwsi zebrali się tar-
nowianie. 14 lutego na spot-

kanie z mieszkańcami przybyli 
także Wójt Gminy Krzysztof 
Mutz oraz jego Zastępca Piotr 
Koziol. Obecni byli także obaj 
radni powiatowi (prywatnie 
mieszkańcy sołectwa) i przed-
stawiciel ZGKiM. Sprawozda-
nie Rady Sołeckiej za miniony 
rok nie wzbudziło większych 
emocji, za to dwa następne 
tematy – jak najbardziej. Pier-
wszy – to dalsza budowa kana-

lizacji. Mieszkańcy są nieza-
dowoleni z tempa, w jakim 
inwestycja przebiega. Wójt 
obiecał im, że po wyłonieniu 
wykonawcy (w drodze przetar-
gu) zostanie przedstawiony 
harmonogram prac. Wiele 
emocji budzi zawsze fatalny 
stan drogi powiatowej. Miesz-
kańcy są rozżaleni, że do tej 
pory – choć mieliśmy przed-
stawiciela wsi we władzach 

powiatu – nic się w tej sprawie 
nie dzieje. Na zebraniu padł 
też wniosek o wykonanie cho-
dnika przy drodze powiatowej 
– wieś rozbudowuje się także 
wzdłuż ulicy Klimasa, toteż 
wnioskowano o budowę chod-
nika i ścieżki rowerowej po-
cząwszy od ulicy Korczaka, do 
końca wsi.  
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zanowni mieszkańcy! Nad-
szedł czas na następny 

numer gazetki gminnej, który 
ma już oprawę wielkanocną. 
Jak zwykle chcę się z 
Państwem podzielić różnymi 
sprawami które wydarzyły się 
lub dopiero nastąpią. 

Najważniejszym no-
vum, które jest  w trakcie re-
alizacji i na którym mi bardzo 
zależy, to tereny inwestycyjne. 
Zaawansowanie prac nad tym 
zadaniem jest bardzo wysokie 
i wkrótce będą przeprowa-
dzane rozmowy z właściciela-
mi gruntów na temat wykupu 
tych nieruchomości. Projekt 
ten Gmina Tarnów Opolski 
będzie przeprowadzać wespół 
z Parkiem Technologiczno - 
Innowacyjnym w Przyworach 
(dawny PMR). Zainteresowa-
nie już gotowymi terenami 
inwestycyjnymi (uzbrojonymi) 
z infrastrukturą komunikacyj-
ną i mediami jest bardzo wy-
sokie - co w dzisiejszych cza-
sach pokazuje, że nie brakuje 
przedsiębiorców, którzy chcą 
inwestować. 

Następnym tematem, 
który chcę poruszyć, a który 
ostatnio wywołał sporo emo-
cji, to oczyszczalnia w Koso-
rowicach. Jako wspólnik Wo-
dociągów i Kanalizacji w Opo-
lu przekazaliśmy ją aportem w 
zamian za udziały. Teraz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jesteśmy drugim - po Opolu - 
współwłaścicielem tej spółki i 
obecnie nasze udziały wyno-
szą  9,5 miliona złotych. Co 
roku jesteśmy zobligowani do 
wpłacania na rzecz budowy 
kanalizacji w naszej gminie 
ponad 2 milionów złotych, a 
koniec wpłat nastąpi w roku 
2018. Całkowity koszt budowy 
kanalizacji w Miedzianej, 
Tarnowie Opolskim, Nakle - 
wraz z modernizacją
oczyszczalni to 36 milionów 
złotych.  

15-16 września pier-
wszy raz w historii naszej 
gminy odbędą się w Przywo-
rach Dożynki Gminno-Powia-
towe. Niestety, początkowy 
termin, który został ustalony 
na 2 września, został przesu-
nięty - ze względu na niedo-
ciągnięcia ze strony Starostwa 
Powiatowego - co wszystkim 
przysporzyło dodatkowej pra-
cy. Bardzo mnie cieszy, iż już 
na etapie wstępnym zaintere-
sowanie mieszkańców Przy-
wór jest ogromne. Już teraz 
wszystkim mieszkańcom dzię-
kuję za wkład i mocne zaan-
gażowanie. Jestem przekona-
ny, że wspólnymi siłami uda 
nam się uczynić to wydarzenie 
dożynkami na skalę dotąd 
niespotykaną. 

Szatnia sportowa przy 
stadionie w Tarnowie Opols-

kim to kolejny temat, który ma 
szczęśliwy finał. Po długich 
negocjacjach udało się osiąg-
nąć upragniony cel piłkarzy z 
Tarnowa Opolskiego - czyli 
przejęcie na własność obiektu, 
bez którego nie da się fun-
kcjonować żadnej drużynie 
piłkarskiej.  Mam nadzieję, iż 
ten obiekt już w niedługim 
czasie osiągnie dawną świet-
ność i będzie służył sportow-
com z Tarnowa Opolskiego 
jak za dawnych lat. Składam 
podziękowania Zarządowi 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Strzelcach Opolskich za po-
moc w realizacji tego zadania. 

Jednym z zadań, na 
które czekają również miesz-
kańcy Tarnowa Opolskiego, 
jest budowa kanalizacji. Za-
danie to jest bardzo skom-
plikowane, ponieważ nieocze-
kiwanie okazało się, iż musi-
my wymienić również ok. 6 
kilometrów sieci wodociągo-
wej, która jest wykonana z 
betonoazbestu i przy najmniej-
szych pracach ziemnych może 
nastąpić jej rozszczelnienie.  
Druga trudność polegała na 
tym, że jedna firma nie mogła 
wykonywać tych zadań naraz. 
Teraz udało się prawne połą-
czenie tych dwóch inwestycji 
w jedno. Pierwszego kwietnia 
zostaje ogłoszony przetarg i  
wyłoniony będzie wykonawca. 
Koszt wykonania sieci wodo-
ciągowej to kolejne dodat-
kowe, 2 miliony złotych. 

Miłe zaskoczenie 
przeżyli również wychowan-
kowie Domu Dziecka w Tar-
nowie Opolskim, kiedy pod 
ich budynek podjechał samo-
chód dostawczy z trzema pale-
tami nowiutkich ubrań – skła-
dających się z kurtek i spodni 
gorotex firmy Protest oraz du-
żo innych ubranek dla wycho-
wanków. Inicjatorem tej akcji 
była Firma OTTO, a pomysło-
dawcą  Krzysztof Zyla z Koso-

rowic, który zadzwonił do 
mnie z taką propozycją z Ho-
landii. Wraz z radną Anną 
Patołą z Nakła, pracownicą 
tutejszego domu dziecka, 
uzgodniliśmy termin przekaza-
nia ubranek na piątek 9 marca. 
Ku radości pań opiekunek i 
dzieci ubranka były z naj-
nowszych kolekcji firmy Pro-
test. Duży wkład wniosła fir-
ma Piomar, która przywiozła 
cały transport bezpłatnie - z 
Holandii do Tarnowa Opols-
kiego. Wszystkim w imieniu 
wychowanków naszego domu 
dziecka bardzo dziękujemy! 

Parking w Kosoro-
wicach przy OSP już fun-
kcjonuje. Ta długo oczekiwana 
inwestycja została oddana do 
użytku. Niestety, nie odbyło 
się bez perturbacji z pier-
wszym wykonawcą, którego - 
ze względu na tempo oraz 
jakość robót - byliśmy zmu-
szeni usunąć i ogłosić drugi 
przetarg. Napięcie było nie-
małe, ponieważ nasze niedo-
skonałe prawo przetargowe nie 
dawało 100% pewności co do 
nowego wykonawcy. Jednak 
okazało się, iż druga firma, 
która weszła na teren budowy, 
uporała się z zadaniem w 
sposób wzorowy. Z mojej 
strony kieruję podziękowania 
do mieszkańców za cierpli-
wość. Jestem pewien, iż ta 
cierpliwość się opłacała. Nad-
szedł upragniony dla nas 
wszystkich finał. 

Na zakończenie prag-
nę podziękować wszystkim 
strażakom w gminie za aktyw-
ną pracę, za konkretne spot-
kania, naszym DFK za udane 
spotkania sprawozdawcze, 
LZS-om za konstruktywne 
rozmowy, radom sołeckim, 
sołtysom i mieszkańcom za 
miła atmosferę na spotkaniach 
wiejskich, a w nadchodzącym 
czasie Świąt wszystkim życzę 
Wesołego Alleluja. 

Krzysztof Mutz 
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