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Nowa Hala Sportowa 
 
Jak przebiega budowa hali? 
Czy wszystko przebiega 
zgodnie z harmonogramem? 
Tak, budowa przebiega zgod-
nie z planem. Od pocz¹tku 
prace prowadzone s¹ bardzo 
sprawnie i bez k³opotów, dla-
tego chcemy do koñca roku 
dojœæ do takiego etapu budowy 
by obiekt by³ w stanie zam-
kniêtym. Oznacza to nic In-
nego jak to, ¿e do koñca roku 
hala bêdzie posiada³a ju¿ dach, 
okna oraz drzwi. 
Czyli jeszcze w tym roku 
mo¿emy siê spodziewaæ, ¿e 
wnêtrze hali bêdzie szczelnie 
zamkniête i odporne na zi-
mowe warunki panuj¹ce na 
zewn¹trz? 
Wszystko na to wskazuje. 
Bardzo nam zale¿y by przed 
nadejœciem zimy rozpocz¹æ 
kolejny etap budowy, czyli 
prace wewn¹trz obiektu. Wte-
dy te¿ na teren hali wkroczy 
firma podwykonawcza odpo-
wiedzialna za roboty insta-
lacyjne. Jest to du¿y budynek, 
wiêc i pracy bêdzie du¿o. 
Bêdzie to ju¿ mniej wido-
wiskowy etap budowy, bo 
wiêkszoœæ prac bêdzie odby-
wa³o siê w œrodku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiedy planowane jest ukoñ-
czenie budowy ? 
Wed³ug harmonogramu jest to 
wrzesieñ 2010. Do tej pory 
budowa  prowadzona by³a bez 
wiêkszych przeszkód. Liczê na 
to, ¿e bêdzie tak do koñca i 
bez problemu ukoñczymy bu-
dowê w przewidzianym ter-
minie. 
Czy mo¿e Pan zdradziæ ja-
kieœ szczegó³y dotycz¹ce ha-
li? 
Mogê na pewno powiedzieæ, 
¿e takiej hali jak ta budowana 
w Tarnowie Opolskim nie 
spotkamy nigdzie na Opolsz-
czyŸnie. Jest to oryginalny 
projekt sporz¹dzony specjalnie 
dla budowy tarnowskiej hali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sportowej. Budynek bêdzie 
bardzo funkcjonalny, bêdzie 
posiada³ zaplecze z bardzo bo-
gatym wyposa¿eniem. Budy-
nek bêdzie bardzo przestronny, 
same wymiary obiektu (45 m 
szerokoœci oraz 35 d³ugoœci) 
mówi¹ same za siebie. 
Wewn¹trz znajdzie siê pe³no-
wymiarowe wielofunkcyjne 
boisko, na którym bêdzie 
mo¿na graæ w siatkówkê, pi³kê 
rêczn¹ i koszykówkê. Dodat-
kowo na parkiecie bêd¹ wy-
dzielone trzy mniejsze boiska 
na których bêdzie mo¿na graæ 
m.in. w badminton i koszy-
kówkê. 
Co znajdzie siê na wyposa-
¿eniu obiektu? 

Na pewno bêd¹ przyrz¹dy 
niezbêdne do uprawiania ró¿-
nych dziedzin sportu. M.in. 
kosze do koszykówki, w tym 
kosze najazdowe, siatka do 
pi³ki siatkowej i badmintona, 
bramki do pi³ki rêcznej i 
halowej. Bêd¹ drabinki Gim-
nastyczne na specjalnych pro-
wadnicach, kosze do bocznych 
boisk do koszykówki. Bêdzie 
równie¿ profesjonalna tablica 
œwietlna o wym. 155x105, 
wyœwietlaj¹ca wyniki meczów 
rozgrywanych na boisku. Do 
ciekawostek powinniœmy zali-
czyæ równie¿ kotary sterowane 
elektronicznie, które bêd¹ 
przedziela³y mniejsze boiska. 
W hali bêdzie znajdowaæ siê 
równie¿ widownia. 
Tak, widownia bêdzie posia-
da³a ok. 200 miejsc siedz¹-
cych. Co ciekawe, oprócz wi-
downi, która bêdzie siê znaj-
dowa³a na balkonie bêdzie 
równie¿ specjalna widownia 
z³o¿ona ze specjalnej plat-
formy wysuwanej spod balko-
nu na której bêd¹ kolejne krze-
se³ka. W zale¿noœci do potrzeb 
bêdzie mo¿na je rozk³adaæ 
b¹dŸ chowaæ. 

Roman Neczaj – kierownik 
budowy hali w Tarnowie 

Opolskim. 
 

ZIMOWE  UTRZYMANIE  
DRÓG W GMINIE 

 
Odœnie¿anie oraz zimowe 
utrzymanie dróg gminnych 
wykonuje Zak³ad Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Tarnowie Op.     
tel.077/4644-208  
Do pomocy przy odœnie¿aniu 
w celu usprawnienia prac 
poproszeni zostali rolnicy z 
terenu gminy, bêd¹ oni od-
œnie¿aæ drogi gminne w miej-
scowoœciach Przywory, K¹ty 
Op., Nak³o oraz Raszowa. 
Przypominamy mieszkañ-
com, i¿ zgodnie z regula-
minem utrzymania czystoœci 
i porz¹dku na terenie gminy 
zobowi¹zuje siê do: 
1. Niezw³ocznego uprz¹tniêcia 
ze œniegu, lodu i b³ota chod-
nika bezpoœrednio przyleg³ego 
do nieruchomoœci przez: 
- odgarniêcie w miejsce nie 
powoduj¹ce zak³óceñ w ruchu 
pieszych lub pojazdów, 
- podjêcie dzia³añ likwiduj¹-

cych lub co najmniej ograni-
czaj¹cych œliskoœæ  chodnika, 
przy czym piasek lub inne 
materia³y u¿yte do tych celów 
nale¿y  uprz¹tn¹æ z chodnika 
niezw³ocznie po ustaniu przy-
czyn jego zastosowania. 
2.  Usun¹æ sople lodowe i na-
wisy œniegu z dachów nieru-
chomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku 
publicznego bezzw³ocznie po 
ich pojawieniu siê. 
3. Usuniêcie z ulicy oraz chod-
nika przywiezionego wêgla, 
koksu i innych materia³ów  
oraz oczyszczenie ich z pozos-
ta³oœci po ww. materia³ach 
przez osobê, do której go 
dostarczono. 
 
Na terenie gminy zlokalizo-
wane s¹ drogi nale¿¹ce do 
nw. zarz¹dców: 
 
Zarz¹d Dróg Powiatowych w 
Opolu ul. Strzelców Bytom-
skich 7, tel. 077/411-40-69 
Od dnia rozpoczêcia prac przy 
zimowym utrzymaniu dróg 

uruchomione zostan¹ telefony 
osób odpowiedzialnych za 
kierowanie i koordynacjê prac. 
Bie¿¹ce informacje dotycz¹ce 
przejezdnoœci i stanie dróg w 
okresie zimowym mo¿na uzys-
kaæ w Obwodzie Drogowym 
Chrz¹stowice pod nr tel. 605-
424-101, lub u dy¿urnego AK-
cji zimowej tel. 604-428-460. 
ZDP wykonuje odœnie¿anie 
dróg na trasach: 

 
- Raszowa-D¹browice  

ul. Cygana,  
- Raszowa – Nak³o  

ul. Nakielska – Raszowska,  
- Tarnów – Nak³o 

ul. Nakielska – Tarnowska,  
- Tarnów Op. – Otmice 

ul. Powstañców Œl., 
- Kosorowice – Kamieñ Œl., 

ul. Œw. Jacka,  
- K¹ty Op. –Zimnice Ma³e 

ul. Koœcielna,  
- Raszowa – Utrata 
ul. Mickiewicza,  

- Walidrogi – D¹browice 
ul. D¹browicka,  

- K¹ty Op. ul. Szeroka. 
- trasa Ozimek - Przywory 

Zarz¹d Dróg Wojewódzkich 
w Opolu oddzia³ terenowy w 
G³ubczycach ul. Koœciuszki 8. 
Informacje o zimowym utrzy-
maniu dróg mo¿na uzyskaæ 
pod nr tel. 077/ 485-30-81 do 
82, „AKCJA ZIMA” nr tel. 
077/ 485-30-83. 
Do obowi¹zku ZDW w Opolu 
nale¿y odœnie¿anie ul. Krapko-
wickiej na trasie K¹ty Op. – 
Przywory. 
 
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad od-
dzia³ w Opolu - kierowanie 
akcj¹ zimow¹ - tel. nr 077/ 
474-67-69. Rejon w Opolu, 
Czarnow¹sy ul. Krzanowicka 
2, Droga Krajowa nr 94, Opole 
- Strzelce Op. 
  
Powy¿sze dane opracowano na 
podstawie przes³anych przez 
ww. zarz¹dców dróg planów 
zimowego utrzymania. 

S. Harasimczuk 


