
Przebudowa oczyszczalni  
w Kosorowicach 

 
Rusza ko lejny już 11 kontrakt  
w ramach projektu kanalizo-
wania Gminy Tarnów Opolski 
pt. „Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Kosorowicach”.  21 
września 2011 odbyło się uro-
czyste podpisanie umowy. 
Projekt ten już się rozpoczyna, 
ale jego realizacja przewidzia-
na jest do 2014 roku. Dużo  
czasu zajmą sprawy dokończe-
nia negocjacji między Gminą 
Tarnów Opolski, a WiK Opole 
na temat warunków współpra-
cy, spraw dotyczących pozwo-
leń i innych dokumentów, bez 
których niemożliwe jest roz-
poczęcie tej inwestycji. Inwes-
tycję realizować będzie kon-
sorcjum firm ENERGOPOL 
TRADE Opole Sp. z o.o. z 
Opola, które wcześniej budo-
wało tę oczyszczalnię przy  
wsparciu Biura Projektów i 

Realizacji Obiektów Gospo-
darki Wodno – Ściekowej 
BIPROW OD z Wrocławia. 
Rozbudowa i modern izacja 
oczyszczalni ścieków w Koso-
rowicach obejmuje w części 
ściekowej i osadowej dodat-
kowe kubatury i instalacje 
wraz z modernizacją obiektów 
i instalacji towarzyszących w 
celu przejęcia przewidywa-
nych ścieków z istniejącej i 
nowych zlewni w gminach 
Tarnów Opolski i Izbicko. 
Rozbudowa oczyszczalni jest 
ważnym elementem całego 
projektu kanalizowania gmin, 
by mogła przyjąć odpowiednio 
większą ilość ścieków po 
zakończeniu budowy całej 
kanalizacji - mówi Piotr 
Koziol – zastępca  wójta gmi-
ny. Krzysztof Mutz dodaje, że 
będzie ze swojej strony moni-
torował realizację projektu, 
który jest ważny dla Gminy  
Tarnów Opolski.          Inf. UG 
 

Targi Organizacji 
Pozarządowych 

 
W Opolu odbyły się 

już kolejne, III Targi Orga-
nizacji Pozarządowych. Pro-
jekt miał miejsce 23 września 
2011r. w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Opol-
skiego. W ramach Targów od-
była się prezentacja działal-
ności organizacji pozarządo-
wych województwa opolskie-
go na stoiskach wystawien-
niczych. Bardzo ważną częścią 
przedsięwzięcia była konferen-
cja pt. „Partycypacja społecz-

na”. Spotkanie moderował Da-
mian Dec, a konferencję roz-
poczęli organizatorzy tegoro-
cznych Targów: Józef Sebesta 
- Marszałek Województwa 
Opolskiego, przedstawiciel 
Wojewody Opolskiego, To-
masz Kos mala - Prezes Opol-
skiego Centrum Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych. 
Pierwszą część merytoryczną 
konferencji przedstawił zastęp-
ca wójta Gminy Tarnów 
Opolski – Piotr Koziol. Tema-
tem wystąpienia była partycy-
pacja społeczna we współpra-
cy organizacji pozarządowych 

i jednostek samorządu tery-
torialnego na przykładzie 
Gminy Tarnów Opolski. Piotr 
Koziol przedstawił jak wyglą-
da i jak powinna wyglądać 
współpraca miedzy samorzą-
dem (gminą), a organizacjami 
pozarządowymi działającymi 
na danym terenie. Kolejnym 
tematem było angażowanie 
społeczności lokalnej w proce-
sie podejmowania decyzji na 
przykładzie Programu Inicja-
tyw Społecznych Poakcesyj-
nego Programu Wspierania 
Obszarów Wiejskich oraz par-
tycypacja społeczna w proce-
sie tworzenia przepisów praw-
nych na przykładzie Inicjatyw 
„Dobre prawo dla NGO” i 
„Dobre prawo dla stowarzy-
szeń”. Omawiał to Waldemar 
Weihs – Prezes Dolnośląskiej 
Federacji Organizacji Pozarzą-
dowych. Ostatni temat – prze-
dmiot zadania publicznego w 
świetle działalności organiza-
cji pozarządowych przedstawił 
Arkadiusz Talik – doktorant 
Instytutu Nauk Prawnych Pol-
skiej Akademii Nauk. Po Kon-
ferencji była burzliwa dysku-
sja na temat rzeczywistego 
współdziałania sektora publi-
cznego z sektorem społecznym 
w województwie opolskim. Na 
zakończenie marszałek wrę-
czył nagrodę „Opolska Nieza-
pominajka 2010”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po zakończeniu t rze-
cich Opolskich Targów Orga-
nizacji Pozarządowych Piotr 
Koziol, otrzymał bardzo waż-
ną informację, że będzie repre-
zentował organizacje pozarzą-
dowe i sektor publiczny z 
województwa opolskiego w 
bardzo elitarnym gronie Rady 
Pożytku Publicznego Woje-
wództwa Opolskiego. Rada ta 
zajmować się będzie najważ-
niejszymi sprawami dotyczą-
cymi kwestii współpracy sek-
tora publicznego, czy li Urzędu 
Marszałkowskiego, Urzędu 
Wojewódzkiego i Sejmiku  
Województwa Opolskiego 
oraz najaktywniejszych orga-
nizacji społecznych z woje-
wództwa opolskiego. 

Inf. UG 
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26 września rozpoczął 
się cykl warsztatów skiero-
wany dla młodych, pięknych i 
ambitnych ludzi z Gminy  
Tarnów Opolski. Podczas po-
nadtygodniowych zajęć szko-
leniowych młodzi, stojący na 
początku swojej kariery, ludzie 
poszukiwali, rozpoznawali i 
wreszcie analizowali swoje 
umiejętności i kompetencje 
zawodowe. W trackie pierw-
szych zajęć, na twarzach oś-
miu uczestników zauważyć 
można było mieszankę uczuć i 
emocji, wśród których królo-
wała: ciekawość, lęk, koncen-
tracja, ale także pewna swoista 
fascynacja i zniecierpliwienie: 
Co będzie dalej?  

Zajęcia integracyjne, 
komunikacy jne oraz z zakresu 
motywacji przełamały lody. 
Już wówczas można było zau-
ważyć tworzącą się specyfi-
czną więź, która łączyła grono, 
nieznających się do tej pory, 
ludzi. Podczas bardzo intensy-
wnego tygodnia uczestnicy 
zmierzy li się z pisaniem doku-
mentów aplikacy jnych, rozmo-
wą kwalifikacyjną, metodami 

oraz barierami w poszukiwa-
niu pracy.  Entuzjazmu każde-
go dnia przybywało, co jesz-
cze lep iej pozwalało realizo-
wać założone cele. Uczestnicy 
mieli okazję odkryć swój pro-
fil zainteresowań, często zas-
kaku jąc samego siebie. Uczyli 
się od siebie wzajemnie – bo 
każdy z tych Młodych i Wyją-
tkowych ludzi przyniósł ze 
sobą bagaż doświadczeń. 
Szkolen ie z zakresu wizażu i 
fryzjerstwa znalazło szczegól-
ne upodobanie wśród płci 
pięknej pro jektu. Przed ucze-
stnikami kolejne wyzwania i 
kolejne szkolen ia, trzymamy 
kciuki i powodzen ia na egza-
minie Prawa Jazdy! Cieszę się, 
że dzięki rozmowom z Woje-
wódzkim Urzędem Pracy uda-
ło pozyskać się pieniądze, by 
młodzież z naszej gminy mogła 
rozwijać się - mówi Piotr 
Koziol.  Pro jekt realizowany 
przez G.O.P.S. w Tarnowie  
Opolskim, a współfinansowa-
ny ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Julia Szostok 

Młodzi, piękni i ambitni


