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Wójt zaprzysiê¿ony

  
               Poprosiliœmy Wójta 
Gminy Zygmunta Cichonia  
o krótk¹ wypowiedŸ na 
temat najwa¿niejszych prze-
dsiêwziêæ gminnych w roku 
2007. 
 Najwa¿niejszym, po-
ch³aniaj¹cym najwiêcej gmin-
nych œrodków zadaniem jest 
nadal budowa kanalizacji  
w Przyworach i K¹tach Op.  
Z nadwy¿ek bud¿etowych 
planujemy kontynuowaæ roz-
poczêt¹ w minionym roku 
budowê i remont dróg. Pewien 
problem stanowi¹ te ulice, 
gdzie jeszcze nie ma kana-
lizacji. Powsta³ pomys³, aby 
k³aœæ tam kostkê – co umo-
¿liwi w przysz³oœci zarówno 
³atwe rozebranie jak i po-
nowne u³o¿enie nawierzchni 
(np. ul. Ligonia w Nakle). Do-
tar³y do mnie uwagi miesz-
kañców niezadowolonych ze 
sposobu w jaki takie drogi s¹ 
budowane. Wyjaœniam, ¿e 
zarówno pasy ziemi jak i kory-
tka ograniczaj¹ce szerokoœæ 
jezdni s¹ konieczne dla od-
prowadzenia nadmiaru wody. 
Nie mo¿na uk³adaæ kostki „od 
p³ota do p³ota” – musi byæ 
odp³yw. Równie¿ na obni¿enia 
nawierzchni dróg asfaltowych 
wp³ynê³y do mnie skargi. 
Us³ysza³em wrêcz, ¿e po re-
moncie jest wiêcej dziur ni¿ 
przed nim. Niestety, takie 
ukszta³towanie dywanika jest 
efektem uzgodnieñ z Zarz¹-
dem Dróg Powiatowych. 
Utworzenie tych zag³êbieñ 
wymuszaj¹cych przep³yw wo-
dy by³o warunkiem uzyskania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zezwoleñ budowlanych. 
 Inne przedsiêwziêcia 
remontowe dotycz¹ dalszych 
prac w placówkach oœwiato-
wych i kulturalnych. Gmina 
ma sporo tych obiektów  
i w miarê mo¿liwoœci musi 
systematycznie poprawiaæ ich 
stan. S¹ du¿e spo³eczne nacis-
ki na budowê sali gimnas-
tycznej dla gimnazjum. Myœ-
limy o tym powa¿nie i po-
szukujemy rozwi¹zañ. Wszys-
tko to trwa, wiêc jest zbyt 
wczeœnie by sk³adaæ jakieœ 
deklaracje. 
 Ponadto planowany 
jest remont dachu na stra¿nicy 
OSP w Tarnowie Opolskim. 
Osobny problem to zagospo-
darowanie terenu wokó³ zbior-
nika przy ul. Marcina – tzw. 
„Ka³u¿y”. Bardzo chcia³bym, 
aby mieszkañcy w³¹czyli siê 
aktywnie w przygotowanie  
i opracowanie projektu. 
 Wójt Gminy Tarnów 
Opolski og³asza Konkurs na 
projekt zagospodarowania 
zbiornika wody i otacza-
j¹cego go terenu przy ul. Mar-
cina w Tarnowie Op. Konkurs 
adresowany jest do m³odzie¿y 
i osób doros³ych niezajmu-
j¹cych siê profesjonalnie 
projektowaniem. Prace mog¹ 
byæ autorstwa jednej osoby lub 
grupy osób (2-4). Do koñca 
marca nale¿y dostarczyæ do 
Urzêdu Gminy projekt w pos-
taci makiety albo rysunku 
(b¹dŸ serii rysunków) z krót-
kim opisem. Do projektu auto-
rzy do³¹cz¹ swoje dane. Prze-
widziano nagrody. 

1.  Przewodnicz¹cy Rady Gminy                             900 z³otych 
2.  Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady                      450 z³otych 
3   Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej,                 450 z³otych 
     bêd¹cy cz³onkiem innej komisji sta³ej Rady 
4.  Przewodnicz¹cy sta³ych komisji Rady                430 z³otych  
5.  Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej , 
     bêd¹cy cz³onkami innej komisji sta³ej Rady        50 z³otych        
6.  Pozostali  radni                                                   330 z³otych  
                      (Na podstawie uchwa³y Nr III/20/06) 

Diety radnych


