
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mimo trudności  
– do przodu! 

 
oniec roku to duże wyz-
wanie dla samorządow-

ców, zwłaszcza przy konstru-
owaniu przyszłorocznego bu-
dżetu. Wójt Tarnowa Opol-
skiego patrzy jednak w przy-
szłość z optymizmem, bo w 
zanadrzu ma kilka pomys-
łów, jak przetrwać kryzys 
bez dużego uszczerbku dla 
gminy. 
Red. Panie Wójcie, koniec ro-
ku to zwykle w gminach li-
czenie przysłowiowych ostat-
nich groszy i zastanawianie 
się, czy wpływy do budżetu nie 
zmaleją. Okazuje się, że w na-
szej gminie koniec roku zwie-
ńczony został sporym wpły-
wem do kasy… 
K.M. To prawda. Koniec roku 
„osłodzony” został dość po-
kaźnym sukcesem negocjacyj-
nym, którego efektem jest 
wpływ na konto gminy w wy-
sokości ponad 1,2 mln złotych. 
Wyjaśniając kwestię dodam, iż 
od pewnego czasu prowadzi-
łem negocjacje z inwestorem 
zamierzającym na progu wod-
nym w Kątach Opolskich wy-
budować hydroelektrownię. 
Początkowo inwestor był goto-
wy zapłacić cenę maksymalnie 
50 tys. złotych, jednak długo-
trwałe i twarde pertraktacje za-
owocowały kwotą grubo po-
wyżej miliona złotych. Całko-
wity koszt tej inwestycji ma 
wynieść 25 mln złotych. Pla-
nowane jest uruchomienie 2 
turbin, a ilość wytwarzanej 
tam energii wystarczyłaby na 
potrzeby ok. 2000 gospo-
darstw. Choć dzielenie skóry 
na niedźwiedziu nie popłaca,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mamy powody do optymizmu 
przewidując stały i nie naj-
mniejszy dopływ środków do 
gminnej kasy – po zakończe-
niu budowy (co przewidywane 
jest na koniec roku 2013). 
Red. Wieść gminna niesie, że 
to nie jedyny sukces negocja-
cyjny z Pana udziałem. Co 
jeszcze udało się Panu załat-
wić w interesie mieszkańców 
naszej gminy? 
K.M. Innym powodem do za-
dowolenia – szczególnie dla 
zainteresowanych z Kosorowic 
– będzie zapewne informacja o 
tym, że pomyślnie zakończy-
liśmy długotrwałe starania o 
odblokowanie działek. Nie tyl-
ko doszliśmy do porozumienia 
z LHOISTEM S.A. w kwestii 
zmian w oznaczeniu strefy 
oddziaływania składowiska 
materiałów wybuchowych, 
wynegocjowaliśmy również 
partycypację Spółki w znacz-
nej części kosztów zmiany 
„Planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tarnów 
Opolski” uwzględniającego 
„uwolnienie” wspomnianych 
wyżej działek pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Red. Czy są jakieś przedsię-
wzięcia gminne, przy realiza-
cji których wyniknęły trud-
ności? 

K.M. Świat jest już tak skon-
struowany, że nie wszystko 
jawi się w różowych barwach, 
a tam, gdzie duże wyzwania, 
często pojawiają się duże pro-
blemy. Niewątpliwie ogrom-
nym wyzwaniem i największą 
na ten moment inwestycją 
gminną jest rozpoczęta budo-
wa kanalizacji, połączona z 
wymianą części sieci wodo-
ciągowej. Już teraz wiadomo, 

że największym problemem 
przy wymianie wodociągu mo-
gą być niespodziewane awarie 
i zwiększone, w stosunku do 
planowanych wcześniej, kosz-
ty. Najczarniejszy scenariusz 
zakłada kwotę grubo powyżej 
miliona złotych na ten cel. 
Tym bardziej na uwagę zasłu-
guje fakt, iż mimo trudności, 
udało nam się zabezpieczyć w 
kasie gminnej niemałą kwotę 
na realizację tzw. „małych 
projektów”, które pozwolą na 
realizację wielu ważnych za-
dań i inwestycji na terenie 
gminy. 
Red. Niedawno złożył Pan 
oficjalną wizytę w jednym z 
większych zakładów produk-
cyjnych na terenie Tarnowa 
Opolskiego. Czy to oznacza 
początek ściślejszej niż do tej 
pory współpracy z przedsię-
biorcami? 
K.M. Pomyślny rozkwit na-
szej gminy, stabilność finan-
sowa gminnego budżetu i za-
dowolenie mieszkańców są 
moją wielką troską. Jednym z 
warunków takiego rozwoju 
jest dbałość o to, by rozwijała 
się tu przedsiębiorczość. Spora 
część właścicieli firm nie tylko 
zapewnia miejsca pracy miesz-
kańcom gminy, ale też aktyw-
nie uczestniczy w życiu miejs-
cowości, wspiera sołectwa 
oraz instytucje i organizacje. 
Wielkie jest ich zaangażowa-
nie w życie sołeckiej i gminnej 
społeczności – za to im się na-
leży uznanie i wyrazy wdzię-
czności. Pragnąłbym jednak, 
by działania te były skoordy-
nowane, mądre i służyły dobru 
ogólnemu. Ponadto zdaję sobie 
sprawę, że wielu z nich ma 
swoje troski, czasem żale i 
trudności, którym – w miarę 
możliwości pragnąłbym zara-
dzić. Dlatego też zamierzam 
nawiązać z nimi ścisłą – oso-
bistą i instytucjonalną współ-
pracę. Chciałbym spotkać się 
ze wszystkimi, wymienić po-
glądy dotyczące nurtujących 
nas spraw, wysłuchać i sa-
memu zostać wysłuchanym. 
Zorganizowanie spotkania jed-
nocześnie z grupą ponad 600 
pracodawców (tylu bowiem 
zarejestrowanych jest w ewi-
dencji) jest niemożliwe i nie-
celowe. Zdecydowałem więc – 
w najbliższej przyszłości – 
zaprosić największych praco-
dawców z terenu gminy. Bar-

dzo proszę w tym momencie 
wszystkich, którzy otrzymają 
takie zaproszenia, aby przyszli 
na spotkanie inauguracyjne. 
Uczestniczenie w cyklu takich 
spotkań pozwoli przedsiębior-
com na współdecydowanie w 
ważnych sprawach, a włoda-
rzom gminy – rozeznać się w 
problemach, o których infor-
macje nie zawsze do nich 
docierają. 
Red. Obecnie na terenie gmi-
ny realizowany jest projekt 
„Uniwersytet Otwarty PRO”, 
którego partnerem jest Gmina 
Tarnów Opolski. Jaki jest cel i 
wymierna korzyść tego pro-
jektu dla mieszkańców? 
K.M. „Uniwersytet Otwarty 
PRO”, który realizowany jest 
wspólnie ze Stowarzyszeniem 
PRO – liderem projektu, to 
bardzo ważny element, a w 
zasadzie podwaliny pod dalszą 
dobrą współpracę wszystkich 
organizacji z terenu gminy w 
latach następnych. Celem jest 
zdobycie przez uczestników 
nie tylko elementarnych umie-
jętności z zakresu obsługi 
komputera, władanie językami 
obcymi, ale przede wszystkim 
– umiejętności aplikowania o 
środki zewnętrzne, umiejęt-
ności efektywnej współpracy, 
animacji, zarządzania projek-
tami oraz wiedzy w zakresie 
prawnych aspektów funkcjo-
nowania organizacji. W zaję-
ciach bierze udział około 80 
osób – większość to ludzie w 
dojrzałym wieku. Wiem, że 
część z nich zainteresowana 
była uczestniczeniem w więcej 
niż jednym kursie – niestety ze 
względów organizacyjnych 
jest to niemożliwe. Wspomnę 
jeszcze, iż to nie jedyny pro-
jekt realizowany w tym za-
kresie we współpracy z Gminą 
Tarnów Opolski. Aktualnie 
dobiega końca realizacja pro-
jektu: Lokalni Liderzy Anima-
cji Czasu Wolnego w Gminie 
Tarnów Opolski, który współ-
finansowany jest z Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. W ten 
projekt Stowarzyszenie PRO 
także bardzo się zaangażowa-
ło, za co jestem głęboko 
wdzięczny.  
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