
………..Ciąg dalszy ze str.4 
Wydarzenie to miało miejsce 
właśnie podczas przeglądu 
chórów w niemieckiej „krainie 
lawendy”. Przegląd uświetnił 
także nasz chór. Na uro-
czystości podpisania umowy 
partnerskiej, poza mną,  obec-
nych było część naszych 
radnych. Rewizyta niemiec-
kich partnerów nastąpiła w 
przeciągu dwóch tygodni. W 
Sali w Kosorowicach odbyły 
się koncerty chórów, natomiast 
część nieoficjalna spotkania 
zaplanowana została w bie-
siadniku myśliwskim w Mie-
dzianej. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas nawet królowa 
lawendy, wybierana corocznie 
w Bad Blankenburg. Naszym 
gościom pokazaliśmy, że rów-
nież mamy swój roślinny sym-
bol – tarninę. Spotkanie było 
okazją do degustacji tarnino-
wych specjałów, które wcześ-
niej nagrodzone zostały w 
gminnym konkursie. Prezen-
tem z naszej strony były 
filiżanki porcelanowe, mało-
wane przez panią Agnieszkę 
Okos z Przywór, ze specjal-
nym tarninowym wzorem. 
Podkreśliliśmy tym naszą lo-
kalną tożsamość a obdarowani 
byli zachwyceni. Przyjaciel-
ska, harmonijna atmosfera 
spotkań wróży dobrze dalszej 
współpracy. Goście mieli tylko 
jedną prośbę, taką z przy-
mrużeniem oka – marzy im 
się, aby nasi radni nauczyli się 
hymnu lawendowego i aby 
zaśpiewali go na najbliższej 
wspólnie obchodzonej uro-
czystości. 
Red. Kanalizacja Miedzianej 
i Nakła została zakończona a 
mieszkańcy czekają na przy-
łącza. Jak będzie wyglądała 
procedura w tej sprawie? 

K.M. W tej sprawie odbyły się 
już spotkania wiejskie w 
Miedzianej i w Nakle. Wspól-
nie z przedstawicielami WiKu 
i ZGKiM starałem się wyjaś-
nić kwestie interesujące miesz-
kańców. W przypadku dodat-
kowych wątpliwości, osobą do 
kontaktu jest pan Ireneusz 
Kowalczyk – pracownik 
referatu Gospodarki Tereno-
wej, przyjmujący interesantów 
w pokoju numer 3 Urzędu 
Gminy Tarnów Opolski. 
Red. Gorącym tematem, 
podobnie jak w innych 
gminach, są  Śmieci. Jak 
ocenia Pan funkcjonowanie 
Gminy w tym temacie?  
K.M. Jak w każdej gminie, są 
jeszcze kwestie wymagające 
usprawnienia. Jest wiele pytań 
a nawet skarg ze strony 
mieszkańców ale na wszystkie 
staramy się na bieżąco odpo-
wiadać. W tym tygodniu od-
byłem spotkanie z prezesem 
firmy Remondis aby omówić 
stan współpracy. Dużym pro-
blemem jest fakt, że na rynku 
nie ma plastikowych pojem-
ników – polskie firmy ich nie 
produkują a na te sprowadzane 
od zagranicznych producentów 
trzeba czekać. To dlatego 
Remondis nie podstawił jesz-
cze pojemników z brązową 
klapą. Ze swojej strony stara-
my się aby ta zmiana systemu 
była jak najmniej uciążliwa dla 
mieszkańców. Aby uniknąć 
nagromadzenia odpadów, zor-
ganizowaliśmy dodatkowe wy-
wozy. Obniżyliśmy też wyjś-
ciową cenę o 50 groszy od 
osoby. Liczę na to, że po 
kolejnym przetargu uda nam 
się jeszcze zejść z ceny. 
Przypomnę, że jeżeli ktoś ma 
więcej śmieci niż mieści 
pojemnik, można wystawiać 

też worki – z pewnością 
zostaną odebrane. 
Red. Gmina intensywnie 
pozyskuje środki zewnętrzne 
na swój rozwój, m.in. ze 
środków unijnych. Czy ma-
my jakieś nowe sukcesy w 
tym temacie? 
K.M. Tak – dwa tygodnie 
temu podpisałem umowę na 
dofinansowanie przebudowy 
wodociągu ze środków PROW 
(ponad 2 miliony złotych). 
Pozytywnie ocenione zostały 
tez nasze projekty złożone w 
ramach Lokalnej Grupy Dzia-
łania – projekt na zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej 
za dworcem PKP – od torów 
do budynku Kaskady oraz pro-
jekt promocyjny. Kilka pro-
jektów mamy w trakcie rea-
izacji i cały czas szukamy 
nowych możliwości pozyska-
nia środków zewnętrznych na 
rozwój gminy. Należy też 
pamiętać, że pozyskanie zew-
nętrznych środków pozwoliło 
nam na trwającą utylizację 
azbestu na terenie gminy. 
Red. W ubiegłym tygodniu 
na terenie Tarnowa i Koso-
rowic pojawiły się przydro-
żne głazy wapienne. W jakim 
celu zostały ustawione? 
K.M. Wapienie, które poja-
wiły się m.in. obok kościoła w 
Kosorowicach, w lesie obok 
kopalni w Tarnowie i przy 
tzw. „Rajskiej drodze” ciąg-
nącej się aż do Maliny, służą 
oznakowaniu Szlaku Św. Jaku-
ba, przebiegającego przez na-
szą gminę. Nie wszyscy mie-
szkańcy wiedzą, że mamy u 
siebie ok. 9,5 km średnio-
wiecznego szlaku handlowego 
Via Regia (tzw. Królewska 
Droga), z którym pokrywa się 
szlak wiodący do grobu świę-
tego apostoła. Ciągnie się on 

od Wilna na Litwie aż do 
Santiago de Compostela w 
Hiszpanii – a przechodzi właś-
nie przez naszą gminę. Drogi 
Jakubowe w całej Europie 
znakowane są zwykle grani-
tem – u nas symboliczna mu-
szla Św. Jakuba znajdzie swo-
je miejsce na wapieniu wydo-
bytym z naszej kopalni, z na-
szej ziemi. Pielgrzymowanie 
drogami Jakubowymi jest wy-
jątkowe – nie odbywa się w 
dużej grupie ale samotnie bądź 
w niewielkim gronie. To 
forma rozrachunku ze samym 
sobą, przewartościowania wła-
snego życia i ustawienia go na 
właściwe tory. Zachęcał do 
tego pielgrzymowania nasz pa-
pież Jan Paweł II, który sam 
dwukrotnie pielgrzymował do 
Santiago de Compostela. Ist-
niejąca od ponad tysiąca lat 
Droga św. Jakuba jest jednym 
z najważniejszych chrześcijań-
skich szlaków pielgrzymko-
wych, obok szlaków do Rzy-
mu i Jerozolimy. Według le-
gendy, ciało św. Jakuba prze-
wieziono łodzią do północnej 
Hiszpanii, a następnie pocho-
wano w miejscu, w którym 
dziś znajduje się miasto San-
tiago de Compostela. Nie ma 
jednej trasy pielgrzymki, a 
uczestnicy mogą dotrzeć do 
celu jednym z wielu szlaków. 
Jak dowiedzieliśmy się od 
księdza proboszcza z Koso-
rowic, niejednokrotnie gościł 
on pielgrzymów z odległych 
krańców Polski. Poprzez 
oznakowanie szlaku chcemy 
pokazać naszym mieszkań-
com, że nie trzeba jechać do 
Hiszpanii aby być na Camino 
(z hiszp. droga). Droga za-
czyna się właściwie u drzwi 
naszych domów. 
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Bezp�atny Internet 
 

30 rodzin z gminy Tarnów Opolski i jedna jednostka podległa gminie (Gminny Ośrodek Kultury), skorzysta z programu "Zapobieganie wykluczeniu 
cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski", dzięki realizacji przez Gminę Tarnów Opolski projektu 8.3 POIG. 

Głównym celem  projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Tarnów Opolski, zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności i trudnej sytuacji materialnej. Drugim, również ważnym zadaniem, które wzmacnia główny cel projektu, jest 
ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego we wszystkich grupach społecznych i wiekowych. Można tego dokonać zapewniając otwarty dostęp do pracowni 
komputerowej z bezpłatnym Internetem. Warunek ten spełnia pracownia komputerowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim. 

Grupami docelowymi zgodne z działaniem 8.3 POIG są: 
– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, 
– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, 
– dzieci i młodzież ucząca się - z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych - typowana do 
otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/ lub ośrodkami pomocy społecznej, 
– osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. 

Projekt “Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski” jest w 100 proc. finansowany z funduszy unijnych. Całkowita wartość projektu to 
508 800 zł. 
Biuro projektu znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolski, Os. Zakładowe 7. Osoby z którymi należy kontaktować się w 
powyższych sprawach: Maria Bochańska  tel. 774640868 (Urząd Gminy), Halina Pacholczuk tel. 774003550 (Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej) 


