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Nasi radni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Elżbieta Florczak 
jest z urodzenia tarnowian-
ką. Tu dorastała, założyła 
rodzinę i tu pragnie miesz-
kać do końca życia. Prywat-
nie - żona, matka 3 dzieci i 
babcia 8 wnucząt. Choć w 
młodości zdobyła całkiem 
inny zawód, swoją emeryturę 
wypracowała w służbie zdro-
wia. Służbę społeczną rozpo-
częła w Radzie Gminy przed 
7 laty. 
- Co Panią skłoniło do ubie-
gania się o mandat radnej? – 
pytamy. 
- Startowałam z listy Mniej-
szości Niemieckiej. Z moich 
obserwacji wynikało, że po-
trzeba w Radzie kogoś, kto 
zadbałby w Tarnowie Opol-
skim o stworzenie odpowied-
nich warunków do spopulary-
zowania nauki języka niemie-
ckiego, promocji kultury i 
obyczaju tej części mieszkań-
ców naszej wsi, która dba o 
zachowanie tożsamości i zwy-
czajów swoich niemieckich 
przodków. Ponadto pragnęłam, 
aby poprawił się wizerunek 
gminy. Bardzo leżała mi też 
na sercu sprawa skanalizowa-
nia gminy – chciałam „trzy-
mać rękę na pulsie”. 
- W Radzie pełniła Pani 
funkcję… 
- Członka Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu, Zdrowia, 
Spraw Socjalnych, Rodziny i 
Jej Problemów oraz Prze-
wodniczącej Komisji Rewi-
zyjnej. Obecnie pracuję w 
Komisji Finansów. 
- Od chwili rozpoczęcia przez 
Panią pracy w Radzie zmieniło 
się… 
- Sporo! Myślę, że każdy kto 
chce może uczyć się języka 
niemieckiego - w zakresie i na 
poziomie jaki sobie życzy. 
Bardzo dużo robi się dla 
dzieci, młodzieży i kultury 

jako takiej – zarówno poprzez 
placówki oświatowe, kultural-
ne i biblioteki. Działają orga-
nizacje pozarządowe. Nie ro-
zumiem tych, którzy mówią, 
że „nic się nie dzieje”. Mamy 
piękne, tętniące życiem obiek-
ty sportowe. Rozległą sieć 
szkół i świetlic. To oczywiście 
kosztuje. Z jednej strony nie-
którzy ludzie (radni także) ma-
ją opory przed ponoszeniem 
ogromnych nakładów na te 
obiekty, z drugiej chcieliby 
mieć je „pod nosem”. Oczy-
wiście to, że rodzi się mniej 
dzieci musi budzić niepokój i 
zachęcać do wnikliwego przy-
glądania się wydatkom. Trzeba 
jednak wyważyć interes Spo-
łeczny i finansowy. 
- A co z pozostałymi pro-
blemami, które zaprzątały Pa-
ni uwagę? 
- Jak wiadomo dotąd nie udało 
się jeszcze skanalizować gmi-
ny. Ograniczenie stanowią za-
równo procedury jak i zasob-
ność gminnej kasy. Każdy rad-
ny, pracownik samorządowy i 
mieszkaniec musi zdać sobie 
sprawę, że w czasie jednej ka-
dencji nie da się ważnych 
spraw rozwiązać od począt-
ku do końca. Nie wystarcza 
chcieć coś zrobić. Trzeba do-
brze wyważyć inwestycje i 
wydatki za nimi idące. Nie 
można gminy zadłużać do 
granic budżetu – to groźne i 
nieodpowiedzialne. 
- Na co zatem nas stać? 
- Teraz przede wszystkim trze-
ba skończyć kanalizację. Ko-
nieczna jest też wymiana sieci 
wodociągowej – co najmniej 
czterdziestoletniej. Jest nie 
tylko nieszczelna - co powodu-
je straty wody, wysoce awa-
ryjna – co podraża koszty 
utrzymania i może być też 
szkodliwa dla zdrowia i całego 
środowiska, gdyż część prze-
wodów zawiera azbest. 
- Gdzie Rada i Wójt – Pani 
zdaniem – powinni szukać 
oszczędności, a gdzie nie na-
leży tego robić? 
- Nie widzę pola do jakichś 
drastycznych cięć. Trzeba – 
jeśli tylko to możliwe – starać 
się pozyskiwać środki na ko-
lejne etapy rozpoczętych in-
westycji. Potem powinna 
przyjść kolej na drogi. Bardzo 
leży nam wszystkim na sercu 
droga łącząca Tarnów Opol-
ski z Kosorowicami. Mamy 

ogromny żal do Starostwa Po-
wiatowego za wieloletnie za-
niedbania w tej kwestii – mi-
mo naszych wniosków, próśb i 
monitów. Teraz mamy radne-
go powiatowego – będziemy 
mu stale przypominać, nacis-
kać. Tą drogą dojeżdża rowe-
rami sporo ludzi do ośrodka 
zdrowia, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Urzędu 
Gminy. To niebezpieczne! Tak 
samo groźnie jest na ulicy Ks. 
Klimasa. Łuk drogi za przed-
szkolem, obok sklepu jest fa-
talny! 
- Gdyby nie było ograniczeń 
finansowych, co jeszcze by się 
Pani w gminie i naszej wsi 
marzyło? 
- Jest nieźle. Byłoby dobrze, 
gdyby jeszcze powstały nowe 
miejsca pracy. Młodzieży – i 
nie tylko – marzy się basen. 
Jednak jako gmina nie jesteś-
my w stanie utrzymać dwóch 
dużych obiektów sportowych. 
Przydałby się też ogólnodos-
tępny plac zabaw dla najmłod-
szych. Ubolewam, że GS w 
swoim czasie odsprzedał ist-
niejący plac zabaw prywatne-
mu właścicielowi, który zrobił 
zeń graciarnię. Teraz uporząd-
kowane otoczenie „Kałuży”, 
które mogłoby być uroczym 
zakątkiem, zeszpecone jest 
tym kłopotliwym sąsiedzt-
wem. Właściciel wysuwa nie-
realne żądania i trudno znaleźć 
wyjście z tej sytuacji, choć 
mieszkańcy zwracają nam 

uwagę na rażący bałagan tuż 
obok uporządkowanego tere-
nu. 
 Poza tym przydałoby 
się, aby zmniejszył się ruch 
dużych samochodów przez 
wieś. Podobno jest nadzieja, że 
powstanie droga kierująca 
ruch wprost do obwodnicy. 
Polecamy się policji drogowej, 
ilość i powaga wykroczeń ja-
kie na niebezpiecznych odcin-
kach ulicy Ks. Klimasa po-
pełniają kierowcy woła o 
pomstę do nieba. 
- Cóż, to bardzo konkretne i – 
można by rzec – społeczne ma-
rzenia. Oby się spełniły! A tak 
w innej sprawie – jak „wpa-
sowali” się do grona doś-
wiadczonych samorządowców 
nowi radni? 
- Współpraca w Komisjach i 
między radnymi dobrze się 
układa. Wójt organizuje spot-
kania samoszkoleniowe, by 
nowi radni wdrażali się do 
licznych spraw i problemów. 
By było im łatwiej pracować i 
współpracować. To dobra me-
toda, która się sprawdza. 
- Czego Pani życzyć na 
koniec? 
- Zdrowia i sił. I żeby nikt i nic 
nie przeszkadzało w działaniu. 
Oraz serdeczności między 
ludźmi. 
- Pod takimi życzeniami można 
się podpisać obiema rękami. 
Dziękuję za rozmowę i podzie-
lenie się z czytelnikami swoimi 
refleksjami.       Irena Zielonka 

 Członkowie Rady So-
łeckiej oraz druhowie z OSP 
Tarnów Opolski w środę 25 
maja zakasali rękawy i zabrali 
się za porządkowanie terenu w 
otoczeniu remizy. Raziło ich, 
że miły zakątek wokół „Ka-
łuży” szpecą przerośnięte tra-
wy, chwasty i śmieci. Do po-
mocy ruszył także właściciel  
firmy „Pielęgnacja Terenów 
Zielonych” Michał Kozołup, 
który nie tylko osobiście przy-
strzygł trawę na całym terenie, 
ale też użyczył transportu do 
wywozu zielska i odpadów. 
Sołtys i strażak  w jednej oso-

bie – Jan Czech – zadbał o za-
kup drzewek i szybko rosną-
cych tui, które posadzono 
wzdłuż płotu odgradzającego 
posesję, tak drażniącą miesz-
kańców bałaganem. Sprząta-
nie, koszenie, usuwanie chasz-
czy i śmieci oraz sadzenie 
drzew i krzewów wypełniło 
pracującym czas do zmierz-
chu. Efekty ich działania po-
trwają jakiś czas. Dbajmy, by 
jak najdłużej. 
 Sołtys Jan Czech za 
naszym pośrednictwem bardzo 
dziękuje wszystkim za wytę-
żoną pracę. 

Pięknie i czysto


