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Dożynki powiatowe  
w naszej gminie 

    
W przyszłym roku w 

naszej gminie dnia 2 września 
odbędą się pierwsze w historii 
dożynki powiatowo-gminne. 
Będzie to dla naszej gminy 
duże wydarzenie, dlatego or-
ganizatorom i wszystkim zain-
teresowanym zależy na tym,  
by było to nasze wspólne 
święto. Po przeprowadzonych 
rozmowach z przedstawicie-
lami Starostwa Powiatowego z 
Opola, ze starostą na czele, 
przedstawionych zostało kilka 
ważnych kwestii: starostwo 
zapewni współfinansowanie 
projektu, gmina zapewni rów-
nież dofinansowanie na odpo-
wiednim poziomie, należy uw-

zględnić odpowiednie wyma-
gania dotyczące miejsca, loka-
lizacji i zasobów ponieważ na 
imprezę przybędzie mnóstwo 
ważnych osób. W związku z 
tym oraz wymaganiami jakie 
stawia Starostwo, ogłaszamy 
konkurs na sołectwo, które bę-
dzie współorganizatorem tego 
wydarzen ia. Wiemy, że wcześ-
niejsze ustalenia były innne, 
ale planowane w 2012 roku  
wydarzen ie jest obwarowane 
innymi warunkami. 

Mamy nadzieję, mówi 
wójt Krzysztof Mutz, że 
wszystkie sołectwa potraktują 
poważnie taką propozycję i 
będą chciały zaangażować się 
w przyszłoroczne święto. Bar-
dzo prosimy, dodaje Piotr 
Koziol – zastępca wójta, by do 

14 listopada 2011 dostarczyć 
do sekretariatu Urzędu Gminy 
ofertę sołectwa oraz wszelkie 
pomysły dotyczące przyszło-
rocznych dożynek. Będzie to 
ogromne wyzwanie, dlatego 
zależy nam, by był to nasz 
wspólny sukces. Istotna jest 
tutaj informacja dotycząca 
proponowanego miejsca orga-
nizacji projektu (położen ie, 
wielkość placu organizacji do-
żynek, wielkość parkingu, 
Dostęp i parametry mediów), 
proponowanego zespołu proje-
ktowego ze strony konkretnej 
miejscowości (liczba, nazwis-
ka, kompetencje, doświadcze-
nie projektowe), pomysły i 
propozycje na program impre-
zy (p lan niedzielnych obcho-
dów, propozycje na sobotnią 

część obchodów, ciekawostki i 
dodatki do programu), p ropo-
zycje dotyczące promocji im-
prezy. 

Po dostarczeniu zg ło-
szeń do Urzędu Gminy zos-
tanie przez organizatorów pod-
jęta decyzja. O decyzji tej od 
razu poinformujemy sołec-
twa. Mamy nadzieję, dodaje 
Krzysztof Mutz, że zdrowa ry-
walizacja oraz ciekawe pomys-
ły spowodują rozwój naszej 
gminy oraz zacieśnią współ-
pracę między zainteresowa-
nymi stronami ze wszystkimi 
sołectwami. Dzięki owocnej 
współpracy jest szansa, pod-
sumowuje Piotr Kozio l, że 
nasza gmina po zakończeniu 
imprezy będzie pełniej się 
promowała w regionie. Inf. UG 
 

Spotkanie ze starostą

14 września w Gminie Tarnów 
Opolski odbyło się bardzo  
ważne spotkanie przedstawi-
cieli Starostwa Powiatowego z 
Opola i władz Gminy Tarnów 
Opolski. Dotyczyło kilku bar-
dzo ważnych dla gminy spraw. 
Przede wszystkim p ierwszych 
w historii powiatowo–gmin-
nych dożynek na terenie gmi-
ny Tarnów Opolski planowa-
nych na rok przyszły oraz dróg 
powiatowych w gminie. Spot-
kanie było bardzo udane i 
ustalone zostały plany doty-
czące dożynek oraz projekty 
dotyczące dróg powiatowych 
w gminie.  
Już w poprzednim numerze 
informowaliś my, że w przysz-

łym roku w końcu mają ruszyć 
realne prace na drodze powia-
towej z Tarnowa Opolskiego 
do Kosorowic. Na spotkaniu 
tym po raz kolejny potwier-
dzono, że jest to priorytet dla 
Starostwa. Bardzo się cieszę - 
powiedział Henryk Lakwa, 
starosta opolski, że Gmina 
Tarnów Opolski sama wyszła z 
inicjatywą. Krzysztof Mutz, 
wójt gminy, z kolei dodał, że 
ważne jest to, by gmina stale 
się rozwijała przy współpracy 
m.in.. ze starostwem. Staro-
stwo to ważny partner i mamy 
nadzieję, że to nie pierwsze 
nasze wspólne przedsięwzięcia 
- podsumował Piotr Kozio l, 
zastępca wójta.         Inf. UG 
 

Co z tymi ściekami? 
 

Wstąpienie do Unii 
Europejskiej obliguje Polskę 
dostosowanie w dziedzinie 
ochrony środowiska do jej wy-
mogów. W przypadku gminy 
Tarnów Opolski oznacza to 
skanalizowanie jej do 2015 ro-
ku w 80%. Dotąd sieć kana-
lizacji obejmuje jedynie 30%. 
W ramach II etapu projektu 
„Trias Opolski – ochrona zbio-
rnika wód podziemnych dla 
aglomeracji Opole, Prószków, 
Tarnów Opolski” możliwe bę-
dzie dofinansowanie inwes-
tycji z Funduszu Spójności 
tam, gdzie na 1 km sieci przy-
pada 120 mieszkańców. Wa-
runki te, spełniają miejsco-
wości Nakło i Miedziana. 

W pierwszej z nich  
powstanie 10km sieci. Będzie 
tu zastosowany system grawi-
tacyjno – ciśnieniowy, ze 

względu na ukształtowanie 
terenu i faktu, że, przez Nakło  
biegnie droga krajowa. Kanali-
zacja ciśnieniowa jest też Tań-
sza od grawitacyjnej. W ielu  
mieszkańców jednak obawia 
się tego systemu. Dlatego 
Urząd Gminy zorganizował 
spotkanie informacyjne, na 
którym mogli oni zapoznać się 
z pro jektem, jak i jego wyko-
nawcami. Na spotkaniu można 
było dowiedzieć się, że kanali-
zacja ciśnieniowa, to kanali-
zacja, gdzie każdy dom lub 
grupa domów podłączana jest 
do jednej pompowni pracują-
cej wraz z innymi na wspólny 
rurociąg tłoczny. System tego 
typu jest całkowicie eko logi-
czny, tzn. ścieki wtłaczane są i 
transportowane w systemie za-
mkniętym do oczyszczalni. W  
tym przypadku - w Kosorowi-
cach.  Głównym elementem 
kanalizacji ciśnieniowej są 

przydomowe pompownie ście-
ków złożone z systemu stero-
wania, pompy oraz zb iornika. 
Wykonawcy podtrzymywali, 
że jest to jedno z najlepszych 
rozwiązań, a na pytania typu: 
„A co jeśli pompa się 
zepsuje?” odpowiadali, że jest 
to mało prawdopodobne, 
chyba, że w toalecie znajdą się 
zanieczyszczenia typu torby 
foliowe, sztućce itp. Warto 
zaznaczyć, że kiedy pompka 
zepsuje się koszty naprawy są 
pokrywane w ramach serwisu. 
Jednak, jeśli stanie się to z 
naszej winy - za pompkę płaci 
właściciel. Na żywotność sys-
temu wpływa również właś-
ciwa konserwacja (raz do roku  
pompownie powinny być czy-
szczone). 

W Miedzianej sytu-
acja wygląda nieco inaczej.  
Tutaj zostanie wybudowane 6 
km kanalizacji w systemie 

grawitacyjnym, który jak do-
tąd nie stwarzał żadnych pro-
blemów. Należy jednak zazna-
czyć, że znalazły się ulice, 
które są wyłączone z tej 
budowy, ponieważ nie speł-
niają w/w wymogów. Gospo-
darstwa domowe, które nie 
zostały ujęte w projekcie, mo-
gą się starać o dofinansowanie 
budowy kanalizacji przydomo-
wych. Wnioski takie należy  
składać w Urzędzie Gminy. 
Koszt przypadający na jedno 
gospodarstwo domowe, wyno-
si 30 tys. zł. Całkowity koszt 
inwestycji wynosi 216 665 573 
złotych, z czego 66% pokrywa 
Fundusz Spójności. Urząd  
Gminy na inwestycję przezna-
czył 36mln zł. Jak mówi Wójt 
Gminy Krzysztof Mutz: 
„Wszyscy musimy do tego 
dążyć, aby żyło nam się 
lepiej”. 
.............dokończenie na str.9 

 


