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Po powodzi 
 

W związku z tego-
roczną powodzią prowadzone 
były prace melioracyjne przez 
pracowników zatrudnionych w 
ramach prac interwencyjnych. 
Ręcznie wyczyszczono około 
10 km gminnych rowów 
melioracyjnych m.in.: w m. 
Raszowa, Walidrogi, Tarnów 
Opolski, Kosorowice oraz 
Przywory. Dodatkowo przy 
użyciu koparki wyczyszczony 
został całkowicie zalany pod-
czas powodzi rów meliora-
cyjny w miejscowości Kąty 
Opolskie J-21 o długości około 
2,4 km. W przyszłym roku w 
miarę dostępnych środków i 
pracowników prowadzone bę-
dą dalsze prace.  

Lhoist Opolwap S.A. 
w związku z tegorocznym 
wysokim stanem wód oraz 
koniecznością pompowania 
dużych ilości wody z kopalni 
kolektorem przebiegającym 
przez Kosorowice planuje bu-
dowę nowego kolektora. Ruro-
ciąg ten będzie miał większą 
przepustowość niż istniejący, 
nie będzie posiadał studzienek 
i będzie szczelny. W tej spra-
wie odbyły się już dwa spot-
kania z mieszkańcami wsi Ko-
sorowice, na których przed-
stawiono koncepcję przebiegu 
nowego rurociągu. Z uwagi 
jednak na istniejące drenaże 
została ostatnio przedstawiona 
Wójtowi Gminy Zygmuntowi 
Cichoń inna trasa rurociągu 
niż była omawiana z miesz-
kańcami. Najprawdopodobniej 
nowy rurociąg ominie teren 
wsi Kosorowice od strony po-
łudniowej i przebiegać będzie 
przez tereny rolne, a nie jak 
planowano w pobliżu starego 
rurociągu. Mamy nadzieję, iż 
budowa ruszy jak najszybciej i 
zapewni bezpieczeństwo mie-
szkańcom wsi, wg zapewnień 
Lhoist Opolwap S.A.- wiosną 
lub po żniwach.  

Podsumowanie kadencji 
 
Bieżąca kadencja Rady oraz 
Wójta Gminy upłynęła pod 
znakiem dużych inwestycji. 
Można na pewno powiedzieć, 
że udało się zrealizować 
większość zamierzonych ce-
lów. 
 

Środki Unijne 
 

Mijająca kadencja była kon-
tynuacją poprzedniej i nie spo-
wodowała większych zmian 
kadrowych jak i zwiększenia 
biurokracji w Urzędzie Gminy.  
Jedną z nielicznych zmian 
polegających na zwiększeniu 
zatrudnienia było przyjęcie 
osoby zajmującej się pozys-
kiwaniem dotacji i pisaniem 
projektów unijnych. Był to 
strzał w dziesiątkę, ponieważ  
w przeciągu czterech ostatnich 
lat udało się zdobyć dla  gminy 
w różnej formie ponad 23 mln 
złotych. Ogromnym sukcesem 
okazało się wstąpienie naszej 
gminy do stowarzyszenia 
Krainy Góry Świętej Anny. 
Dzięki uczestnictwu w tym 
projekcie udało nam się po-
zyskać bardzo wiele funduszy 
na małe projekty jak i wielkie 
inwestycje. Tarnów wśród 10 
gmin stowarzyszenia jest be-
neficjentem posiadającym 
wnioski o największej sumie 
dofinansowania. 
 

Hala Sportowa 
 

Priorytetem jak i pewnym 
zobowiązaniem wyborczym 
poprzedniej kampanii Wójta 
była budowa Hali Sportowej w 
Tarnowie Opolskim.  Już od 
pierwszych dni nowej kadencji 
Wójt Zygmunt Cichoń obrał to 
za punkt honoru i rozpoczął 
prace mające na celu realizacje 
tego zadania. W 2008 roku 
można było zauważyć pierw-
sze namacalne efekty, a w 
listopadzie 2010 oddano do 
użytku wspaniałą halę spor-
tową z wyposażeniem oraz bo-
gatym zapleczem. W ramach 
kompleksu sportowego przy 
Publicznym Gimnazjum w 
Tarnowie obok hali sportowej 
ma powstać boisko „Orlik”. 
Prace na poziomie przygoto-
wawczym są już bardzo 
zaawansowane i jeszcze w tym 
roku ruszą roboty. 

Kanalizacja i infrastruktura 
drogowa 

 
W sprawie kanalizacji udało 
się uzyskać gwarancję cen 
ścieków na tym samym 
poziomie co w Opolu, przez co 
koszty odprowadzania nie-
czystości nie będą takie wy-
sokie jak początkowo się 
obawiano. Przez cały okres 
mijającej kadencji trwały w 
Urzędzie Gminy zaawanso-
wane prace przygotowawcze 
do budowy nowych odcinków 
kanalizacji. Jak wiadomo 
wszystko jest dopięte na 
ostatni guzik, i czekamy jedy-
nie na ostateczną decyzję poz-
walającą na rozpoczęcie budo-
wy. Na większości ulic gmin-
nych, które zostały skanalizo-
wane udało się przeprowadzić 
remont w postaci położenia 
asfaltu lub kostki betonowej. 
W całej gminie dokonano rów-
nież wymiany wszystkich pun-
któw świetlnych na energo-
oszczędne, przez co udało się 
ograniczyć wydatki związane 
z oświetleniem ulic. Zamonto-
wano również 80 nowych 
lamp. Udało się zwiększyć 
bezpieczeństwo na ulicach 
m.in. poprzez budowę chod-
ników w Kosorowicach i Mie-
dzianej oraz między Przywo-
rami a Kątami Opolskimi.   
Mimo, że lobbowanie w Za-
rządzie Dróg Powiatowych 
remontu drogi biegnącej przez 
Tarnów nie przyniosło zamie-
rzonych skutków, udało się 
jednak odnieść sukces na 
innym polu. Urząd Gminy 
dostał gwarancję o przebudo-
wie niebezpiecznego skrzyżo-
wania drogi krajowej 94 Opole 
- Bytom z  drogą powiatową 
Ozimek – Przywory. Z przed-
stawionych planów ma tam 
powstać rondo.  
 

Estetyka Miejscowości 
oraz Turystyka 

 
Dużą inwestycją była rekul-
tywacja terenu wokół „kałuży” 
w Tarnowie. Dzięki temu re-
montowi Tarnów odzyskuje 
stopniowo atrakcyjny wygląd, 
a staw wraz z placem przy 
OSP komponuje się znako-
micie z zabudową centrum 
miejscowości. W kwestiach 
turystyki udało się podwyż-
szyć atrakcyjność naszej gmi-

ny wytyczając trasy rowerowe 
poprzez ich oznakowanie oraz 
postawienie tablic informacyj-
nych w centralnych punktach 
miejscowości. Znakomicie uk-
ładała się współpraca między 
sołectwami a Urzędem Gminy. 
Udało się wesprzeć inicjatywy 
oddolne mające na celu stwo-
rzenie stowarzyszeń odnowy 
wsi. Dzięki temu udało się 
pozyskać wiele dodatkowych 
funduszy na rozwój oraz po-
lepszyć  estetykę miejscowości 
naszej gminy. Jednym z przy-
kładów może być wielofunk-
cyjne boisko sportowe w Ką-
tach Opolskich, które powstało 
dzięki współpracy Towarzyst-
wa Społeczno-Kulturalnego 
Rozwoju Wsi Kąty Opolskie 
oraz Wójta Zygmunta Cicho-
nia. 
 

Oświata i Kultura 
 

W kwestii oświaty udało się 
wesprzeć stworzenie szkoły 
samorządowej w Raszowej 
oraz przeprowadzić wiele prac 
remontowych w różnych 
placówkach oświaty na teranie 
gminy. W kwestiach kultury 
znakomicie spełnia się Gmin-
ny Ośrodek Kultury, który 
oferuje mieszkańcom szeroki 
wachlarz atrakcyjnych warsz-
tatów, zajęć oraz występów 
artystycznych. Przykładem 
wspaniale realizowanego pro-
jektu dofinansowanego ze 
środków unijnych była inicja-
tywa „Sztuka Nie Śpi” 
aktywizująca mieszkańców 
poprzez trwające cztery mie-
siące warsztaty fotograficzne. 
Znakomicie radzą sobie rów-
nież Gminna Biblioteka Pub-
liczna oraz jej filie. Liczba 
czytelników systematycznie 
wzrasta a same biblioteki prze-
szły gruntowne remonty oraz 
zostały zaopatrzone w nowo-
czesny sprzęt komputerowy. 
 

Bezpieczeństwo i Ekologia 
 

Udało się rozpocząć rekul-
tywację wysypiska w Ko-
sorowicach oraz wyremon-
tować stację uzdatniania wody. 
Wynegocjowano dodatkowe 
patrole policji, przez co 
szczególnie po zmroku wzros-
ło poczucie bezpieczeństwa 
obywateli naszej gminy. W 
kwestiach Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych udało się w 
trakcie mijającej kadencji 
udzielić dofinansowania na 
dwa wozy strażackie, a jed-
nostkę w Kosorowicach włą-
czono do krajowego systemu 
ratownictwa drogowego o pro-
filu przeciwpowodziowym.  
 


