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 W nawi¹zaniu do 
pojawiaj¹cych siê w prasie 
informacji na temat wyko-
rzystania przez gminy œrod-
ków unijnych przypominamy, 
i¿ nasza gmina korzysta³a  
w latach 2004-2007 z dofinan-
sowania unijnego na rozbu-
dowê infrastruktury kanaliza-
cyjnej w ramach programów 
SAPARD oraz ISPA. W ra-
mach programu SAPARD  
w 2004r. skanalizowano wiêk-
sz¹ czêœæ miejscowoœci Koso-
rowice, wartoœæ zadania to 900 
tys. z³ z czego 50% stanowi³y 
œrodki unijne. Od 2005r. gmi-
na uczestniczy wspólnie z 
oœciennymi gminami dla mias-
ta Opola (tj.Komprachcice, 
Chrz¹stowice, D¹browa, Pró-
szków) w programie ISPA, 
przemianowanym obecnie na 
Fundusz Spójnoœci, w ramach 
którego na naszym terenie 
kanalizowane s¹ miejscowoœci 
Przywory oraz K¹ty Opolskie. 
Wartoœæ projektu dla tych 
dwóch miejscowoœci to 14 mln 
z³, z czego dofinansowanie ze 
œrodków unijnych to 65% 
kosztów netto. Obecnie trwaj¹ 
rozmowy na temat kontynuacji 
programu ISPA - Fundusz 
Spójnoœci dot. skanalizowania 
pozosta³ych miejscowoœci na-
szej gminy. Korzystanie ze 
œrodków finansowych w ra-
mach programu ISPA – 
Fundusz Spójnoœci na kanali-
zacjê powoduje, ¿e nie mo¿e-
my korzystaæ z innych Ÿróde³, 
gdy¿ przy dofinansowaniu 
œrodkami pomocowymi wyma-
gany jest udzia³ œrodków w³as-
nych, a one s¹ niestety ogra-
niczone. Ponadto Gmina Tar-
nów Opolski w czêœci kwa-
lifikuje siê do dofinansowanie 
w ramach Funduszu Spójnoœci 
w zwi¹zki z czym, zgodnie  
z wytycznymi Urzêdu Mar-
sza³kowskiego nie zaliczamy 
siê do beneficjentów mog¹-
cych  korzystaæ ze œrodków  
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Dodatkowo 
nale¿y podkreœliæ, i¿ na ca³e 
województwo opolskie z RPO 
zosta³a przeznaczona kwota 
ok. 28 mln euro co wystarczy 
na skanalizowanie zaledwie 
kilku miejscowoœci. 
 

 
 W zwi¹zku z za-
koñczon¹ budow¹ kanalizacji 

w Przyworach oraz podpi-
saniem porozumienia przez 
ZGKiM Tarnów Opolski  
z WIK Opole mo¿liwe jest 
pod³¹czanie siê do kanalizacji. 
Wszelkie prace przy³¹czenio-
we nale¿y uzgadniaæ z kie-
rownikiem Zak³adu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkanio-
wej  Panem Kazimierzem Piot-
rowiczem lub Panem Piotrem 
Konieczny. Prace mo¿na wy-
konywaæ samodzielnie lub zle-
ciæ dowolnej firmie, pamiê-
taj¹c o tym aby przed zasypa-
niem rur dokonany zosta³ od-
biór przez przedstawiciela 
ZGKiM w Tarnowie Op. 
Wszelkie Ÿród³a wody zasi-
laj¹ce budynek powinny posia-
daæ zalegalizowany wodo-
mierz. Zrzut œcieków do kana-
lizacji mo¿na rozpocz¹æ po 
podpisaniu umowy i spisaniu 
stany liczników. W K¹ty Op. 
przy³¹czanie siê do kanalizacji 
bêdzie mo¿liwe po zakoñ-
czeniu wszelkich prac budow-
lanych przy budowie kana-
lizacji. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasy rowerowe 
 

Tak jak zapowiadaliœ-
my zakoñczone zosta³o zna-
kowanie trasy rowerowej nr 
151 (kolor zielony) biegn¹cej 
od Gm. Chrz¹stowice przez 
Walidrogi, Tarnów Opolski do 
stacji kolejowej w Kamieniu 
Œl. gdzie ³¹czy siê z tras¹ nr 52 
prowadz¹c¹ przez Izbicko, 
Kad³ub i Staniszcze Ma³e do 
Dobrodzienia. Dalsze prace 
zwi¹zane ze znakowaniem tras 
rowerowych na terenie naszej 
gminy zaplanowane s¹ na 
przysz³y rok. Mapa tras rowe-
rowych naszego regionu dos-
têpna jest na stronie inter-
netowej urzêdu gminy: 

www.tarnowopolski.pl 
 

Konkurs Magiczna Puszka 
 

Ruszy³a czwarta edy-
cja konkursu dla szkó³ i przed-
szkoli pn. „Magiczna Puszka” 
polegaj¹cego na zbiórce pu-
szek aluminiowych po napo-
jach. Konkurs prowadzony jest 
przy wspó³pracy z  Fundacj¹ 
RECAL, która wspiera ró¿ne 
dzia³ania zwi¹zane z odzys-
kiem i przygotowaniem do re-
cyklingu aluminiowych pu-
szek. Ubieg³oroczna edycja  

zakoñczy³a siê du¿ym sukce-
sem poniewa¿ uda³o siê prze-
kazaæ do recyklingu 645 kg 
puszek. Mamy nadzieje, i¿  
w tym roku pobijemy ten re-
kord, tym bardziej, ¿e wszyst-
kie pieni¹¿ki uzyskane ze 
sprzeda¿y z³omu aluminiowe-
go zasilaj¹ „konto wyciecz-
kowe” danej klasy, a Wójt 
Gminy zapewnia atrakcyjne 
nagrody w trzech kategoriach: 
najlepsza jednostka (przed-
szkole, szko³a), najlepsza klasa 
w danej szkole oraz Super 
Zbieracz w ka¿dej jednostce. 
Zachêcamy do udzia³u i recyk-
lingu nie tylko puszek alumi-
niowych ale równie¿ maku-
latury czy plastiku.  
 

Zbiórka odpadów 
komunalnych w 2008r. 

 
W przysz³ym roku 

Firma REMONDIS OPOLE 
podnosi ceny za odbiór 
odpadów komunalnych. W 
zwi¹zku z czym zdecydowa³a 
siê na zmianê systemu zbiórki 
odpadów zbieranych selek-
tywnie. W³aœciciele posesji zo-
bowi¹zani zostan¹ do prowa-
dzenia segregacji w Ÿród³a (tj. 
na posesji) oraz ponoszenia 
kosztów za jej przeprowa-
dzenie. Ma to na celu 
zmniejszenie czêstotliwoœci 
wywozu odpadów komunal-
nych zmieszanych poprzez 
zmniejszenie ich iloœci. Radni 
stanêli przed wyborem najko-
rzystniejszego dla mieszkañ-
ców wariantu z dwóch zapro-
ponowanych przez REMON-
DIS. O podjêtej decyzji powia-
domimy mieszkañców w nas-
têpnym wydaniu gazetki.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zimowe utrzymanie 
dróg w gminie 

 
Zarz¹dcy dróg na 

terenie gminy: 
Zak³ad Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Tarnowie Opolskim 

 zajmuje siê odœnie¿aniem oraz 
zimowym utrzymaniem dróg 
gminnych. Kontakt: 
tel. 077 464 42 08 , 654 425. 

 
Do pomocy przy  

odœnie¿aniu  w celu uspraw-
nienia prac poproszeni zostali 
rolnicy z terenu gminy. Bêd¹ 
oni dbaæ o  drogi gminne w 
miejscowoœciach: Przywory – 

P.Kowol, K¹ty Op – K. Kubis, 
Nak³o oraz Raszowa–A.Sobel. 
 

Zarz¹d Dróg Powiatowych  
w Opolu,  

ul. Strzelców Bytomskich 7, 
 odœnie¿aj¹cy drogi na trasach: 
Raszowa-D¹browice ul. Cyga-
na, Raszowa-Nak³o ul. Nakiel-
ska –Raszowska, Tarnów Op. - 
Nak³o ul. Nakielska- Tarnow-
ska, Tarnów Op. - Omice  
ul. Powstañców Œl., Kosorowi-
ce - Kamieñ Œl., ul. Œw. Jacka, 
K¹ty Op. - Zimnice Ma³e  
ul. Koœcielna, Raszowa - Urata 
ul. Mickiewicza, Walidrogi - 
D¹browice ul.D¹browicka, 
K¹ty Op. ul. Szeroka. 

Od dnia rozpoczêcia 
prac przy ZUD uruchomione 
zostan¹ telefony osób odpo-
wiedzialnych za kierowanie  
i koordynacjê prac.  

Bie¿¹ce informacje  
o stanie dróg w okresie zimo-
wym mo¿na uzyskaæ  w Ob-
wodzie Drogowym Chrz¹sto-
wice - tel. 077 421 96 27  
w  godz. od 7.00 do 15.00, oraz 
pod nr tel. kom. 0 605 424 010  
w godz. od 7.00 do 20.00, jak 
równie¿ w siedzibie Zarz¹du 
Dróg Powiatowych -tel. 077 
441 40 69, 441 40 70. 
 
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich 
w Opolu oddzia³ terenowy  
w G³ubczycach, ul. Koœ-
ciuszki 8, do obowi¹zku któ-
rego nale¿y odœnie¿anie ul. 
Krapkowickiej na trasie K¹ty 
Op. - Przywory. 
 

Na posiedzeniu Rady Gminy 
w dniu 29 paŸdziernika 2007r. 

podjêto uchwa³y: 
  
Nr XII-74-07 nadania nazwy 
ulicy w Miedzianej 
Nr XII-75-07 nabycia nieru-
chomoœci w Przyworach 
Nr XII-76-07 wynagrodzenia 
zasadniczego w GOPS 
Nr XII-77-07 zamiaru likwi-
dacji przedszkola w Raszowej 
Nr XII-78-07 zamiaru reorga-
nizacji przedszkola w Raszo-
wej 
Nr XII-79-07 ustalenia regula-
minu dla nauczycieli na 2008r 
Nr XII-80-07 skargi Wojewo-
dy Opolskiego na uchwa³ê 
Rady Gminy Tarnów Opolski 
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