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Wywiad z Wójtem Gminy 
 
Weronika Halenka: Jak 
ocenia Pan mijaj¹cy rok  
w perspektywie wczeœniej-
szych lat Pana „rz¹dów”  
w gminie Tarnów Opolski? 
Czy jest coœ szczególnego, 
czym ten rok siê wyró¿ni³? 

Zygmunt Cichoñ: 
Rok 2008… s¹dzê, ¿e je¿eli 
chodzi o funkcjonowanie ad-
ministracji samorz¹du gmin-
nego, to w tym roku wiêk-
szych zmian nie by³o. Oczy-
wiœcie zawsze zdarzaj¹ siê ja-
kieœ drobne zmiany wymuszo-
ne ustawami lub ¿yciem, ale 
nie mia³y one wiêkszego wp³y-
wu na funkcjonowanie admini-
stracji gminnej. Je¿eli chodzi o 
funkcjonowanie gminy g³ów-
nie pod wzglêdem realizacji 
inwestycji, to na pewno tema-
tem istotnym jest koñczona, a  
w³aœciwie ju¿ zakoñczona bu-
dowa kanalizacji w ramach 
projektu ISPA Przywory i K¹-
ty Op. W tej chwili musimy 
osi¹gn¹æ efekt ekologiczny i 
rzeczowy, co powoduje, ¿e 
niektórych trzeba wrêcz przy-
muszaæ, ¿eby siê do kanali-
zacji pod³¹czyli. Ale myœlê, ¿e 
ludzie maj¹ œwiadomoœæ, ¿e 
skoro wczeœniej wrêcz ¿¹dali 
jej budowy, to teraz nie mo¿e-
my sobie pozwoliæ na nieza-
koñczenie tego „tematu”. Gro-
zi³oby to cofniêciem œrodków 
unijnych przyznanych na ten 
cel, nie tylko dla nas, ale na-
wet dla ca³ego projektu, a 
uczestniczy³y w nim oprócz 
Miasta Opole jeszcze gminy 
Komprachcice, D¹browa, 
Chrz¹stowice, Prószków i £u-
bniany.  

Oprócz tego najwiêk-
szego w³aœciwie z dotychczas 
realizowanych w gminie pro-
jektów realizowaliœmy rów-
nie¿ mniejsze zaplanowane 
wczeœniej inwestycje. Stoimy 
przed du¿ym zadaniem wybu-
dowania hali gimnastycznej w 
Tarnowie Op. Niezw³ocznie 
po og³oszeniu naboru, zg³osili-
œmy nasz wniosek o dofinan-
sowanie. Podczas mojej ostat-
niej rozmowy z Panem Mar-
sza³kiem Kotysiem, oceni³ on 
go jako z jeden z lepiej przy-
gotowanych projektów – tak 
wiêc miejmy nadziejê, ¿e ten 
wniosek przejdzie. Póki co 
przeszed³ ju¿ t¹ pierwsz¹, 

formaln¹ weryfikacjê, tak¿e 
wstêpn¹ merytoryczn¹. Wpra-
wdzie nie ma jeszcze ostatecz-
nej decyzji, ale jesteœmy dob-
rej myœli. Jedynym hamulcem 
przy sk³adaniu wniosków o 
dotacje z tej puli jest, fakt, ¿e 
zapotrzebowania we z³o¿o-
nych wnioskach jest na ok. 
100mln, a do rozdysponowa-
nia tylko 30 mln. Tak wiêc 
pewnie tutaj jakieœ ciêcia w 
dotacjach bêd¹. Ogólnie, wraz 
z Rad¹ Gminy, potraktowaliœ-
my ten rok jako czas na przy-
gotowanie tej inwestycji. Przy-
gotowaliœmy dokumentacjê te-
chniczn¹ wraz z niezbêdnymi 
uzgodnieniami, a rada gminy 
zdecydowa³a o gromadzeniu 
na lokatach i zamro¿eniu wol-
nych œrodków na udzia³ w³as-
ny, by móc  od przysz³ego ro-
ku rozpocz¹æ budowê tej hali. 
W przysz³ym roku jak tylko to 
bêdzie mo¿liwe bêdziemy 
og³aszaæ przetarg, posiadamy 
ju¿ po³owê niezbêdnych œrod-
ków  na realizacjê tej inwes-
tycji, wiêc myœlê, ¿e spokojnie 
mo¿na rozpocz¹æ jej realiza-
cjê. Kosztorys opiewa na 5,4 
mln, wiêc jest to ogromne 
wyzwanie, ale s¹dzê, ¿e bêdzie 
dobrze i ju¿ w lecie ruszy bu-
dowa ku zadowoleniu dzieci, 
m³odzie¿y oraz wszystkich, 
którym sport jest bliski..  

Drugim takim du¿ym 
wnioskiem, który czeka na 
rozpatrzenie jest kanalizacja 
Tarnów Op. - Nak³o – Mie-
dziana. Razem z Miastem 
Opolem oraz gminami: Kom-
prachcice, Prószków i Izbicko, 
z³o¿yliœmy wniosek, który jest 
ju¿ od 1 wrzeœnia w Warsza-
wie, w Narodowym Funduszu 
Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej. Musimy jednak 
dalej uzbroiæ siê w cierpli-
woœæ, gdy¿ z doœwiadczenia 
wiemy, ¿e ocena i podjêcie de-
cyzji mo¿e trwaæ nawet do 
roku czasu. Takie d³ugie ter-
miny niepokoj¹ wszystkich 
zainteresowanych samorz¹do-
wców z marsza³kiem woje-
wództwa w³¹cznie, dlatego te¿ 
wszyscy zabiegamy o odpo-
wiednie wsparcie tego projek-
tu m.in. przez naszych parla-
mentarzystów, a Pan Marsza-
³ek Sebesta zobowi¹za³ siê, ¿e 
podczas swoich wizyt s³u¿bo-
wych w stolicy równie¿ bêdzie 
lobowa³ w tej sprawie. Opty-

mizmem napawa fakt, ¿e w 
tym tzw. naborze <sierp-
niowym>, zosta³o z³o¿onych 
tylko siedem wniosków, wiêc 
stosunkowo niewiele. Ka¿dy 
wniosek wi¹¿e siê jednak  
z olbrzymi¹ iloœci¹ dokumen-
tacji, któr¹ musieliœmy przygo-
towaæ, a teraz specjalnie po-
wo³ane zespo³y musz¹ go 
oceniæ. 

Tak wiêc rok bie¿¹cy 
- mijaj¹cy, by³ równie¿ rokiem 
przygotowawczym pod przy-
sz³e inwestycje. Ale wykony-
waliœmy te¿ inne zadania. Wy-
mieniono oœwietlenie na ener-
gooszczêdne. Zapytano mnie 
kiedyœ, czy ta inwestycja siê 
zwróci. Jasne ¿e tak ale nie 
natychmiast. Oznacza to, ¿e 
przez parê nastêpnych lat 
bêdziemy p³aciæ za energiê na 
oœwietlenie na dotychczaso-
wym poziomie do czasu sp³aty 
zaci¹gniêtych zobowi¹zañ. 
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, 
¿e mamy nowe bardziej przy-
jazne œrodowisku oœwietlenie. 
Przy okazji realizacji tego 
zadania dodatkowo zainstalo-
wano ponad 90 lamp. Wyni-
ka³o to z wczeœniej przygoto-
wanego projektu oraz, co bar-
dzo istotne z realizacji wczeœ-
niejszych wniosków samorz¹-
dów so³eckich.  

Realizowano te¿ sze-
reg mniejszych inwestycji i 
remontów. Od paru lat Rada 
Gminy daje mi mo¿liwoœæ 
swobodnego dysponowania 
funduszami z rezerwy bud¿e-
towej. S¹ to œrodki wy³¹cznie 
przeznaczane na remonty obie-
któw oœwiatowych, kulturo-
wych i sportowych. W ten spo-
sób m.in. wyremontowano salê 
gimnastyczn¹ przy szkole w 
Tarnowie Op. (która bêdzie 
funkcjonowa³a oprócz plano-
wanej hali sportowej), wymie-
niono pod³ogi, stolarkê okien-
n¹, oœwietlenie oraz dokonano 
wiele innych bie¿¹cych, najpo-
trzebniejszych remontów ta-
kich jak zakoñczony remont 
dachu w szkole w Nakle oraz 
tamtejsz¹ pracowniê kompute-
row¹, jedn¹ z ³adniejszych 
obecnie w naszej gminie. Re-
montu doczeka³y siê równie¿ 
stra¿nice OSP w Przyworach i 
Tarnowie Op. Te dwie ostatnie 
inwestycje nie mia³y by miejs-
ca, gdyby nie wydatna pomoc i 
zaanga¿owanie samych stra-

¿aków. Równie¿ warty kilka-
naœcie tysiêcy z³otych remont 
poddasza w „Starej Szkole” w 
Raszowej z przeznaczeniem na 
muzeum wiejskie odby³ siê 
dziêki osobistemu zaanga¿o-
waniu siê i pomocy Pana 
Andrzeja Dudy Prezesa Zak³a-
du POLBAU (gmina ponios³a 
jedynie koszty niezbêdnych 
materia³ów). Utwardziliœmy 
te¿ kilka tysiêcy metrów 
kwadratowych dróg gminnych 
oraz wspó³finansowaliœmy bu-
dowy chodników przy drodze 
powiatowej Przywory – Ozi-
mek, skanalizowaliœmy kolej-
n¹ ulicê w Kosorowicach.  
W efekcie z³o¿onego przez 
gminê wniosku otrzymaliœmy 
te¿ w tym roku, w ramach 
programu „Centrum Kszta³ce-
nia na odleg³oœæ na wsi” 
nowoczesn¹ multimedialn¹ 
pracowniê komputerow¹ w 
Tarnowie Opolskim. Sprzêt 
jest tam z najwy¿szej pó³ki. 
Staramy siê pozyskaæ drug¹ w 
Przyworach, ale niestety ze 
wzglêdu na problem z ³¹czem 
internetowym, które jest nie-
zbêdne do uruchomienia cen-
trum multimedialnego zostaliœ-
my przesuniêci na listê re-
zerwow¹. Wiêcej szczêœcia 
maj¹ stra¿acy z Raszowej, po-
niewa¿ otrzymaj¹ podobn¹, 
choæ mniejsz¹, bo piêciosta-
nowiskow¹ pracowniê. To 
efekt ich aktywnoœci i z³o¿o-
nego wniosku po „linii” stra-
¿ackiej. 
               Mam nadziejê, ¿e po-
prawi³o siê bezpieczeñstwo 
publiczne, poniewa¿ w tym ro-
ku po raz pierwszy wpro-
wadziliœmy w naszej gminie 
dodatkowe p³atne patrole po-
licji. W odpowiedzi na nasze 
wnioski o przywrócenie komi-
sariatu w Tarnowie Op., Po-
licja zaoferowa³a nam zwiêk-
szenie iloœci pracuj¹cych na 
terenie gminy funkcjonariuszy, 
jeœli pokryjemy koszty z tym 
zwi¹zane. W wyniku podpisa-
nej z Komendantem Miejskiej 
Policji umowy, gmina uzys-
ka³a dodatkowo ok. 500 go-
dzin patrolowania przez fun-
kcjonariuszy Policji terenu na-
szej gminy. Na co dzieñ wy-
gl¹da³o to tak, ¿e policjanci 
byli obecni przez ca³y czas 
patrolu wy³¹cznie na terenie 
gminy. Ponadto nasza gmina 
mo¿e siê te¿ poszczyciæ…str.3 


