
Nr 2/10

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju,serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"  
mieszkańcom gminy Tarnów Opolski składają:

Inwestycje 
 
 Obecnie Gmina Tar-
nów Opolski realizuje wiele 
projektów  dofinansowywa-
nych z funduszy unijnych oraz 
z dotacji rządowych. 

Dzięki funduszom po-
chodzącym z Regionalnego 
Programu Europejskiego na 
lata 2007-2013  powstaje hala 
sportowa w Tarnowie Op. 
Wartość całkowita projektu to 
kwota 4 253 490,46  a wyso-
kość dofinansowania to  
1 692 670,93 zł. 
 W ramach tego samego pro-
gramu, tylko innych działań 
Gmina złożyła trzy kolejne 
wnioski: 
Pierwszy z nich dotyczy zaku-
pu wyposażenia do szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. 
Mają między innymi powstać 
sale językowe, klasy z nowo-
czesnym sprzętem do biologii i 
chemii, jak również mają zos-

tać zakupione w ramach pro-
jektu tablice interaktywne, lap-
topy, nowe ławki  oraz wiele 
innych sprzętów. Wartość pro-
jektu to 610 126,19 zł, a wy-
sokość dofinansowania ma 
wynieść 499 692,38 zł. Obec-
nie projekt został oceniony 
pozytywnie i czeka na przy-
znanie środków. 
Kolejny złożony projekt do-
tyczy termomodernizacji bu-
dynku PSP w Tarnowie Op. 
wraz z modernizacją kotłowni 
opalanej gazem ziemnym i 
wymianą instalacji centralnego 
ogrzewania. Wartość projektu 
oszacowana jest na kwotę 
1 624 715,68 zł, a dofinanso-
wanie  ma wynieść  
1316455,07 zł. Powyższy 
projekt jest obecnie oceniany 
przez Instytucję Zarządzającą 
– Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Opolskiego. 
Trzeci projekt z tego programu 
został złożony na moderni-

zację i remont dróg gminnych 
w Tarnowie Op.: ul. Polną, ul. 
Leśną, ul. Piaskową. W ra-
mach tego projektu powyższe 
drogi mają zostać wyłożone 
kostką betonową. Wartość pro-
jektu to kwota 1 478 862,78 zł, 
a wysokość dofinansowania 
zadania to 1 257 033,36 zł. 
Obecnie projekt ten jest rów-
nież oceniany przez Instytucję 
Zarządzającą. 
Ponadto Gmina Tarnów Op. za 
pośrednictwem Wojewódzkie-
go Ośrodka Doskonalenia In-
formatycznego i Politechnicz-
nego otrzymała środki unijne 
na projekt „Opolska eSzkoła, 
szkołą ku przyszłości”, który 
będzie realizowany w PSP 
oraz PG w Tarnowie Op. W 
ramach projektu szkoły zosta-
ną wyposażone m.in. w nowo-
czesne notebooki, tablice in-
teraktywne, szybki Internet. 
Wartość projektu to 1010 
000,00 zł wysokość uzyska-

nego dofinansowania 850 tys.  
 Gmina otrzymała 
również środki unijne z Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w wysokości 
394 878,00 zł. Dofinansowa-
nie powyższego projektu wy-
nosi 100%. Realizacja projektu 
trwa w szkołach od 
1.01.2010r. do 30.11.2010 r. 
Dzięki niemu uczniowie ze 
szkół podstawowych w 
Tarnowie Op., Kątach Op., 
Nakle a także w filiach w 
Przyworach i w Kosorowicach 
mogą uczestniczyć w bezpłat-
nych dodatkowych zajęciach z  
języka polskiego, języka  an-
gielskiego, matematyki, infor-
matyki, jak również w za-
jęciach artystycznych, logope-
dycznych oraz prewencyjnych. 
W ramach tego projektu część 
dzieci otrzymało….  
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