
Wyremontowana droga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 18.09.2009 roku 
zosta³a odebrana i przekazana 
do eksploatacji droga gminna 
– ulica Wyzwolenia w K¹tach 
Opolskich realizowania w Ra-
mach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011. Remont tej drogi 
polega³ na wy³o¿eniu jej 
kostk¹ brukow¹ na odpowied-
nich warstwach kruszywa 
wraz z wykonaniem odwod-
nienia. Gmina otrzyma³a dofi-
nansowanie do w/w drogi w  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wysokoœci 50 % poniesionych 
kosztów. Na rok 2010 r. Gmi-
na Tarnów Opolski z³o¿y³a 
dwa kolejne wnioski na re-
monty dróg. Wójt Gminy 
Tarnów Opolski – Zygmunt 
Cichoñ ma nadziejê, ¿e i nowo 
z³o¿one wnioski zostan¹ pozy-
tywnie rozpatrzone przez 
Opolski Urz¹d Wojewódzki w 
ramach istniej¹cego programu 
i Gmina bêdzie mog³a rozpo-
cz¹æ realizacjê z³o¿onych pro-
jektów. 
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W roku 2009 wykonanych 
zosta³o du¿o wa¿nych zadañ 
realizowanych z œrodków bud-
¿etu gminy. W zdecydowanej 
wiêkszoœci by³y to inwestycje 
zwi¹zane z remontami  dróg w 
gminie oraz inwestycje w 
infrastrukturê sportow¹. Bud-
¿et gminy do wrzeœnia 2009 
by³ w dobrej kondycji, obec-
nie jest trochê gorzej ponie-
wa¿ czekamy na zaleg³e po-
datki od osób prawnych czyli 
du¿ych firm – mówi Wójt 
Gminy Zygmunt Cichoñ. 
Mimo wszystko zaplanowane 
zadania realizowane s¹ zgod-
nie z harmonogramem. 
 
Rok 2009 up³yn¹³ pod zna-
kiem remontów dróg. Moder-
nizacja nawierzchni ulic pole-
ga³a g³ównie na u³o¿eniu kost-
ki betonowej na ca³ej d³ugoœci 
remontowanego odcinka. Wie-
le osób pyta siê dlaczego 
zdecydowaliœmy siê na kost-
kê, mimo ¿e jest o 10% dro¿-
sza od asfaltu – mówi Wójt 
Gminy. Powodów jest kilka. 
Jest bardziej estetyczna, ³at-
wiejsza w po³o¿eniu (szcze-
gólnie w przypadku bardzo 
w¹skich ulic), jej powierz-
chnia dobrze wch³ania wodê 
co rozwi¹zuje problem bra-
ku kanalizacji deszczowej. 
Dziêki du¿ej iloœci firm k³a-
d¹cych kostkê i rosn¹cej 
wœród nich konkurencji 
mo¿na znaleŸæ atrakcyjne 
oferty. Najwiêksz¹ jednak 
zalet¹ nawierzchni wykona-
nej z kostki jest to, ¿e w 
przypadku postêpu prac 
przy rozbudowie kanalizacji 
(która ruszy ponownie ju¿ w 
nastêpnym roku), mo¿na 
kostkê rozebraæ a po wyko-
naniu wszelkich prac pono-
wnie j¹ po³o¿yæ.  
 
          Wiele ulic zosta³o ju¿ 
ukoñczonych, a inne na dniach 
powinny zostaæ oddane do 
u¿ytku. Dlatego inwestycje w 
Gminie Tarnów Opolski w 
roku 2009 mo¿na najproœciej 
podzieliæ na trwaj¹ce  oraz 
wykonane. Do inwestycji 
wykonanych nale¿y zaliczyæ : 
 - Remont drogi gminnej ulicy 
Wyzwolenia w miejscowoœci 
K¹ty Opolskie (wykonana z 
kostki betonowej; czêœciowo 
dofinansowane z bud¿etu pañ-

stwa w ramach Programu Wie-
loletniego pod nazw¹ „Naro-
dowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011” 
tzw. „schetynówki”, wykonana 
w ca³oœci, 
 
- Remont nawierzchni ulicy 
Kwiatowej w miejscowoœci 
Raszowa (kostka bet.), 
 
- Remont nawierzchni dróg: w 
Tarnowie Opolskim(rejon ul. 
Fio³kowej, ul. Dêbowa, droga 
dojazdowa do parkingu przy 
cmentarzu), w Przyworach ul. 
Piaskowa, w Miedzianej ul. 
S³oneczna – poprzez utwar-
dzenie kamieniem, 
 
- Remont nawierzchni ul. Spo-
kojnej w miejscowoœci Raszo-
wa (kostka bet.),  
 
- Remont nawierzchni ul. 
Zap³otnej w miejscowoœci Ko-
sorowice, wykonano tylko czê-
œæ drogi, 
- Utwardzenie placu przy 
cmentarzu w miejscowoœci 
Tarnów Opolski, 
- Rozbudowa  sieci wodoci¹-
gowej (Walidrogi ul. D¹bro-
wicka), 
- Wykonanie punktów oœwie-
tleniowych w ul. D¹browickiej 
w miejscowoœci Walidrogi, 
 
- Projekt remontu ulicy 
Odrzañskiej w miejscowoœci 
Przywory. 
-  Remont nawierzchni w ul. 
Chopina w miejscowoœci Na-
k³o (kostka bet.), 
 
- Remont nawierzchni ul. 
Odrzañskiej w miejscowoœci 
K¹ty Opolskie (kostka bet.), 
 
-  Modernizacja terenu  wraz z 
remontem zbiornika wyrów-
nawczego wody czystej o 
objætoúci 1200 m³, przy ulicy 
œw. Marcina w Tarnowie Op., 
- Wykonanie projektu linii 
zasilaj¹cej boisko sportowe w 
miejscowoœciach: Miedziana i 
Raszowa, 
 
Do inwestycji trwaj¹cych, 
czyli tych, które na dniach siê 
zakoñcz¹ lub s¹ zaplanowane 
na lata 2009 oraz 2010 nale¿y 
zaliczyæ : 
 
- Budowa hali sportowej w 
miejscowoœci Tarnów Opolski 
(Projekt ten jest wspó³finan-

sowany przez Uniê Europejsk¹ 
ze œrodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego na lata 
2007-2013) – budowa jest na 
etapie: wymurowano œciany 
zewnêtrzne na dwóch kondy-
gnacjach, do koñca roku ma 
byæ wykonany stan surowy 
zamkniêty, 
 
- Wykonanie projektu oœwie-
tlenia ulicy Polnej w miej-
scowoœci K¹ty Opolskie, 
- Projekt remontu ulicy Kra-
sickiego w miejscowoœci K¹ty 
Opolskie. 
S¹ równie¿ inwestycje, które 
dopiero rozpoczn¹ siê na 
dniach a ich zakoñczenie prze-
widziane jest jeszcze w tym 
roku. S¹ to :  
- Budowa punktów oœwie-
tleniowych w miejscowoœci: 
Tarnów Opolski (ul. Dêbowa, 
ul. Ró¿ana, ul. Nowa), Koso-
rowice (ul. Opolska, ul. Boro-
wa), Miedziana (ul. Sosnowa), 
Nak³o (ul. Tarnowska) 
- Zadania, którym przyznano 
dotacjê w ramach dzia³ania 
PROW na lata 2007-2013 – 
312,322,323 „Odnowa i 
rozwój wsi” (umowy podpi-
sane) 
- Zagospodarowanie terenu 
wokó³ zbiornika wody w 
Tarnowie Opolskim – etap I 
(wnioskodawca: Gmina Tar-
nów Opolski) 
- Budowa boiska wielofunk-
cyjnego w miejscowoœci K¹ty 
Opolskie (wnioskodawca: To-
warzystwo Spo³eczno-Kultu-
ralne Rozwoju Wsi K¹ty Opol-
skie) 

W planie inwestycyjnym 
gminy opracowany jest ju¿ 
dok³adny harmonogram zadañ 
na 2010 rok. W planie prze-
widziano g³ównie zadania po-
legaj¹ce na pod³¹czeniu sieci 
wodoci¹gowej na nowych 
ulicach w gminie oraz rozbu-
dowa sieci kanalizacyjnej. 
Zaplanowane inwestycje to: 

- „Budowa sieci wodoci¹go-
wej w miejscowoœci Tarnów 
Opolski w ul. Nowej i Nor-
wida i w Walidrogach w ul. 
Konwalii i Stokrotek”. W ra-
mach tego zadania z³o¿ono 
wniosek o przyznanie pomo-
cy z zakresu dzia³ania 321 

„Podstawowe us³ugi dla gos-
podarki i ludnoœci wiejskiej” 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 – mówi 
Wójt Gminy Zygmunt Cichoñ. 
Czekamy na decyzjê o przy-
znanie dofinansowania, któ-
re bardzo u³atwi realizacje 
tego zadania. 

- Budowa kanalizacji sani-
tarnej w miejscowoœci Tarnów 
Opolski, Nak³o oraz Mie-
dziana wraz z przebudow¹ 
oczyszczalni œcieków w Koso-
rowicach w ramach projektu 
„TRIAS OPOLSKI – ochrona 
zbiornika wód podziemnych 
dla aglomeracji Opole, Prósz-
ków i Tarnów Opolski – II 
etap”  

 


