
 
 

Zadania Inwestycyjne 2010 
 
 W bieżącym roku w 
zadaniach inwestycyjnych 
przeważały remonty dróg 
gminnych polegające na 
ułożeniu nawierzchni z kostki 
betonowej oraz na utwar-
dzeniu kamieniem granito-
wym. W większości zostały 
one już zrealizowane. Kostkę 
betonową ułożono również na 
placu przy cmentarzu w Przy-
worach i w Miedzianej oraz 
przy Szkole Podstawowej w 
Tarnowie Opolskim. 
 Wymieniono kanali-
zację deszczową wzdłuż ul. 
Św. Marcina na odcinku od 
stawu do skrzyżowania z ul. 
Ks. Klimasa. 

Wykonano przyłącz 
wodociągowy do boiska spor-

 
 
towego w miejscowości Ra-
szowa przy ul. Krośnickiej, 
gdzie obecnie trwa remont 
drogi polegający na ułożeniu 
nawierzchni bitumicznej.  

W dniu 9.11br. roz-
poczęto prace związane z 
budową punktów oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy.   

Zlecono wykonanie 
projektów budowlano-wyko-
nawczych na dokończenie 
remontu ulicy Szkolnej w 
Kątach Opolskich oraz na 
budowę sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej na terenie gmi-
ny m.in. w celu uzbrojenia 
działek gminnych jak i umoż-
liwienia podłączenia się do 
wodociągu istniejącym budyn-
kom mieszkalnym.  

Ogłoszono przetarg 
na wykonanie zadania pn. 

„Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Tarnów 
Opolski na ul. Nowej i Nor-
wida oraz w miejscowości 
Walidrogi na ul. Stokrotek i 
Konwalii”, które będzie finan-
sowane z własnych środków 
gminy. Późna realizacja in-
westycji związana jest z 
długotrwałym oczekiwaniem 
na ogłoszenie naborów na 
składanie wniosków o przyz-
nanie pomocy przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Opolskiego, który do dnia 
dzisiejszego się nie ukazał. 

W najbliższym czasie 
ruszy budowa kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości Ko-
sorowice na odcinku ul. 
Zapłotna - ul. Pawlety. 

Gmina Tarnów Opol-
ski bierze udział w realizacji 
projektu „TRIAS OPOLSKI – 
ochrona zbiornika wód pod-

ziemnych dla aglomeracji 
Opole, Prószków i Tarnów 
Opolski”, podczas którego 
zostanie wykonana kanalizacja 
sanitarna w Tarnowie Opol-
skim, Miedzianej i Nakle oraz 
przebudowa oczyszczalni ście-
ków w Kosorowicach. Prze-
targi na realizację tych zadań 
będą ogłaszane przez bene-
ficjenta projektu tj. Wodociągi 
i Kanalizacja w Opolu. Roz-
poczęcie z zakończeniem ro-
bót planowane jest w Tar-
nowie Opolskim na 2011 r. – 
VIII 2013 r., w Miedzianej i 
Nakle na 2011 r. –  XI 2012 r. 
oraz w Kosorowicach dot. 
przebudowy oczyszczalni ście-
ków na I/II 2012 r.– XI 2013 r. 
Swój udział gmina również 
miała w budowie chodnika 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 
Przywory -  Kąty Opolskie. 
 

Hala na miarę marzeń 
 
Środa 10 listopada br., była 
dniem szczególnym. Tego dnia 
bowiem nastąpiło uroczyste 
otwarcie nowoczesnej hali 
sportowej. Ziściły się marzenia 
nie tylko dzieci i młodzieży, 
ale całego społeczeństwa. 

Po powitaniu gości, 
nastąpiło uroczyste przecięcie 
wstęgi, którego dokonali: Wójt 
Gminy Tarnów Opolski Zyg-
munt Cichoń wraz  z Mirosła-
wem Kadubowskim – przed-
stawicielem  wykonawcy –
Wrocławskim Przedsiębiorst-
wem Budownictwa Przemys-
łowego „WROBIS” S.A. Poś-
więcenia obiektu dokonał Ks. 
Proboszcz Wiesław Szeląg. 

Po tych doniosłych 
chwilach głos zabrał gospo-
darz gminy Zygmunt Cichoń. 
Powitał zgromadzonych gości 
i podziękował wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do powsta-
nia tego pięknego obiektu. 
Przypomniał krótką historię 
budowy hali, która rozpoczęła 
się w 2007r. Zauważył, że 
podejmując decyzję o tak du-
żej inwestycji nie było pewne 
czy gminie uda się uzyskać 
dofinansowanie ze źródeł zew-
nętrznych. Dzięki działaniom 
urzędu udało się jednak przy-
gotować projekt i otrzymać 
dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Opolskiego z Regional-
nego Programu Operacyjnego. 
W swoim wystąpieniu wyjaś-
nił,  dlaczego budowa sali 
gimnastycznej była  tak waż-

na? Generalnie główną ideą 
było zapewnienie wszechstron-
nego rozwoju naszych dzieci i 
młodzieży. Jak wiemy dzieci  
i młodzież są naszą przysz-
łością. Od nich zależy przy-
szłość nas, naszej gminy, Re-
gionu,. Stawiamy na edukację. 
Wiemy, że przez dobrą szkołę 
wiedzie najprostsza droga do 
dobrej przyszłości. Chcę, aby 
nasze dzieci zdobywały wiedzę 
książkową, uczyły się języków 
obcych, zdobywały umiejęt-
ności z zakresu techniki i 
informatyki. By rozwijały swo-
je zdolności nie tylko umys-
łowe, artystyczne, ale i spor-
towe. Powstanie tej sali jest 
dowodem, że nasza gmina się 
rozwija. Myślę, że przyczyni 
się do zahamowania emigracji 
młodzieży z gminy i przyczyni 
się do integrowania społeczeń-
stwa. 

 
Następnie  głos zabra-

li Michał Kadubowski, Wice-
starosta Krzysztof Wysdak 
oraz Ks. Proboszcz Wiesław 
Szeląg. Gratulowali władzom 
pięknego obiektu i życzyli by 
obiekt służył mieszkańcom 
gminy przez długie, długie 
lata. Goście przekazali na ręce 
młodzieży piłki do gier zes-
połowych. 

Ostatnim punktem  
części oficjalnej było wrę-
czenie dyplomu „Przyjaciela 
Klubu” Panu Wójtowi Gminy 
Zygmuntowi Cichoniowi przez 
amatorów sportów walki z 
podziękowaniem za dobrą 
współpracę.  
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