
Kącik ekologiczny 
 

W ubiegłym roku w 
Publicznym Gimnazjum w 
Tarnowie Opolskim dzieci w 
ramach programu ekologicz-
nego pisały listy do miesz-
kańców, apele oraz wiersze 
dotyczące ochrony środowiska 
i zachowania czystości w na-
szej najbliższej okolicy oraz w 
lasach. Mamy już wiosnę i 
coraz chętniej chodzimy na 
spacery. Czy to co widzimy 
wokół jest zadowalające? Po-
rzucone odpady – papierki, bu-
telki plastikowe, a nawet opo-
ny czy też stare meble, nie są 
dobra wizytówką mieszkają-
cych w naszej gminie ludzi. 
Nauczyciele i dzieci Publicz-
nego Gimnazjum w Tarnowie 
Opolskim postanowili zwrócić 
się do wszystkich mieszkań-
ców, by zadbali o nasze naj-
bliższe otoczenie. W związku 
z tym na łamach gminnej Ga-
zetki publikujemy prace mło-
dzieży, która wie jak należy 
postępować i to właśnie z nich 
powinniśmy brać przykład.  

„Dbaj o środowisko” 
Aleksandra Reinert 

 
Kiedy rano słońce świeci, 

Wybiegają na dwór dzieci. 

Miotły, szczotki idą w ruch, 

Dookoła pełno much. 

Tu papierek od cukierka, 

Tam po soku stoi butelka. 

Żyć nie można w bałaganie, 

Bierzmy się więc za sprzątanie. 

Nie niszcz naszej atmosfery, 

Samochody? Nie! Rowery. 

Segregować śmieci trzeba, 

Żeby czysta była gleba, 

Aby było czym oddychać, 

Zdrowy tlen do nosa wdychać. 

Więc nie marnuj wody wcale, 

By zwierzęta żyły trwale, 

By rośliny plon dawały, 

Pełne życia rozkwitały! 
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Małgorzata Bahryj

Z sesji Rady Gminy 
 

15 marca 2010 odbyło 
się zebranie Rady Gminy. Mi-
mo panującej za oknem zimo-
wej aury, na sesji panowały 
wiosenne nastroje. W pierw-
szej kolejności zajęto się pis-
mami, które wpłynęły do Rady 
Gminy. Odczytano m.in. list 
zawierający prośbę  utwardze-
nia ulicy Tulipanowej, w Tar-
nowie Opolskim oraz odczyta-
no pismo, które wpłynęło z 
Zarządu Dróg Powiatowych, w 
którym znajdowała się odpo-
wiedź na prośbę Rady Gminy 
o bardziej staranne zimowe 
utrzymywanie na odcinku dro-
gi powiatowej Ozimek – Przy-
wory. Następnie Wójt Gminy 
przedstawił sprawozdanie ze 
swojej międzysesyjnej działal-
ności w ramach której odbył 
spotkanie  z przedstawicielami 
komisji JASPERS wizytującej 
nasze województwo w celu 
zatwierdzenia projektów ska-
nalizowania miejscowości. 
Wójt streścił również wyniki 
spotkań rady budowy hali 
sportowej w Tarnowie Opol-
skim oraz  przedstawił na fo-
rum Rady Gminy przebieg re-
krutacji i szkolenia rachmi-
strzów do próbnego spisu po-
wszechnego.  

Następnie przystąpiono 
do podejmowania uchwał. 
Sesja przebiegała bardzo 
sprawnie ale i pracowicie, 
ponieważ do uchwalenia zos-
tało przygotowanych aż 16 
projektów. Podejmowano m. 
in. uchwałę  w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie z 
Miastem Opole porozumienia 
dotyczącego przejęcia zadania 
w zakresie objęcia działaniami 
profilaktycznymi osób zagro-
żonych uzależnieniem od al-
koholu, doprowadzonych do 
Izby Wytrzeźwień Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Osobom 
Bezdomnym i Uzależnionym 
w Opolu w stanie nietrzeź-
wości. Radny Salla wyraził 
swoje wątpliwości, czy to 
rozwiązanie ma sens argume-
ntując to tym, że ten rodzaj 
profilaktyki antyalkoholowej 
jest mało skuteczny. 

Żywą dyskusję wy-
wołała również uchwała wy-
rażająca zgodę na zbycie nie-
ruchomości w Tarnowie Op. 
Radny Dambon zaproponował 
by lepszym rozwiązaniem było 

oddać działkę w wieczyste 
użytkowanie niż ją sprzeda-
wać. Radca prawny uzasadnił 
jednak, że sprzedaż działki 
pod stację transformatorową 
doprowadzającą energię elek-
tryczną do budowanej hali 
będzie najlepszym rozwiąza-
niem. Pozostałe uchwały 
zostały nie wzbudziły więk-
szych dyskusji i w większości 
zostały uchwalone jednogłos-
nie. 
Ostatnia część sesji przebie-
gała pod znakiem sprawozdań 
z bieżącej działalności komisji. 
Na zakończenie sesji głos 
zabrał Radny Pietruszka, pro-
sząc o wystosowanie wniosku 
do Zarządu Dróg Powiato-
wych o niezwłoczne zainte-
resowanie się przebudową 
niebezpiecznego skrzyżowania 
drogi krajowej 94 z drogą 
Ozimek – Przywory, a tym 
samym o włączenie się i po-
parcie prowadzonej od kilku 
lat przez władze gminne ini-
cjatywy zmierzającej do pop-
rawy bezpieczeństwa na prze-
dmiotowym skrzyżowaniu. 

Glensk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Na sesji podjęto uchwały: 
 
-XXXIX/273/10 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie z 
Miastem Opole porozumienia 
dotyczącego przejęcia zadania 
w zakresie objęcia działaniami 

profilaktycznymi osób zagro-
żonych uzależnieniem od al-
koholu, doprowadzonych do 
Izby Wytrzeźwień Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Osobom 
Bezdomnym i Uzależnionym 
w Opolu w stanie nietrzeź-
wości. 

-XXXIX/274/10 w sprawie 
przyjęcia do realizacji projektu 
pn. „Małymi kroczkami do 
celu” w ramach priorytetu VII, 

działania 7.1 Rozwój i Upow-
szechnianie Aktywnej Integ-
racji przez Ośrodki Pomocy 

Społecznej Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, 

współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
-XXXIX/275/10 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2010. 
-XXXIX/276/10 w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długo-
terminowej.  

-XXXIX/277/10 w sprawie 

powołania komisji inwentary-
zacyjnej 
-XXXIX/278/10 w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Tarnów Opolski. 
-XXXIX/279/10 w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości w Tarnowie 
Opolskim. 
-XXXIX/280/10 w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości w  Tarnowie 
Opolskim 
-XXXIX/281/10 w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości w  Raszowej. 
-XXXIX/282/10 w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w Walidro-
gach. 

-XXXIX/283/10 w sprawie 
wyrażenia zgody na  nabycie 

nieruchomości w Kątach Op. 
-XXXIX/284/10 w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości w  Kątach Op. 
-XXXIX/285/10 w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości w Nakle 
-XXXIX/286/10 w sprawie 

rozstrzygnięcia o wyodrębnie-
niu w budżecie gminy na rok 
2011 środków stanowiących 
fundusz sołecki. 
-XXXIX/287/10 w sprawie 
przystąpienia Gminy Tarnów 
Opolski do realizacji projektu 

w ramach oddziaływania 
9.1.2. Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki.  


