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Skutecznoůč  
to podstawa 

 

Droga powiatowa 
Tarnów Opolski – Kosorowi-
ce wreszcie stała się bez-
pieczna dla użytkowników. 
Wójt zapowiada, że to nie 
koniec jego działalności w 
tym zakresie – wkrótce za-
mierza poprawić stan dróg 
gminnych i stworzyć miejsca 
przyjazne dla mieszkańców w 
sercu gminy – Tarnowie 
Opolskim. 

 
Red. Panie Wójcie, droga 
powiatowa między Tarno-
wem Opolskim a Kosorowi-
cami wreszcie stała się bez-
pieczna i wygodna dla użyt-
kowników. Zapowiada Pan, 
że to nie ostatnie Pana zda-
nie w temacie dróg… 
K.M. Tak jak powtarzałem 
wcześniej, potwierdzę raz jesz-
cze, że będę robił wszystko aby 
mieszkańcy gminy mogli czuć 
się tutaj komfortowo i bez-
piecznie. Dotyczy to w dużej 
mierze dróg. Stoczyłem wielką 
batalię ze starostwem, żeby 
sfinalizować przebudowę drogi 
do Kosorowic. Moje starania 
zakończyły się sukcesem, z 
czego ogromnie się cieszę. 
Pragnę tutaj podziękować rad-
nym powiatowym – Panu 
Krzysztofowi Wysdakowi i 
Panu Krystianowi Cichosowi 
za to, że wspierali moje dzia-
łania, no i oczywiście radnym 
gminnym, którzy zagłosowali 
za udziałem w kosztach. Sku-
teczne okazały się też nego-
cjacje ze starostwem w spra-
wie wykonania drugiej połowy 
nawierzchni w Tarnowie Opol-
skim na ul. Klimasa. Wyko-
nawca kanalizacji odtworzył 
połówkę, która w ramach prac 
uległa zniszczeniu a starostwo, 
przy udziale finansowym gmi-
ny, wykonało druga połowę – 
odcinek, który pozostał, będzie 
ukończony niebawem. Tym 
samym cała nawierzchnia zos-
tała odnowiona. Tak jak mó-
wiłem wcześniej, trwają jesz-
cze rozmowy nad uzupełnie-
niem nawierzchni od kościoła 
aż do drogi na Kosorowice. Ma 
to nastąpić w przyszłym roku. 
Tym samym cała główna droga 
Tarnowa będzie odnowiona. 
Na tym jednak nie zamierzam 
poprzestać. Mamy w gminie 
wiele dróg, które wymagają 

remontu albo budowy. Chciał-
bym do końca przyszłego roku 
wykonać większość z nich. 
Tam, gdzie się da, staramy się 
o dotacje zewnętrzne. Dzięki 
wnioskowi złożonemu w ra-
mach tzw. „schetynówek”, 
otrzymaliśmy częściowy zwrot 
kosztów za budowę ulicy 
Borowej w Kosorowicach. W 
tym roku złożyliśmy projekty 
na drogi: Polną, Piaskową i 
Leśną w Tarnowie Opolskim, 
bo one spełniały kryteria na-
boru. Pozostałe drogi posta-
ramy się wykonać z własnych 
środków. 
Red. Czy to oznacza, że in-
westycje gminne skupią się 
wyłącznie na drogach? 
K.M. Oprócz budowy i re-
montu dróg, mam jeszcze wie-
le innych planów inwestor-
skich. W trakcie realizacji jest 
przebudowa budynku Urzędu 
Gminy tak, aby stał się wygod-
ny i przyjazny dla przycho-
dzących załatwić sprawę. Bu-
dujemy nowe schody z pod-
jazdem dla wózków a na par-
terze znajdzie się kasa i Punkt 
Obsługi Klienta. Po remoncie 
niemal wszystkie sprawy bę-
dzie można załatwić na par-
terze, co ułatwi życie niepeł-
nosprawnym, osobom star-
szym czy mającym pod opieką 
małe dzieci w wózkach. Udało 
nam się również uzyskać w 
ramach projektów unijnych 
dofinansowanie na zagospoda-
rowanie całego terenu wokół 
budynku urzędu i dawnego 
budynku PKP. Teren zostanie 
uporządkowany, znikną niepo-
trzebne płotki i nierówności a 
na ich miejscu pojawi się park 
przyrodniczo – edukacyjny, w 
ramach którego nasadzone zo-
staną piękne odmiany kwia-
tów, krzewów i drzew, m.in. 
kilka gatunków tarniny. Poja-
wią się też ławeczki dla chcą-
cych odpocząć, kosze na śmie-
ci, stoliki do gry, np. w szachy, 
a dla najmłodszych – kącik za-
baw. Dodatkowo udało nam się 
pozyskać środki na budowę 
placu zabaw z prawdziwego 
zdarzenia, który ma być usytu-
owany w centrum Tarnowa 
Opolskiego. Chciałbym aby 
plac ten był atrakcyjny nie 
tylko dla dzieci ale też dla ich 
opiekunów, stąd plany aby po-
stawić tam też drobne urzą-
dzenia siłowe, np. dla mam, 
które przyjdą z dziećmi. W 

ramach innych inwestycji – 
kończymy remont muru przy-
kościelnego w Raszowej i fi-
nalizujemy sprawę oświetlenia 
ulicznego. Punkty, których nie 
da się założyć w tym roku, z 
pewnością będą zrobione w 
przyszłym. Jestem też po roz-
mowach z Panią dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
aby w przyszłym roku złożyć 
projekt na zagospodarowanie 
tyłów biblioteki w Raszowej, 
gdzie mogłyby zostać wyeks-
ponowane zbiory maszyn Mu-
zeum Wiejskiego. Okna w bu-
dynku zostały wymienione w 
tym roku. Chciałbym też pod-
jąć temat zapewnienia bez-
piecznego przejścia przez tory 
kolejowe w Tarnowie Opols-
kim i Przyworach – przejścia 
przez most. To tylko niektóre z 
planów – mam ich znacznie 
więcej. Słowem – razem z mo-
im zespołem zamierzamy sku-
tecznie pozyskiwać środki na 
wyznaczone cele i je realizo-
wać. Dodam jeszcze, że w ra-
mach oszczędności środków, 
które już mamy w budżecie, 
ogłosiliśmy przetarg na dosta-
wę energii elektrycznej dla 
obiektów gminnych i oświet-
lenia ulicznego. Według wstę-
pnych szacunków, zaoszczę-
dzimy kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. Toczymy też przysło-
wiowy bój z WiKiem o niskie 
taryfy za odprowadzanie ście-
ków dla mieszkańców. 
Red. Skoro jesteśmy w te-
macie pozyskiwania fundu-
szy, jak wygląda sytuacja 
gminy w tej kwestii? 
K.M. Nieskromnie powiem, że 
pozyskiwanie środków zewnę-
trznych w ramach projektów 
dla rozwoju gminy idzie nam 
świetnie. Mamy dobry zespół, 
który nie zasypuje gruszek w 
popiele. Na bieżąco śledzimy 
możliwości pozyskania środ-
ków pozabudżetowych na rea-
lizację zadań określonych w 
strategii rozwoju gminy. Sku-
tecznie pozyskujemy środki, 
zarówno na duże inwestycje 
infrastrukturalne, takie jak bu-
dowa dróg, wodociągu, usu-
wanie azbestu, zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej, 
remonty świetlic, jak również 
na edukację szkolną i przed-
szkolną, na szkolenia i kursy 
dla dorosłych oraz na wsparcie 
dla osób w najtrudniejszej sy-
tuacji losowej. Przy ograni-

czonych środkach z budżetu, 
konieczne jest pozyskiwanie 
środków zewnętrznych aby 
gmina mogła się rozwijać i 
pozytywnie zmieniać swój wi-
zerunek. Tak jak mówiłem 
wcześniej, punktem honoru jest 
dla mnie poprawienie wyglądu 
i wizerunku Tarnowa jako 
stolicy gminy. Cieszę się, że w 
swoich działaniach mam w 
dużej mierze wsparcie rad-
nych i mieszkańców, za co 
serdecznie im dziękuję. Pręż-
nie działają też nasze stowa-
rzyszenia i GOK – w ramach 
ich działań mieszkańcy rów-
nież mogą skorzystać z wielu 
ofert projektowych. Jako gmi-
na działamy prężnie i nie mu-
simy się wstydzić na tle sąsia-
dów. Dodam, że w nowym 
okresie programowania bę-
dziemy mieli duże możliwości 
na pozyskanie środków unij-
nych w ramach Aglomeracji 
Opolskiej. Gmina Tarnów 
Opolski została przez nas 
zgłoszona do tzw. Komitetu 
Monitorującego Aglomeracji, 
tzn. że będziemy mieli cały 
czas przysłowiowa „rękę na 
pulsie”. W naszym urzędzie 
gminy odbyło się też pierwsze 
spotkanie z Wiceprezydentem 
Opola – Krzysztofem Począt-
kiem, który przestawił plan 
działania na najbliższy czas 
naszym radnym. 
Red. Mówi Pan o prężnie 
działających stowarzysze-
niach – czy były w ostatnim 
czasie jakieś ważne imprezy 
stowarzyszeniowe, w których 
Pan uczestniczył? 
K.M. Takie imprezy organizo-
wane są bardzo często. Os-
tatnio zostałem zaproszony 
przez Stowarzyszenie Nasze 
Przywory na spacer z psem. 
Właściciele czworonogów w 
dużej grupie uczestniczyli w tej 
imprezie razem ze swoimi 
pupilami a towarzyszył im psi 
behawiorysta. Razem z moim 
jamnikiem szorstkowłosym – 
Żeberkiem, skorzystaliśmy z 
zaproszenia i bardzo mile 
wspominamy imprezę. To 
jedna z wielu uroczystości, bo 
– tak jak wspomniałem – na-
sze stowarzyszenia działają 
bardzo prężnie. Stowarzy-
szenie Nasze Przywory może 
mieć też powód do radości.  
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