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Nasi radni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aldemar Wilk – lat 49, 
z wykształcenia i zami-

łowania leśnik, „od zawsze” 
(tj. od 1982 roku) pracu jący w 
służbie leśnej. Żonaty, ojciec 
dwóch dorosłych synów. Zain-
teresowania i pasje mają ścisły 
związek z wykonywanym 
przez niego zawodem – jest 
zapalonym myśliwym, instruk-
torem strzelania i sędzią strze-
leckim. Jest działaczem Woje-
wódzkiego Oddziału Polskiego 
Związku Łowieckiego. Do 
Rady Gminy dołączył w wyni-
ku wyborów uzupełniających. 
Został członkiem Komisji Oś-
wiaty, Kultury i Sportu, Zdro-
wia, Spraw Socjalnych, Rodzi-
ny i Jej Problemów. 
 
- Co skłon iło Pana do ubiega-
nia się o miejsce w Radzie? 
- Przekonanie, że mając jakiś 
wpływ na decyzje potrafię 
zrobić dla mieszkańców gminy 
więcej niż inni. Nie podejmuję 
decyzji pochopnie, nie kieruję 
się populizmem, lecz pragma-
tyzmem. Potrafię określić prio-
rytety i według nich stopnio-
wać i selekcjonować potrzeby. 
Przy całym szacunku jaki mam 
dla innych, ośmielę się zauwa-
żyć, że nie wszyscy to potrafią. 
Uważam, że plany rozwoju 
gminy nie poszły w tym kierun-
ku, w którym powinny. 
- Jak Pana zdaniem powinno 
to wyglądać? Co poszło źle? 
- Nie zostały stworzone warun-
ki dla rozwoju produkcji, 
przedsiębiorczości. Nie ma tu 
żadnej strefy ekonomicznej 
przyjaznej przedsiębiorcom. 
Dużym i małym. Z tym, że – 
moim zdaniem – to małe firmy 
winny być priorytetem. To się 
po prostu lepiej opłaca. (Gdy 
powinie się noga drobnemu 
wytwórcy straci pracę najwy-
żej kilka osób, jeśli duża firma 

padnie – staje się to wielkim 
problemem). Mamy ogromne 
zapóźnienia w kanalizacji, ga-
zyfikacji, stanie dróg powiato-
wych… Logistyka i komuni-
kacja są podstawą rozwoju 
każdego terenu. Atuty gminy: 
niewielka odległość od miasta 
wojewódzkiego, linia kolejo-
wa, Odra, położenie na naj-
większym rezerwuarze wody 
pitnej w Europie – nie zostały 
wykorzystane. 
- Jakieś podpowiedzi, przy-
kłady, pomysły jakimi zech-
ciałby się Pan podzielić… 
- Priorytetem, warunkiem nie-
zbędnym, jest odzyskanie przez 
gminę płynności finansowej. 
Należy nie cofać się przed de-
cyzjami trudnymi, bolesnymi, 
niepopularnymi – niemniej ko-
niecznymi. Nie znaczy to, że 
mamy zlikwidować kulturę i 
oświatę w gminie, bo kosztują 
a nie zarabiają. Nie o to cho-
dzi, żeby wszystkim pozabie-
rać, lecz o to, żeby pomnożyć 
wpływy – racjonalnie i długo-
falowo. Stworzyć w ten sposób 
rezerwę finansową, która po-
zwoli pozyskiwać środki z 
innych źródeł i dzięki temu 
sfinansować konieczne inwes-
tycje. Nie mam patentu na 
wszystko, nie jestem wszech-
wiedzący, ale myślę, że kieru-
jąc się rozsądkiem i przemyś-
leniami możemy zdziałać wie-
le. Praca Rady – moim zda-
niem – winna się skupić na 
tym, żeby doprowadzić do ta-
kiej sytuacji, że wójt mając 
rezerwę finansową będzie 
mógł planować przedsięwzię-
cia. W tej chwili myślenie o 
projektach, o środkach unij-
nych (czy z innych funduszy) 
jest co najmniej przedwczesne. 
Moim zdaniem, obciążeniu 
kosztami obecnej sytuacji po-
winni podlegać w takim sa-
mym stopniu wszyscy miesz-
kańcy gminy. Uważam, że uch-
walanie stawek podatkowych 
winno być poprzedzone do-
kładnymi analizami efektów – i 
dla tych, których dotyczą, i dla 
gminy. Rada musi myśleć o 
następstwach swoich decyzji, 
my Radni ponosimy za nie 
„jedynie” odpowiedzialność 
moralną. Dobrze byłoby mieć 
tego świadomość podnosząc 
rękę do głosowania. Tak jak 
każdy z nas, ja też mogę się 
mylić, podejmować nietrafne 
decyzje, ale we własnym su-

mieniu rozważam, co jest do-
bre dla gminy. 
- Przejdźmy jednak do spraw 
bezpośrednich wyborców. Od 
pewnego czasu nie było w 
Radzie mieszkańca Walidróg. 
Czy mieszkańcy tego sołectwa 
czuli się z tego powodu za-
niedbywani? 
- Każda grupa, która nie jest 
reprezentowana, będzie czuła 
się nie w pełni zadowolona. 
Odczuje niedosyt uwagi. I nie 
chodzi tu o żadne „przecią-
ganie liny”. Czasem jednak 
potrzeby nawet nielicznej 
grupki muszą być znane i 
zauważane przez władze. Nad-
mieniam przy tym, że repre-
zentuję nie tylko Walidrogi. To 
oczywiste, że trzeba mieć ba-
czenie na interesy wyborców, 
choć nie można potrzeb małej 
grupy stawiać ponad wszyst-
kim. W każdym razie decyzje 
Rady – lepsze czy gorsze w 
perspektywie – są podejmowa-
ne demokratycznie. I to sta-
nowi o ich wartości. Należy 
tylko mieć nadzieję, że wszyscy 
radni zawsze mają na uwadze 
dobro gminy jako całości. 
Poza wszystkim – nie tylko 
Rada kreuje politykę w gminie, 
ważna jest postawa Urzędu 
Gminy jako siedziby władzy. 
Kompetencja i fachowość 
wszystkich pracujących tam 
ludzi. 

Wracając do moich wyborców 
–tak samo jak im, mnie też 
ciąży brak kanalizacji i to, że 
nie jesteśmy „ujęci” w żadnym 
planie, na żadnym etapie. 
Zależy nam na dostępie do 
możliwości oczyszczania nie-
czystości płynnych. I nie mamy 
na względzie jedynie osobistej 
wygody – leży nam na sercu 
ochrona wód. Poza tym 
chcemy mieć wodociąg i gaz 
ziemny. Będę optował też za 
budową dróg w Walidrogach. 
- Coś jeszcze? 
-  Jestem nowy w Radzie, 
jeszcze się jej „uczę”. Sam po 
sobie wiem, że działanie im-
pulsywne zawsze jest złe. Trze-
ba pomyśleć, często problem 
po jakimś czasie wygląda ina-
czej, a  pierwsza myśl wcale nie 
jest najlepsza. Wszyscy „ciąg-
niemy ten sam wóz”. Jeśli 
będziemy iść równo, ciągnąć w 
jedną stronę, to dojedziemy, 
gdzie chcemy. „Woźnica” też 
powinien właściwie operować: 
wodzami, nie batem. Wtedy 
osiągniemy cel, w rozsądnym 
czasie. Jeśli w „zaprzęgu” 
brak zgody, wóz nie tylko nie 
pojedzie, ale może się 
wywrócić… 

 
Z członkiem Rady Gminy 

Waldemarem Wilkiem  
rozmawiała Irena Zielonka  
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Portal dla NGO 
 

 ramach projektu pt.  
„Kompetentny Urzęd-

nik + Sprawny Urząd = Zado-
wolony Obywatel” finanso-
wanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego Urząd  
Gminy Tarnów Opolski stwo-
rzy ł portal internetowy dla 
organizacji pozarządowych z 
naszego terenu. Teraz stowa-
rzyszenia z gminy będą miały  
darmowa stronę internetową. 
Zależy nam bardzo, by aktyw-
ne organizacje mogły promo-
wać się w internecie, mówi 

wójt gminy Krzysztof Mutz. 
Istotna jest pełna wymiana 
informacji. Mamy nadzieję, że 
teraz będziemy szybciej wie-
dzieć o różnych projektach i 
inicjatywach - mówi Piotr 
Koziol, zastępca wójta. Portal 
powinien w najbliższym czasie 
być już udostępniony. W inter-
necie można znaleźć go pod 
adresem: 
   www.ngo.tarnowopolski.pl. 
Stowarzyszenia, bądź aktywne 
grupy, które chciałyby sko-
rzystać do oferty zapraszamy 
do kontaktu z Urzędem Gmi-
ny.                                Inf. UG 
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Powołano Kierownika GOPS 
Od 1 grudnia 2011 roku na stanowisko Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim została 
powołana pani Halina Pacholczuk. Pani Kierownik życzymy 
wiele zdrowia i wytrwałości w niełatwej pracy oraz sto-
sownego do potrzeb budżetu.                                     Redakcja 


