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Złoci Jubilaci 

 
5 listopada piętnaście 

jubileuszowych par spotkało 
się na uroczystości z okazji 
50-lecia zawarcia małżeństwa. 
W imieniu Prezydenta RP 
Jubilatów medalami udekoro-
wał Wójt Gminy Zygmunt 
Cichoń, który z tej okazji 
wygłosił okolicznościowe 
przemówienie oraz złożył gra-
tulacje, podziękowania i ży-
czenia. Na cześć Złotych Ju-
bilatów wzniesiono toast 
lampką szampana i odśpie-
wano „Sto lat”. Było dużo 
wspomnień i wzruszeń, a także 
sporo śmiechu i tańców przy 
akompaniamencie zespołu mu-
zycznego Krystiana Wojtali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeszcze raz składamy ser-
deczne gratulacje wszystkim 
parom i życzymy kolejnych 
pięknych rocznic, dalszych  lat 
w zdrowiu, radości i szczęściu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
małżeńskim. 
Niestety z różnych przyczyn 
nie wszyscy mogli pojawić się 
na uroczystości, ale poniżej 
zamieszczamy pełną listę 

Jubilatów: 
- Bańkowski Władysław 

 i Zofia 
- Blaut Czesław i Gertruda 

- Blaut Paweł i Teresa 
- Czech Ginter i Hildegarda 
- Emmerling Horst i Teresa 

- Kowalczyk Henryk i Emilia 
- Krawiec Helmut I Eryka 

- Lisek Paweł i Aniela 
- Ogórek Krzysztof  

i Nortburga 
- Salzburg Piotr i Edeltrauda 
- Sekuła Jerzy i Agnieszka 
- Smolarek Stefan i Marta 

- Stach Hubert i Anna 
- Stach Antoni i Elżbieta 

- Suchan Wilhelm i Gabriela 
- Wilner Jan i Teresa 

- Wysada Jerzy i Hildegarda 
- Zajfert  Henryk i Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o  pracach 
wykonanych z zakresu  

bieżącego utrzymania dróg, 
zieleni oraz  przystanków 

 
Na terenie gminy do 

utrzymania dróg jest ponad 80 
km dróg gminnych oraz ok. 
200 km. dróg dojazdowych do 
pól. 

W 2010 r., prace 
związane z bieżącym utrzyma-
niem dróg polegały na zimo-
wym utrzymaniu, remontem 
cząstkowym nawierzchni bitu-
micznych na terenie  gminy 
metodą grysami na sucho przy 
użyciu remontera Patcher oraz 
wykonaniu remontu cząstko-
wego dróg gruntowych. 

W miejscowościach 
Przywory i Kąty Op.,  wyre-
montowano drogi zniszczone 
podczas majowej powodzi. Ut-
wardzono nawierzchnie ka-
mieniem i uwałowano. Wpro-
wadzono również organizację 
ruchu oraz zamówiono tab-
liczki z brakującymi nazwami 
ulic.  

Gmina ponosi koszty 
związane z utrzymaniem ziele-

ni, które w znacznym stopniu 
przeznaczane zostają na wy-
wóz odpadów z terenów zielo-
nych, cmentarzy oraz parkin-
gów. Naprawiano  kosiarki, 
zakupiono drzewka i krzewy 
oraz dokonywano pielęgnacji 
drzew. 

Na terenie gminy do 
utrzymania są 23 przystanki 
autobusowe w ośmiu sołectw-
wach. Z przedmiotowego zak-
resu utrzymuje się czystość na 
w/w przystankach. W miejsco-
wości Kąty Op. w roku bie-
żącym  zostanie zamontowana 
wiata przystankowa oraz wsta-
wione zostaną szyby przystan-
kowe, które uległy dewastacji 
przy DW nr 423 Przywory – 
Kąty Opolskie. 

Spis Rolny 2010 
 

W związku z zakoń-
czeniem spisu rolnego Wójt 
Gminy Tarnów Opolski Zyg-
munt Cichoń pełniący funkcję 
Gminnego Komisarza Spiso-
wego serdecznie dziękuje 
wszystkim rolnikom objętym 
spisem ze wyrozumiałość oka-
zaną rachmistrzom, cierpli-
wość i czas poświęcony na 
przygotowanie się do spisu i 
wypełnienie ankiet.  
W tym roku był to już drugi 
spis przeprowadzany na 
terenie gminy Tarnów 
Opolski. Pierwszy był spisem 
próbnym przed Powszechnym 
Spisem, który odbędzie się w 
2011r. Mamy nadzieję, iż 
równie życzliwie przyjmiecie 
Państwo rachmistrzy w przy-
szłym roku.  

Sesje RG 
 
Pierwsza jesienna Se-

sja Rady Gminy odbyła się  
1 października. Tradycyjnie na 
spotkaniu Przewodniczący Ru-
dolf Urban wygłosił sprawo-
zdanie z działalności między-
sesyjnej Rady Gminy. W okre-
sie od poprzedniego spotkania 
radnych, wpłynęły pisma w 
sprawie: remontu ulic: Nowej - 
Kąty Opolskie, Poniatowskie-
go – Kosorowice; przeciekają-
cego dachu domu kultury w 
Przyworach; stanu budynku w 
Miedzianej oraz wsparcia fi-
nansowego na kupno nowego 
wozu strażackiego dla OSP 
Przywory. Następnie Wójt zło-
żył sprawozdanie z działal-
ności międzysesyjnej, w któ-
rym to czasie: brał udział w 
szkoleniu dotyczącemu pozys-
kiwania środków na budowę 
dróg z programu „schetynó-
wek”, spotkał się w starostwie 
z przedstawicielami gmin w 
sprawie przejęcia opolskiego 
PKS`u oraz uczestniczył w 
obradach powiatowej komisji 
bezpieczeństwa w Kosorowi-
cach.  Na sesji podejmowano 
projekty uchwał m.in. w 
kwestii: zamiany nierucho-
mości w miejscowości Nakło, 
dostosowania opisu granic 
okręgów wyborczych gminy 
Tarnów Opolski do stanu 
faktycznego, zbycia nierucho-
mości w Przyworach, budowy 
zbiornika Racibórz Dolny oraz 
określenia szczegółowego 
konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi. Wśród osób 
które pojawiły się na sesji był 

również Teodor Okos – prezes 
OSP w Przyworach, który 
osobiście przedstawił kwestie 
pozyskania środków na nowy 
wóz strażacki. Wójt Zygmunt 
Cichoń przyznał, że strażacy z 
Przywór odznaczyli się og-
romną determinacją przy po-
zyskiwaniu środków, uzysku-
jąc kilkanaście tysięcy złotych 
ze zbiórki złomu. Zaznaczył, 
że podczas powodzi wypełnili 
znakomicie swoje obowiązki, 
przez co jeszcze bardziej zas-
ługują na nowy wóz. Stare 
auto ma już 30 lat i jest ubogo 
wyposażone. Strażacy jednak 
mają już upatrzone nowe i 
wytargowali na nie dobrą 
cenę.  

Ostatnia Sesja Rady 
Gminy obecnej kadencji odby-
ła się 8 listopada. W ramach 
działalności międzysesyjnej do 
Rady wpłynęły m.in.  pisma: z 
Nakła w sprawie remontu 
ulicy Kościuszki oraz z urzędu 
skarbowego na temat oświad-
czeń majątkowych. Działal-
ność międzysesyjna Wójta ob-
fitowała w wiele spotkań 
dotyczących m.in.: pompowa-
nej wody, trasy omijającej 
Kosorowice, społeczeństwa 
informatycznego, taryf za 
ścieki w Kątach i Przyworach 
(w siedzibie WIK). Poza tym 
był na posiedzeniu stowa-
rzyszenia Krainy Góry Świętej 
Anny. Spotkał się również z 
dyrektorami placówek oświa-
towych z gminy, uczestniczył 
w posiedzeniu komisji bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. 
Gratulował także Jubilatom 
świętującym Złote Gody. 

Podejmowane na sesji projekty 
uchwał dotyczyły jedynie 
zmian w uchwale budżetowej 
oraz zmiany w planie Stowa-
rzyszenia Odnowy Wsi Tar-
nów oraz Kosorowice. 

Na zakończenie sesji 
Wójt Gminy i Przewodniczący 
RG złożyli podziękowania 
oraz wręczyli drobne upomin-
ki wszystkim członkom rady 
za cały 4-letni okres wspólnej 
pracy na rzecz rozwoju naszej 
gminy. 


