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Z sesji... 
w tym kwartale 

 
W pierwszym kwarta-

le 2008 roku nasi radni spot-
kali siê dwukrotnie. Na pierw-
szym z  posiedzeñ Rady Gmi-
ny, w dniu 21. lutego 2008 ro-
ku, rozpatrywano wiele poje-
dynczych spraw zwi¹zanych  
z bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ gminy. 
Radnych szczególnie poruszy-
³o przedstawione przez prze-
wodnicz¹cego pismo Zarz¹du 
Dróg Powiatowych, odrzuca-
j¹ce wniosek Rady o wprowa-
dzenie ograniczenia dla pojaz-
dów >15 t w ci¹gu drogi po-
wiatowej w Walidrogach – 
fakt, ¿e samochody ciê¿arowe 
doje¿d¿aj¹ce do gminy Chrz¹-
stowice, musz¹ korzystaæ  
z dróg znajduj¹cych siê wy³¹-
cznie na terenie naszej gminy, 
wydaje siê niesprawiedliwe. 
Radni postanowili nie pozos-
tawiæ tej kwestii nierozstrzy-
gniêtej. 

 Innym blokiem pro-
blemowym by³a kanalizacja.  
Komisja Rolnictwa, Gos-
podarki Wodnej i  Ochrony 
Œrodowiska zaproponowa³a, 
by przyst¹piæ do Programu 
Sanitacji Wsi przy pomocy 
przydomowych oczyszczalni 
œcieków na terenach, gdzie 
nieekonomiczne jest prowa-
dzenie kanalizacji sanitarnej. 
W¹tpliwoœci radnych wzbu-
dzi³o jednak tempo podejmo-
wania takiej decyzji – wci¹¿ 
bowiem gmina czeka na zle-
cone WiK-owi studium wyko-
nywalnoœci tradycyjnej kanali-
zacji na swoim terenie – 
ostatecznie uznano wiêc, ¿e 
warto siê wstrzymaæ z przy-
jêciem takiego stanowiska, do 
czasu uzyskania pe³nej wiedzy 
w temacie. Tymczasem zaœ 
zdecydowano o jak najszyb-
szym znalezieniu posesji, na 
której mog³aby powstaæ tes-
towa przydomowa oczyszczal-
nia œcieków. 

Spor¹ grupê rozpatry-
wanych projektów stanowi³y 
te, zwi¹zane z inwestycyjno-
strategicznymi posuniêciami  
w zakresie zarz¹dzania nieru-
chomoœciami. Wyra¿ono zgo-
dê m.in. na sprzeda¿ i zakup 
okreœlonych dzia³ek w obrêbie 
gminy, co ma wp³yn¹æ pozy-
tywnie na pozycjê gminy  
w oczach potencjalnych in-
westorów.  

Druga sesja Rady 
Gminy, która odby³a siê 10. 
kwietnia br., przebiega³a pod 
znakiem kontynuowania prob-
lemu dróg powiatowych  
w gminie, oraz udzielania 
absolutorium wójtowi gminy 
za wykonanie bud¿etu za 2007 
r. W dyskusji nad stanem dróg 
powiatowych na terenie gminy 
– koniecznoœci przeprowadze-
nia ich remontów i rozpo-
czêcia d³ugo oczekiwanych in-
westycji - uczestniczy³ Dyrek-
tor Zarz¹du Dróg Powiato-
wych p. Jacek Dziatkiewicz. 
Starosta Opolski, do którego 
wystosowano zaproszenie, nie-
stety kolejny raz z niego nie 
skorzysta³. Absolutorium Wój-
towi cz³onkowie Rady udzieli-
li zaœ po wczeœniejszym  prze-
dstawieniu przez Komisjê 
Rewizyjn¹ pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej na temat wykonania bud-
¿etu. Tak wiêc mo¿na powie-
dzieæ, ¿e wraz z przyjêciem 
tego wniosku, rok 2007 dla 
naszej gminy siê zakoñczy³. 
 
Uchwa³y Sesji RG z dnia 
21.02.2008r.: 
Nr XV/107/08 o zmianie 
uchwa³y bud¿etowej na 2008 
rok 
Nr XV/108/08 o likwidacji 
Przedszkola Publicznego  
w Raszowej 
Nr XV/109/08 o  reorganizacji 
Publicznej Szko³y Podstawo-
wej w Raszowej 
Nr XV/110/08 o przyst¹pieniu 
so³ectw K¹ty Opolskie, Koso-
rowice i Tarnów Opolski do 
programu „Odnowa wsi” 
Nr XV/112/08 w sprawie za-
³o¿eñ do gminnego planu za-
opatrzenia w ciep³o, energiê 
elektryczn¹ i paliwa gazowe 
Nr XV/113/08 przyjêcie wie-
loletniego programu gospoda-
rowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy Tarnów Opolski 
Nr XV/114/08 zgoda na zbycie 
nieruchomoœci w Tarnowie Op 
Nr XV/115/08 o nabyciu nie-
ruchomoœci przy ul. Kopernika 
w Tarnowie Opolskim 
Nr XV/116/08 zgoda na zbycie 
nieruchomoœci w Walidrogach 
Nr XV/117/08 o nadaniu naz-
wy ulicy Stawowej w Koso-
rowicach 
Nr XV/118/08 o nadaniu naz-
wy ulicom Dêbowej i S³one-
cznej w Walidrogach 
Nr XV/119/08 o nadaniu naz-

wy ulicy Pieczarkowej w Tar-
nowie Opolskim 
Nr XV/120/08 przyjêcie 
„Planu odnowy miejscowoœci 
Tarnów Opolski na lata 2007-
2013” 
Nr XV/122/08 w sprawie roz-
strzygniêcia skargi dotycz¹cej 
remontu ul. œw. Jacka w Tar-
nowie Opolskim 

Uchwa³y z Sesji RG z dnia  
10 kwietnia 2008r 

Nr XVI-123-08 przyjêcia spra-
wozdania z wykonania bud-
¿etu gminy za rok 2007 
Nr XVI-124-08 udzielenia ab-
solutorium wójtowi gminy  
z tytu³u wykonania bud¿etu 
gminy za rok 2007 
Nr XVI-125-08 zmiany planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Przywory 
Nr XVI-126-08 w sprawie 
skargi 
Nr XVI-127-08 zmiany planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Tarnów Op. 

Pe³na treœæ uchwa³ oraz 
protoko³u z Sesji Rady Gminy 
na http://bip.tarnowopolski.pl 
(Akty Prawne) 

 

 

Konkurs literacki     
„Wiersze Jana Brzechwy” 

 
W miesi¹cu kwietniu 

oddzia³ dla dzieci GBP w Tar-
nowie Op. zorganizowa³ elimi- 
nacje do konkursu literackiego 
„Wiersze Jana Brzechwy”. 

W eliminacjach u-
dzia³ wziê³o 56 uczniów kl.II 
Szko³y Podstawowej w Tar-
nowie Op. i Kosorowicach. Do 
fina³u, który odby³ siê w 
siedzibie GBP w Tarnowie 11 
kwietnia br. zakwalifikowa³o 
siê 12 osób. Poziom wiedzy 
uczniów by³ bardzo du¿y, 
dlatego po sprawdzeniu testów 
konkursowych jury w sk³a-
dzie: Dorota Tymczyszyn, Ma-
ria Deutschmann,  Zygryda 
Wieszo³ek, postanowi³a przyz-
naæ 5 nagród ksi¹¿kowych 
uczniom, którzy odpowiedzieli 
poprawnie na najwiêksz¹ iloœæ 
pytañ. Oto zwyciêzcy: 
I m-ce    Miriam Mahamali 
              Marta Suchanek 
II m-ce  Agata KuŸma 
              Piotr Sziroky 
III m-ce Artur Sodomora. 

Œladami przesz³oœci 
 
Dnia 21.04.08 filia 

biblioteki w Raszowej, wspól-
nie z p. Konradem Mientusem 
i p. Alojzem Cichoniem, ucz-
niami klas IV-VI PSP, ich 
nauczycielami oraz zaproszo-
nymi goœæmi: p. dyrektor GBP 
Barbar¹ Mruk i przewodni-
cz¹cym TSKN p. F. Dylli, 
zorganizowa³a „rajd pieszy” 
dotycz¹cy historii raszowskich 
m³ynów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szlak wiód³ wzd³u¿ 

rzeki Suchej. Ju¿ przy pier-
wszym m³ynie u Schiwca, 
wœród zieleni traw mo¿na by³o 
us³yszeæ szum wody, nad któr¹ 
kiedyœ sta³ m³yn wodny, a na 
pagórkach wiatraki. Po obej-
rzeniu ju¿ tylko zniszczonych 
budynków, powêdrowaliœmy 
do nieistniej¹cego ju¿ dziœ 
m³yna na Grabówku. Wiado-
mo tylko, ¿e by³ on murowany 
z kamienia i kryty gontem. 
Podczas II wojny œwiatowej 
zosta³ spalony i do dziœ po-
zosta³y po nim tylko legendy. 
Jedna z nich mówi, ¿e  
w m³ynie straszy³o i dlatego 
mieszkañcy, boj¹c siê tamtêdy 
przechodziæ, postawili dwa 
drewniane krzy¿e - jeden od 
strony Nak³a, a drugi od strony 
Raszowej – które mia³y odpê-
dzaæ z³e duchy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmêczone, ale zado-

wolone wêdrówk¹ dzieci zap-
roszone zosta³y na poczês-
tunek i po krótkim odpo-
czynku wróci³y do szko³y. Za-
proszeni goœcie pozostali 
jeszcze, by wspólnie powspo-
minaæ czasy, gdy w m³ynach 
mielono m¹kê... 

Barbara Mientus 


