
Remonty pełną parą  
i tarninowe specjały 

 
Oczekiwany przez wiele lat 
remont drogi Tarnów Opol-
ski – Kosorowice właśnie się 
rozpoczął. Trwają również 
prace remontowo – budowla-
ne na drogach gminnych. A 
to wszystko w cieniu naszej 
herbowej tarniny, której 
święto po raz pierwszy ob-
chodziliśmy w Kosorowi-
cach. 
Red. Panie Wójcie, wygląda 
na to, że w sprawie dróg w 
gminie coś wreszcie drgnę-
ło… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K.M. To prawda, ku mojej 
wielkiej radości przetarg na 
remont drogi Tarnów Opolski 
– Kosorowice został rozstrzy-
gnięty w miarę szybko, czego 
efektem jest trwająca przebu-
dowa. Droga po remoncie bę-
dzie nie tylko estetyczna ale 
przede wszystkim bezpieczna 
dla zmotoryzowanych i dla 
pieszych, gdyż utworzony ma 
być tzw. ciąg pieszo-jezdny. 
Poza tą dużą inwestycją, do 
której dołożyliśmy 0,5 miliona 
złotych, żeby w ogóle mogła 
ruszyć a wcześniej niemal 70 
tys. zł na projekt przebudowy, 
jaki musiałem przedstawić w 
starostwie, żeby w ogóle 
chciano podjąć temat, należy 
wspomnieć też inne budowane 
bądź remontowane drogi. 
Trzeba tu wspomnieć o ulicy 
Nałkowskiej w Kątach Opols-
kich, która została zbudowana 
praktycznie od podstaw i już 
jest oddana do użytku oraz o 
ulicy Borowej w Kosorowi-
cach, której przebudowa jest 
na ukończeniu. Jestem również 
na końcowym etapie negocja-

cji w sprawie przejęcia chod-
nika na ul. Kopernika w Tar-
nowie Opolskim aby zapewnić 
bezpieczne przejście tamtędy 
dzieciom szkolnym. 
Red. Krążą pogłoski, że 
twardo negocjuje Pan w 
starostwie kwestie dróg w 
Tarnowie Opolskim. Czy to 
prawda? 
K.M. Tak jak powiedziałem w 
ostatnim wywiadzie – za punkt 
honoru postawiłem sobie aby 
Tarnów – jako stolica gminy – 
zaczął ładniej i bardziej repre-
zentacyjnie wyglądać, jednak 
przede wszystkim, żeby stał 
się bezpieczniejszy dla miesz-
kańców – również w zakresie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ruchu drogowego. Dlatego też 
chciałbym zrobić wszystko 
aby drogi w Tarnowie po-
prawiły się. Po niełatwych ro-
zmowach w starostwie, udało 
mi się otrzymać zapewnienie, 
iż po zakończeniu prac zwią-
zanych z kanalizacją, staro-
stwo wyremontuje połowę 
drogi, drugą połowę, zajętą na 
potrzeby kanalizacji, odtworzy 
wykonawca. W sumie więc 
nawierzchnia w całości będzie 
nowa, wyremontowana przez 
jednego podwykonawcę w 
jednym czasie. Niedawno tez 
byłem u Starosty na spotkaniu, 
prosząc o nową nawierzchnię 
od kościoła do dworca PKP. 
Jest duża szansa, że i ta część 
drogi może zostać wyremonto-
wana. 
Red. Niedawno odbyło się 
drugie spotkanie w ramach 
Forum współpracy przedsię-
biorców z Gminą. Co może 
Pan powiedzieć na ten 
temat? 
K.M. Drugie z kolei spotkanie 
z przedsiębiorcami naszej 

gminy odbyło się w Zakładach 
Mięsnych Pana Ryszarda Mro-
czka, który jest jednocześnie 
prezesem Forum. W części 
oficjalnej odbyła się prezen-
tacja projektu, do którego 
przystąpiła Gmina Tarnów 
Opolski, związanego z zakła-
daniem spółdzielni socjalnych. 
Temat został ukazany z 
perspektywy przedsiębior-
czości. Głos zabrał m.in. dr 
Sławomir Śliwa z Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Admini-
stracji, który w ramach pro-
jektu będzie kierownikiem 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej. Kolejnym gościem 
spotkania była Pani wicedy-
rektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Opolu – Irena Lebie-
dzińska, która przedstawiła 
możliwości uzyskania wspar-
cia i pomocy dla przedsię-
biorców i ich pracowników. 
Po prelekcji odpowiadała na 
liczne pytania przedsiębior-
ców, m.in. odnośnie dotacji, 
dofinansowywania praktyk i 
staży w miejscu pracy. Ze 
swojej strony zrelacjonowałem 
przedsiębiorcom nasze ostatnie 
działania skierowane na roz-
wój gminy. Po zakończeniu 
dyskusji wszyscy mogli zwie-
dzić zakład Pana Mroczka i 
zobaczyć jak wysokie stan-
dardy utrzymuje w prowa-
dzonej przez siebie firmie. 
Reasumując – spotkanie zali-
czam do owocnych i mery-
torycznie na wysokim pozio-
mie. 
Red. Dużym sukcesem oka-
zało się pierwsze w dziejach 
Gminy Święto Tarniny. Ini-
cjatywą władz Gminy było 
wyeksponowanie naszej her-
bowej rośliny i wprowadze-
nie produktów tarninowych 
do lokalnej produkcji. Jak 
zrodził się ten pomysł? 
K.M. Jako Wójt i mieszkaniec 
tej gminy wiem, że ważne jest 
poczucie więzi z ziemią ro-
dzinną i poczucie dumy, z bo-
gactwa kulturowego swojego 
regionu. Przykro mi było, kie-
dy słuchałem wypowiedzi 
mieszkańców, świadczących o 
tym, że uważają naszą gminę 
za pozbawioną atrakcji i war-
tości. Moim celem było poka-
zanie mieszkańcom, że mamy 
się czym chwalić, że nasza 
gmina jest bogata kulturowo i 
można być z niej dumnym. 
Razem z moją zastępczynią 

wymyśliliśmy więc, że trzeba 
tę naszą herbową tarninę do-
wartościować, bo to taki nie-
wykorzystany skarb. Chcieli-
byśmy aby mieszkańcy zaczęli 
robić przetwory tarninowe, 
które potem możnaby wysta-
wiać na targach i kiermaszach 
i żeby wykreować tym samym 
lokalny produkt tarninowy, 
który mógłby stać się naszą 
wizytówką. Poza tym chciał-
bym aby pszczelarze zajęli się 
pozyskiwaniem miodu tarnino-
wego. Zwieńczeniem ma być 
tężnia w centrum Tarnowa, w 
dużej mierze zbudowana z 
gałązek tarninowych. Dodam 
jeszcze, że z tarniną wiąże się 
wiele legend i podań, na 
przyszłość chcielibyśmy więc 
zachęcić dzieci i młodzież do 
udziału w wystawianiu spek-
takli na scenie, których tema-
tem byłyby tarninowe legendy. 
Na festynie w Kosorowicach 
uczyniony został pierwszy 
krok w kierunku wyekspo-
nowania tarniny – mieszkańcy 
poszczególnych sołectw zapre-
zentowali przepiękny korowód 
tematyczny, wzbogacony stro-
jami i hasłami chwalącymi 
tarninę. Znany z anteny TVN 
kucharz – Piotr Kucharski – 
pokazał nam ponadto, jakie 
smakołyki można przygotować 
z udziałem tarniny. Nasi 
mieszkańcy zaprezentowali 
również przetwory konkurso-
we pod hasłem „Tarninowe 
Specjały”. Próbowałem wszy-
stkich – były naprawdę wyś-
mienite! Wierzę więc, że tar-
nina na dobre zagości na 
naszych stołach a jej wize-
runek nie będzie tylko pustym 
obrazkiem w herbie – zwła-
szcza, że śląskie gospodynie 
słyną ze swoich talentów 
kulinarnych i z pewnością 
potrafią z tarek wyczarować 
cuda. 
Red. Nasza tarnina i nie-
miecka lawenda były symbo-
lami zawiązania partnerstwa 
z miastem Bad Blankenburg, 
które miało miejsce niedaw-
no. Proszę opowiedzieć o tym 
wydarzeniu. 
K.M. Owocem współpracy 
zainicjowanej przez chór DFK 
w Tarnowie Opolskim, stało 
się podpisanie umowy part-
nerskiej z niemieckim miastem 
Bad Blankenburg.  
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