
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Patoła - jest z 

pochodzenia tarnowianką, od 
16 lat mieszkającą w Nakle.  
Tam też już drugą kadencję 
działa w Radzie Sołeckiej. 
Jest mężatką, matką dwojga 
nastolatków. Swoje życie za-
wodowe od 18 lat związała z 
Domem Dziecka w Tarnowie 
Opolskim, gdzie podjęła służ-
bę pielęgniarską niedługo po 
uzyskaniu dyplomu. 

- Co skłoniło panią do 
ubiegania się o mandat rad-
nej? 

- Do próby powalczenia o 
udział we współrządzeniu 
gminą namówił mnie nakielski 
kandydat na wójta.  Przekona-
na o konieczności pewnych 
zmian w gminie oraz przyjrze-
nia się wnikliwie potrzebom  
dzieci i młodzieży - zgodziłam 
się. Mam 15-letniego syna, 
którego często odwiedzają ko-
ledzy. Rozmawiam z nimi, 
wydaje mi się, że dobrze ich 
rozumiem. Poza tym z racji 
zawodu i miejsca pracy jestem 
wyczulona na potrzeby naj-
młodszych… 
- Czego więc brak dzieciom w 
Nakle, a może w gminie? 
- Brakowało boiska - na 
szczęście już jest. Ponadto 
zwróciłam uwagę na to, że 
teraz, gdy weszły do realizacji 
liczne programy wykorzystu-
jące fundusze unijne i w ogóle 
godziny nauki i dodatko-
wych zajęć szkolnych się 
wydłużyły, dzieci wracają ze 
szkoły bardzo późno.  
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Sylwetki naszych radnych 
 
Zygmunt Pietruszka - 

związany z Tarnowem Opol-
skim od 1974 roku poprzez 
pracę (najpierw w „Opol-
wapie”, później w Zakładach 
Produkcji Materiałów Prze-
ciwwybuchowych i Przeciw-
pyłowych), od 1988 roku 
mieszkaniec tarnowskiego 
osiedla. Obecnie właściciel 
„pachnącego biznesu”. Mówi, 
że choć firma niewielka, to 
problemy spore, ale kwia-
ciarnia to miłe miejsce pracy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jest zapalonym sportowcem- 
amatorem: do niedawna upra-
wiał regularnie siatkówkę, 
pływa, nurkuje, zjeżdża na 
nartach, uprawia windsurfing. 
Po dłuższej przerwie wrócił do 
pracy samorządowej i głosami 
wyborców został wybrany do 
Rady Gminy w 2006 roku, w 
ubiegłym roku wybrano go 
ponownie.  
- Jedną kadencję pracy w Ra-
dzie ma Pan za sobą, proszę 
powiedzieć - czy zamierzenia, 
z którymi stawał Pan do wy-
borów udało się zrealizować? 
Co zostało do zrobienia na tę 
kadencję? 
- Wielka naszą porażką i roz-
czarowaniem jest bulwersująca 
mieszkańców i powodująca 
frustrację naszych samorzą-
dowców sprawa drogi powia-
towej. Mimo 4-letnich starań i 
nacisków na władze powiatu, 
poza obietnicami bez pokrycia 
nie uzyskaliśmy żadnych wią-
żących decyzji.  Mogę obiecać 
jedynie, że i Rada i Wójt będą 
Starostwo nękać. Nie odpuś-
cimy tak długo, póki nie uda 
nam się uzyskać konkretnych 
decyzji i wyremontować drogę 
aż do Kosorowic. I nie chodzi 
tu o parę łat - tylko rzetelny 
remont całości.  Pozostając 
przy temacie dróg - jestem za-
dowolony, że ruszyła sprawa 

budowy skrzyżowania z  dro-
gą powiatową w lesie. Tym 
bardziej,  że zwyciężyła opcja 
zakładająca budowę ronda - za 
czym i ja się opowiadałem. 
Wymagało to od nas ciągłych 
nacisków, przypominania, 
pism - aż do znudzenia! Ale 
udało się! Prace dokumenta-
cyjne są w trakcie realizacji.  
Kolejny powód do zadowo-
lenia, to zakończenie budowy 
hali sportowej.  Jako gorący 
zwolennik czynnego wypo-
czynku, uważam to za duże 
osiągnięcie.  Jest to obiekt na 
miarę potrzeb, a trochę powy-
żej możliwości naszej gminy. I 
nie jest tak, jak niektórzy 
mówią „tarnowianie wybudo-
wali sobie salę” - to obiekt, 
który ma i będzie służyć całej 
gminie (a może i nie tylko).  
Jednocześnie cieszy to, że tuż 
obok hali powstaje boisko z 
projektu „Orliki”. 

Nie udało się – niestety -  
skończyć budowy kanalizacji 
- powinno się udać  w tym ro-
ku. Stały problem to budowa 
dróg lokalnych. Szkoda re-
montować czy budować na-
wierzchnie, którą potem się 
będzie naruszać, gdy przyjdzie 
kłaść rury! Jest jeszcze jeden 
problem do rozwiązania przez 
Radę i Wójta - pilnej wymia-
ny wymaga sieć wodociągo-
wa (częściowo są to rury 
azbestowe, ponadto łączenia 
przewodów z różnorodnych 
materiałów w różnym stopniu 
zużycia powodują straty wo-
dy). Jednoczesna budowa ka-
nalizacji i wymiana rur dopro-
wadzających wodę – a tylko 
wtedy ma to sens - spowoduje 
bardzo duże obciążenie bud-
żetu. Trzeba będzie powstrzy-
mać się od wszystkich innych 
inwestycji. 

- A plany i zamierzenia i 
życzenia ? 

- Bardzo chciałbym, 
abyśmy  pozyskiwali fundu-
sze (z różnych źródeł) na 
rozwój sportu, kultury, bu-
dowę dróg - w ogóle rozbu-
dowę całej infrastruktury .  
Widzę spory potencjał, lecz 
trzeba większego zaangażo-
wania ze strony małych firm i 
instytucji, oddolnych inicja-
tyw. Uważam też, że struktura 
organizacji i finansowania oś-
wiaty w całym państwie - a 
więc także w naszej gminie – 

wymaga głębokich reform. Nie 
mam wprawdzie w rodzinie 
dzieci w wieku szkolnym, ale 
uważam, że dzieciom – szcze-
gólnie tym najmłodszym – na-
leżą się godziwe godziny roz-
poczynania i kończenia zajęć, 
warunki odpoczynku, zjedze-
nia posiłku…. Pragnąłbym też, 
abyśmy wzajemnie doceniali  
swoją pracę.  

W Tarnowie Opolskim, 
któremu przecież daleko do 
metropolii, sporo się dobrego 
i ciekawego się dzieje. Ale 
dziwnym trafem widzą to i 
doceniają tylko… przyjezdni! 
Mieszkańcy nadal uparcie 
twierdzą, „tu się nic nie 
dzieje”.  W tym, że Tarnów 
nie jest wśród ostatnich, 
wielka jest zasługa jego 
sołtysa. Dzięki jego zaanga-
żowaniu, mobilizowaniu Rady 
Sołeckiej i druhów ze straży 
udaje się przeprowadzić wiele 
spraw.  

- Jak Pan ocenia bez-
pieczeństwo na terenie Tarno-
wa i całej gminy? 

- Wydaje mi się, że dzia-
łania takie jak monitoring i 
ściślejsza współpraca z Polic-
ją przyniosły poprawę. Mart-
wi mnie, że wielu młodych 
ludzi nie korzysta ze stwa-
rzanych możliwości, snuje się 
bezproduktywnie. Niby czegoś 

chcą, ale nie potrafią wyarty-
kułować swoich „chceń”. Nie 
biorą w niczym udziału, ale 
narzekają i czasem robią 
mniejsze i większe głupstwa.  
Jeszcze o jednym chciałbym 
powiedzieć, bo bardzo mi to 
leży na sercu - zalewają nas 
śmieci! Już nawet nie chce mi 
się wspominać o tym, o czym 
wszyscy wiemy. Czasem na-
prawdę jestem przerażony, że 
sami siebie, nasze dzieci i 
wnuki trujemy. Mam nadzieję, 
że wypracujemy jakieś dobre 
mechanizmy poprawy sytuacji, 
gdy wejdzie w życie tzw. 
”Ustawa śmieciowa”, na którą 
wszyscy niecierpliwie czeka-
my. 

- Jeszcze chciałby Pan 
coś dodać? 

- Bardzo dziękuję mie-
szkańcom mojego obwodu 
wyborczego, którzy zaufali 
mi po raz drugi oddając na 
mnie głosy. Będę się starał ze 
wszystkich sił nie zawieść 
pokładanego we mnie zaufa-
nia i nadal pracować dla 
wspólnego dobra. Życzę nam 
wszystkim, aby udało się 
wspólnym wysiłkiem popra-
wić warunki życia, wygląd i 
funkcjonowanie naszych 
miejscowości, by żyło się 
nam lepiej. 
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