
5Gmina Tarnow Opolski5  10
Inwestycje realizowane 
dzięki dofinansowaniu 

pochodzącemu  
z Funduszy Unijnych  

i Rządowych 
 
 Gmina Tarnów Opol-
ski zrealizowała wiele pro-
jektów  dofinansowywanych z 
funduszy unijnych oraz z 
dotacji rządowych. 

Dzięki funduszom po-
chodzącym z Regionalnego 
Programu Europejskiego na 
lata 2007-2013  powstała 
ogólnodostępna hala sportowa 
w Tarnowie Opolskim. War-
tość całkowita realizacji to 
kwota 4253490,46zł  a wyso-
kość dofinansowania to  
1692670,93zł. Na hali zlokali-
zowane jest pełnowymiarowe 
boisko sportowe 20m x 40m 
wraz z trybunami – ponad 200 
miejsc siedzących, siłownia, 
sala do aerobiku i  gimnastyki 
korekcyjnej. W skład wyposa-
żenia weszły między innymi: 
sprzęt do piłki ręcznej, 
siatkowej, koszykowej, drabin-
ki, skrzynie, oszczepy, elektro-
niczna tablica wyników oraz 
urządzenia do siłowni.  

Z tego samego pro-
gramu gmina otrzymała dofi-
nansowanie na zakup wypo-
sażenia do szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Mają 
między innymi: powstać sale 
językowe, klasy z nowoczes-
nym sprzętem do biologii i 
chemii; zostać zakupione w 
ramach projektu tablice Inter-
aktywne, laptopy, nowe ławki  
i wiele innych sprzętów po-
trzebnych w szkołach. Wartość 
projektu to 610126,19zł, a 
wysokość dofinansowania ma 
wynieść 499692,38 zł. 

Ponadto Gmina Tar-
nów Opolski za pośrednict-
wem Wojewódzkiego Ośrodka 
Doskonalenia Informatycz-
nego i Politechnicznego otrzy-
mała środki unijne na projekt 
„Opolska e-Szkoła, szkołą ku 
przyszłości”, który będzie 
realizowany w PSP Tarnów 
Opolski, oraz w Gimnazjum w 
Tarnowie Opolskim. W ra-
mach projektu szkoły zostaną 
wyposażone m.in. w nowo-
czesne notebooki, tablice in-
teraktywne, szybki Internet. 
Wartość projektu to 1010 
000,00zł, wysokość uzyskane-
go dofinansowania 850 tys.  zł.  

 Gmina otrzymała 
środki z Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki w wyso-
kości 394878,00 zł. Dofi-
nansowanie powyższego pro-
jektu wynosi 100%. Realizacja 
projektu trwa w szkołach od 
01.01.2010r. do 30.11.2010 r. 
Dzięki niemu uczniowie ze 
szkół podstawowych w Tar-
nowie Opolskim, Kątach 
Opolskich, Nakle  a także w 
filiach w Przyworach i w Ko-
sorowicach mogą uczestniczyć 
w bezpłatnych dodatkowych 
zajęciach z  języka polskiego, 
języka  angielskiego, matema-
tyki, informatyki, jak również 
w zajęciach artystycznych, lo-
gopedycznych oraz prewencyj-
nych. W ramach tego zadania 
część dzieci otrzymało m.in. 
bezpłatne podręczniki, a szko-
ły wzbogacą się w sprzęt do 
prowadzenia powyższych za-
jęć. 
 Również ze środków 
unijnych Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich gmina 
zagospodarowała teren wokół 
zbiornika wodnego w Tarno-
wie Op. Wartość projektu to 
143537,67zł dofinansowanie 
wynosi 107653zł. Dzięki nie-
mu udało się uporządkować 
teren poprzez budowę ścieżek 
oraz obsadzenie zielenią. 
Także zmieniono kształt zbior-
nika i zbudowano podest dre-
wniany. Dzięki czemu miejsce 
to nabrało estetycznego wyg-
lądu. 
 Gmina Tarnów Opol-
ski realizuje również projekty 
dofinansowane z dotacji rzą-
dowych.  
 W roku 2009 w ra-
mach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
na lata 2008-2011 wyremonto-
wała drogę Wyzwolenia w 
miejscowości Kąty Opolskie. 
Wykonano nawierzchnię z  
kostki betonowej wraz z od-
wodnieniem. Wartość projektu 
wyniosła 152500,00 zł, a do-
finansowanie 76 250,00 zł. 
W roku 2010 do tego samego 
projektu wykonano ulicę Od-
rzańską w Przyworach. Wy-
sokość wniosku to kwota 367 
tys. zł a dofinansowanie 
183500,00 zł. Remont polegał 
na ułożeniu nawierzchni bitu-
micznej. 
  Z tych samych do-
tacji zrealizowany jest projekt 

„Radosna Szkoła” w  PSP w 
Nakle. Polega on na zakupie 
wyposażenia do miejsc zabaw 
dla dzieci młodszych. M.in.: 
piłki, maty gry i inne zabawki 
edukacyjne. Dotacja projektu 
wyniosła 100% kwoty – 
5996,00 zł. W/w projekt na 
rok 2010 objął wyposażenie 
miejsc zabaw dla PSP w 
Tarnowie Opolskim, kwota 
11993,00 zł oraz dla PSP w 
Kątach Opolskich kwota 
5996,00 zł. Kwoty te są dofi-
nansowywane w 100%. Po-
nadto PSP w Tarnowie Opol-
skim otrzymało z powyższego 
projektu kwotę 60822,00 zł na 
utworzenie placu zabaw przy 
szkole – wartość całego zada-
nia to kwota 121644,00 zł. 
 W Tarnowie Opols-
kim w ramach programu ”Mo-
je boisko Orlik 2012” ma 
powstać kompleks sportowy 
składający się z boisk: piłkar-
skiego i wielofunkcyjnego 
wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym. Wartość projektu 
to 1341000,00 zł, dofinanso-
wanie to kwota 833000,00 zł. 
Ruszyły już pierwsze roboty z 
tym związane. 
  Gmina wspierała i 
dofinansowała również projekt 
składany przez Stowarzyszenie 
Społeczno Kulturalne Wsi 
Kąty Opolskie dotyczący bu-
dowy boiska wielofunkcyj-
nego w Kątach Opolskich. 
Dzięki czemu  powstało ogól-
nodostępne boisko wielo-
funkcyjne o długości 32,10m i 
szerokości 19,10m wyposa-
żonego w urządzenia sportowe 
do gry w piłkę siatkową oraz 
koszykówkę. Łączna powierz-
chnia powstałego boiska to 
613,11m2 pokryta trawą syn-
tetyczną lub  poliuretanową. 
Wartość projektu to 204051,87 
zł, a wysokość dofinansowania 
wynosi 153 tys. zł.  
W bieżącym roku gmina 
otrzymała również  dofinanso-
wanie z PROW  za pośrednict-
wem Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Stowarzyszenie Kraina 
Św. Anny”, na dofinansowanie 
Dożynek Gminnych w Nakle. 
Wartość projektu to 31908,26 
zł a wysokość dofinansowania 
to 22335,78 zł.  
W ramach PROW Gmina 
przymierza się do złożenia 
wniosku na budowę sieci 
wodociągowej w Walidrogach. 

W ramach tego działania 
złożono również wniosek na 
zagospodarowanie terenu wo-
kół budynku wielofunkcyj-
nego w Kosorowicach.  Liczy-
my na równie pomyślne oceny 
przygotowywanych wniosków. 
 
   
 

Już chyba nikt nie ma 
wątpliwości, że grupy tanecz-
ne działające przy GOK to 
pierwsza liga! A pojawienie 
się ich na konkursach budzi 
respekt. Mimo różnych zda-
rzeń, które nękały nasz kraj 
tego roku (żałoba narodowa, 
powódź) wiele konkursów 
zostało odwołanych, to i tak 
zaznaczyliśmy swoją obecność 
na tanecznej mapie Polski. 
Ciężka praca naszych podo-
piecznych została doceniona i 
do bogatego już dorobku mo-
żemy dopisać: 
- I Ogólnopolski Turniej Tańca 

Nowoczesnego "Tańczymy 
Fair play" w Sosnowcu  

III m-ce - Element  
- I Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Tanecznych w 

Dobrzeniu Wielkim: 
Wyróżnienie - Element i Fuks 

- Międzywojewódzkie 
Spotkanie Taneczne "TOP" 

Tarnów Opolski 
II m-ce Element 

 III m-ce Mikroelement 
II m-ce Fuks 

I m-ce Decadance 
- Ogólnopolski Festiwal Tańca 

Disco i Hip hop  
Gorzów Śląski 
I m-ce Element 

III m-ce Mikroelement 
- Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Tanecznych 

„Ozimek 2010” 
I m-ce Decadance 

- Festiwal Tańca "Tańcząc w 
jasnościach" Tarnowskie Góry 

- Wyróżnienie Fuks 
- IX Wojewódzki Festiwal 
Piosenki i Tańca „Kuźnia 

2010” Zawadzkie 
II m-ce Element 

I m-ce Fuks 
III m-ce Decadance 

I m-ce Santex 
 
 

Tancerze na medal!!!


