
Będą lepsze drogi  
i nowe miejsca pracy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wkrótce ruszy przebudowa 
drogi Tarnów Opolski – Ko-
sorowice, z oszczędności 
udaje się wyremontować 
więcej dróg gminnych niż 
planowano, na dniach ruszy 
też rekrutacja do stworzenia 
pierwszych w tym regionie 
spółdzielni socjalnych. 
 
Red. Panie Wójcie, wszyscy z 
niecierpliwością oczekujemy 
remontu drogi na trasie Tar-
nów Opolski – Kosorowice, 
na jakim jest etapie? 
K.M. Mogę powiedzieć, że 
rozstrzygnięty został przetarg 
na przebudowę tej drogi a 
pierwsza przysłowiowa łopata 
zostanie wbita w grunt już 
wkrótce. Dodatkowo jestem po 
rozmowach w Starostwie Po-
wiatowym, gdzie zabiegałem 
aby oszczędności powstałe w 
przetargu, zostały przezna-
czone na odnowienie nawierz-
chni ścieralnej w Tarnowie 
Opolskim. Wstępnie obiecano 
mi, że tak się stanie. 
Red. Czy to jedyne inwes-
tycje tegoroczne związane z 
remontem dróg gminnych i 
powiatowych? 
K.M. Oczywiście, że nie. Po-
stawiłem sobie za punkt hono-
ru, żeby nasza gmina zaczęła 
wyglądać ładniej. W tym za-
kresie sporym wyzwaniem jest 
temat dróg. W tym roku ogło-
siliśmy przetargi na budowę 
drogi Borowej w Kosorowi-
cach i ul. Nałkowskiej w Ką-
tach Opolskich. Przetargi zo-
stały rozstrzygnięte bardzo 
korzystnie a z powstałych osz-
czędności postaram się zain-
westować w dalszą poprawę 
infrastruktury drogowej Gmi-
ny. Zabiegałem również o to 
aby z oszczędności w zakresie 
prac związanych z kanalizacją, 
odnawiać nawierzchnie dróg 
gminnych, te nie ujęte w pla-
nach. W tym roku udało się 
poprawić stan dróg w Mie-

dzianej a w Nakle dodatkowo 
wyasfaltowane zostały dwie 
drogi. 
Red. Ulica Nałkowskiej w 
Kątach Opolskich to nie je-
dyna z planowanych inwes-
tycji? 
K.M. To prawda, ul. Nałko-
wskiej to jedynie część plano-
wanych inwestycji. Poza tą 
inwestycją, rusza budowa bo-
iska sportowego, współfinan-
sowana ze środków unijnych, 
przy dużym wkładzie Stowa-
rzyszenia Społeczno – Kultu-
ralnego Wsi Kąty Opolskie i  
niemałym wkładzie finanso-
wym ze środków gminnych (60 
tys. zł).Stowarzyszenie, które 
jest odpowiedzialne za 
prawidłową i terminową rea-
lizację projektu, wybrało już 
wykonawcę a cała inwestycja 
ma być zrealizowana w tym 
roku. Ubolewam jedynie nad  
faktem, iż jako wykonawca 
została wyłoniona firma spoza 
terenu naszej Gminy, choć na-
legałem aby wykonawcą byli 
nasi przedsiębiorcy, posiada-
jący zarówno odpowiedni 
sprzęt, jak i kwalifikacje oraz 
deklarujący korzystną cenę.  
Stowarzyszenie nie przyjęło 
mojej argumentacji w tym te-
macie a były sołtys – Pan Jan 
Zając – przekonał zarząd aby 
wybrać firmę z Prószkowa. Ja 
jestem zdania, że powinniśmy 
dawać pracę naszym przedsię-
biorcom, którzy u nas płacą 
podatki. 
Red. Temat Kątów Opols-
kich jest niezwykle gorący – 
to nie tylko budowa dróg, 
boiska ale również nowe fir-
my, nowe miejsca pracy… 
K.M. Tak – 22 maja ruszyła 
produkcja na nowej prasie, 
która przyjechała z Niemiec i 
została zamontowana w hali 
firmy MMSystemy. W Kątach 
– tak jak mówiłem wcześniej – 
produkowane będą części do 
samochodów wiodących ma-
rek aut, m.in. do nowego mo-
delu Audi Q7, którego pro-
dukcja ruszy jesienią na Sło-
wacji. Wydana została decyzja 
środowiskowa umożliwiająca 
budowę nowej hali produk-
cyjnej a kiedy ta powstanie, 
zatrudniani będą nowi pracow-
nicy. To kwestia prawdopodo-
bnie przyszłego roku. W ubie-
głym miesiącu decyzję środo-
wiskową odebrała też firma 
budująca elektrownię wodną na 

progu wodnym w Kątach 
Opolskich. Otwiera to drogę do 
inwestycji na 30 mln zł. O 
szczegółach tej sprawy będę 
informował mieszkańców na 
bieżąco. 
Red. Głośno ostatnio w me-
diach na temat spółdzielni 
socjalnych, które mają pow-
stać w Tarnowie Opolskim. 
Mógłby Pan wyjaśnić, co to 
są te spółdzielnie socjalne i 
kto może z nich skorzystać? 
K.M. Spółdzielnia socjalna jest 
to specyficzna forma spół-
dzielni pracy. Przedmiotem 
działalności spółdzielni socjal-
nej jest przede wszystkim pro-
wadzenie wspólnego przedsię-
biorstwa w oparciu o osobistą 
pracę członków, których może 
być najmniej 5 a najwięcej 50.  
Oznacza to, że spółdzielnia so- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cjalna musi prowadzić działal-
ność gospodarczą, ale zysk 
osiągany z tej działalności nie 
jest celem samym w sobie, a 
środkiem do realizacji celów 
statutowych, takich jak na 
przykład działanie na rzecz 
swojej lokalnej społeczności. 
Spółdzielnia może też prowa-
dzić działalność społeczną i 
oświatowo-kulturalną na rzecz 
swoich członków oraz ich 
środowiska lokalnego. Naj-
ważniejszym organem spół-
dzielni i jej najwyższą władzą 
jest walne zgromadzenie. Uch-
wały walnego zgromadzenia 
podejmowane się w drodze 
głosowania i obowiązuje zasa-
da, że każdy członek spół-
dzielni ma jeden głos, nieza-
leżnie od wysokości udziałów. 
Ponieważ przedmiotem dzia-
łalności spółdzielni socjalnej 
jest przede wszystkim prowa-

dzenie wspólnego przedsię-
biorstwa w oparciu o osobistą 
pracę członków, spółdzielnia 
socjalna może prowadzić nieo-
graniczoną działalność gospo-
darczą. W naszym projekcie 
założyliśmy, że spółdzielnie 
będą liczyły do 15 członków a 
w procesie rekrutacji zgłaszać 
się będą mogły osoby bez-
robotne. Podsumowując – pra-
cę może dostać ok. 30 osób z 
naszej gminy, jednak na etapie 
rekrutacji będziemy zwracać 
uwagę aby były to osoby, któ-
re faktycznie chcą pracować. 
Red. Sporo imprez miało 
miejsce w ostatnim czasie w 
naszej gminie: 40-lecie GOK-
u, 50-lecie Biblioteki w 
Raszowej, nasi Odyseusze 
zajęli pierwsze miejsce w 
Berlinie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jak Pan ocenia te 
dokonania? 
K.M. Powiem krótko – jestem 
dumny. Jestem dumny z faktu, 
że mamy taką zdolną mło-
dzież, której osiągnięcia to 
najlepsza promocja Gminy, 
jaką można sobie wyobrazić.  
Również z tego, że mamy ka-
drę pedagogiczną wspaniale 
przygotowującą tę młodzież do 
sukcesu – tu wspomnieć należy 
Panią Marzannę Kuźmę. 
Jestem dumny, że mamy 
prężnie działające placówki 
kulturalne i oświatowe, w któ-
rych pracują ludzie pełni pasji i 
zaangażowania. W tym miej-
scu jeszcze raz pragnę pogra-
tulować Pani Ewie Loster – 
Dyrektorowi GOK-u  i wszyst-
kim jej pracownikom, Pani 
Basi Miętus z filii biblioteki w 
Raszowej i wszystkim pracow-
nikom GBP.             …cd str.4 
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