
Spotkanie organizacji ze wsi 
 

uż po raz dziesiąty Fundacja 
Wspomagania Wsi i Fun-

dacja NIDA zorganizowała w 
Marozie koło Olsztynka Ogól-
nopolskie spotkanie organiza-
cji działających na obszarach 
wiejskich. Projekt ten odbył 
się w dniach 19-21 maja br. 
Gmina Tarnów Opolski rów-
nież aktywnie uczestniczyła w 
tym wielkim wydarzeniu. 
cd na str.5………………………. 

J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mina Tarnów Opolski 
bardzo poważnie rozważa 

aktualizację strategii gminy. 
Zależy nam na tym, by gmina 
się szybko rozwijała i nasi 
mieszkańcy byli coraz bardziej 
zadowoleniu z warunków tu 
panujących, mówi wójt. 28 
czerwca na sesji Rady Gminy 
gościł Mirosław Gębski, eks-
pert od budowania strategii i 
wprowadzania jej w życie. 
Bardzo ważne jest to, by lokal-
ni liderzy (radni, sołtysi, 
przedstawiciele stowarzyszeń, 
młodzieży, przedsiębiorcy, na-
uczyciele i inne aktywne śro-
dowiska) brali udział w two-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rzeniu strategii i mieli możli-
wość włączenia się w jej rea-
lizację i co bardzo istotne – 
sami współdecydowali o kie-
runkach rozwoju gminy. Po-
mysł zaproszenia eksperta zro-
dził się podczas wizyty stu-
dyjnej w Solcu Kujawskim w 
województwie kujawsko - po-
morskim, w dniach 18 do 20 
maja. Jest to wspaniała gmina. 
Jej budżet wynosił jeszcze sie-
dem lat temu dwadzieścia sie-
dem milionów, a dziś jest to 
kwota sięgająca 67 milionów! 
To jest ogromny postęp. Jak 
tego dokonali? Zainwestowali 
w przyszłość. Zaprosili do 

siebie Stowarzyszenie Delta i 
wybudowali JuraPark w Solcu 
Kujawskim, stworzyli Park 
Przemysłowy i Inkubator Prze-
dsiębiorczości. Firmy chcą tam 
inwestować i się rozwijać, bo 
też są tam ideale warunki: 
przyjazne władze, myślenie 
przyszłościowe, dbanie o ciąg-
ły rozwój. To niesamowite 
wrażenie – w środku Polski 
zobaczyć krajobraz jak z 
Holandii z typowej dzielnicy 
przemysłowej. Nowe hale, 
bardzo nowoczesne i innowa-
cyjne zakłady pracy. 

Mamy przecież też u nas 
olbrzymi potencjał. Jak do-
szedł do tego Solec Kujawski? 
Rozpoczęli od przygotowania 
konkretnej strategii rozwoju 
gminy. Co ciekawe, została 
ona przygotowana całkowicie 
inaczej, niż inne. Wypracowali 
ją lokalni liderzy (tak jak my u 
nas chcemy ją realizować) z 
sektora publicznego (czyli 
głównie pracownicy urzędu i 
jednostek podległych: domu 
kultury, opieki społecznej, 
szkół), prywatnego (właścicie-
le firm) oraz społecznego 
(przedstawiciele stowarzyszeń, 
fundacji) i co najważniejsze 
odbyło się to na zasadzie spo-

łecznej umowy, konsensusu 
wszystkich uczestników. Wte-
dy wszystkie grupy identyfi-
kują się ze strategią, z kon-
kretnymi działaniami, które 
zmierzają do rozwoju lokal-
nego. Jest więcej osób, które 
pracują na rzecz rozwoju małej 
ojczyzny. Społeczności naszej 
gminy rozwój naszego regionu 
jest szczególnie bliski, dlatego 
urząd działa w tym kierunku, 
by żyło nam się tutaj wszystkim 
lepiej – uważa Piotr Koziol, 
który miał możliwość zoba-
czyć efekty przygotowania i 
realizacji porządnej strategii. 
Już w najbliższym czasie po-
czynimy kroki w celu aktua-
lizacji strategii - dodaje. 
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………..ciąg dalszy ze strony 3 
- Czy dobrze rozumiem – brak 
jest w Kątach Op. integracji 
sołeckiej społeczności? 
- Tak, inni widać też to zau-
ważyli, dlatego wygrałem wy-
bory. 
- Ale potrzeba integracji musi 
wyjść z wnętrza społecz-
ności… 
- Właśnie podejście mieszkań-
ców chciałbym zmienić! Widzę 
na przykład jak to jest u są-
siadów po drugiej stronie Od-
ry. Wspólne działanie może 
wiele zmienić. Na dobre. 
Chciałbym, by mentalność ką-
cian zmieniła się i zaczęli 
współpracować. Na razie jest 
tu tak, jak w wiecznie spiera-
jącej się rodzinie. 
- Raczej jest to rolą sołtysa, a 
nie radnego… 
- To tak na marginesie. Ale 
najważniejsze są dla mnie 
sprawy bezpieczeństwa – za-
równo drogowego, jak i prze-
ciwpowodziowego. 
- Od 1997 roku coś się prze-
cież zmieniło? 
- Niewiele. Poprawiono stan 
techniczny wałów – to znaczy 

naprawiono uszkodzenia. 
- A jak pan widzi działania, 
które należałoby podjąć? 
- Doprowadzić do stanu sprzed 
1975 roku. Od tamtego czasu 
„poznikały” różne zabezpie-
czenia, na przykład wzdłuż 
taśmociągu… 
- To akurat nie jest ani w gestii 
sołectwa, ani gminy. 
- Zgadzam się, ale jako radny 
mogę ten temat poruszać, 
wnioskować, naciskać by gmi-
na zadziałała w interesie Ką-
tów i Przywór. 
- Ale poldery… 
- Poldery moim zdaniem nie są 
najlepszym rozwiązaniem. Ta-
kie jakie są. Sprawdza się sys-
tem „małych polderów”. Ta-
kich wielu miejsc, gdzie wy-
soka woda stopniowo się os-
łabia, takich jak kiedyś były 
między Chorulą a Kątami. 
Wtedy fala idąca do Kątów, 
Przywór i dalej Opola wcześ-
niej się rozprasza. Same Kąty 
Opolskie nie odbiorą naraz 
wysokiej wody. 
 To są dla mnie spra-
wy priorytetowe, ale jest jesz-
cze tysiąc małych spraw. Czte-

ry lata to i dużo i mało. A po-
zostając przy „mokrych” te-
matach: melioracja. „Ucie-
kła” nam sprawa spółek wod-
nych. Z tym też trzeba się upo-
rać. 
- Jednak radni muszą mieć na 
uwadze nie tylko interes włas-
nej wsi, ale całej gminy. 
- Bulwersuje mnie zaniedbanie 
w sprawach ochrony środo-
wiska. Brak monitoringu wy-
wozu szamb, śmieci. 
- Jak w tej sprawie postrzega 
pan rolę wójta i Rady Gminy? 
- Odpowiednie akty prawne i 
konsekwencja w ich egzekwo-
waniu. 
- Jakaś eko-policja? To kolej-
ny wydatek! 
- Prawda, ale na przykład 
Niemcy ustanowili kaucję za 
plastikowe butelki. Przewyższa 
ona cenę zawartości. Są tego 
typu pociągnięcia, które wy-
muszają proekologiczne za-
chowania. Nie działa to od 
razu, ale stopniowo się uczą. A 
uderzenie po kieszeni uczy 
najlepiej. Bolą mnie zaobser-
wowane przypadki wyrzucania 
całych worków śmieci do la-

sów. Bardzo chciałbym, żeby 
to się zmieniło. 
- A kiedy to o czym pan mówi 
zostanie załatwione, czy w 
przyszłej kadencji zamierza się 
pan ubiegać o mandat? 
- Jeżeli będę miał poparcie, 
chciałbym kontynuować. Uwa-
żam, że sprawy, o których 
wspomniałem są ważne dla 
ludzi. Na pewno też jest wiele 
innych, którymi należałoby się 
zająć. 
- A co dla pana jest naj-
ważniejsze? 
- Zabezpieczenie przed po-
wodzią. Wielka woda może 
przyjść w każdej chwili. Wys-
tarczy 2 tygodnie deszczu. Tu 
nie można niczego zaplano-
wać ani przewidzieć. Trzeba 
być gotowym. 
- Życzę powodzenia panu i 
pana wyborcom. 
- Dziękuję. Korzystając z 
okazji chciałbym podziękować 
wyborcom za zaufanie i prosić 
o dalsze poparcie i współpracę 
dla wspólnego dobra. 

 
Rozmawiała Irena Zielonka 
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Kierunek na rozwój


