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ranciszek Michala – 
przyszedł na świat 62 
lata temu, od uro-

dzenia aż do 1952 roku Mie-
szkał w Czarnowąsach. Od 
tamtej pory mieszkaniec Ką-
tów Opolskich. Tu się ożenił, 
dochował dwójki dzieci. Jest 
dziadkiem dwojga wnucząt. 
Ma wykształcenie średnie 
techniczne. Obecnie – mimo 
przejścia na emeryturę – na-
dal pracuje. Po raz pierwszy 
zasiada w Radzie Gminy, 
jest członkiem Komisji Fi-
nansów. 
 

 
- Do wyborów startował Pan 
z… 
- Mniejszości Niemieckiej 
- Wcześniej jednak nie udzie-
lał się Pan szczególnie.. 
- To nie do końca prawda. W 
czasach przemian byłem bar-
dzo zaangażowany w działal-
ność związkową (m.in. jako 
członek Komisji Trójstronnej). 
Za swoją działalność otrzyma-
łem Srebrny Krzyż Zasługi z 
rąk Prezydenta Lecha Wałęsy 
(za zasługi dla budowania III 
RP). Byłem ławnikiem sądo-
wym. Na terenie wsi włącza-
łem się do pracy w konkret-
nych sprawach… Ale w dzia-
łalności ściśle samorządowej 
rzeczywiście biorę udział po 
raz pierwszy. 
- Co skłoniło pana do ubie-
gania się o mandat? 
- Wydawało mi się, że wszyst-
kie sprawy wsi kręciły się 
wokół rolników i innych nie-
wielkich grup, a trzeba się za-
jąć tym, co jest ważne dla 
wszystkich. Zauważyłem też, 
że szczególnej uwagi wymaga-
ją sprawy bezpieczeństwa… 
 
ciąg dalszy na stronie 4……… 
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ożena Piechówka – uro-
dziła się w Przeczy (gmi-

na Lewin Brzeski). Do Tar-
nowa Opolskiego sprowadzi-
ła się w 1985 roku. Jest mę-
żatką, mamą dwojga doros-
łych dzieci. Z wykształcenia i 
zamiłowania jest handlow-
cem, prowadzi własne stois-
ko w tarnowskim mini mar-
kecie. 
- Zanim zdecydowała się pani 
kandydować w wyborach do 
Rady Gminy nie przejawiała 
pani skłonności do pracy na 
rzecz gminnej społeczności. 
Co zatem skłoniło panią do 
zmiany zdania? 
- Propozycję złożył mi jeden z 
kandydatów na wójta. Nie 
byłam w ścisłej zażyłości ani z 
tym, ani z innymi kandydatami. 
Raczej stykałam się z nimi przy 
okazji imprez, które zdarzało 
mi się sponsorować. Jako 
osoba pracująca w sklepie, a 
samym środku wsi mam kon-
takt z wieloma ludźmi i ich 
bieżącymi problemami. Po-
myślałam: „dlaczego nie?” 
Wprawdzie „mój kandydat” 
wójtem nie został, ale mnie 
wybrano. Widać ludzie myśleli 
podobnie. Chciałabym przy 
okazji wyborcom podzięko-
wać. Uważam wybranie mnie 
za zaszczyt. Będę się starać. 
Jestem tu i słucham ludzi.  
I rzeczywiście to się sprawdza. 
Ludzie wolą wpaść, powie-
dzieć swoje. Często nawet są 
to wyborcy z innego obwodu. 
- Jakieś przykłady? 
- Ktoś zauważył, że żywopłot 
na skrzyżowaniu ulic Nowej i 
Klimasa podrósł na tyle, że 
zasłania widoczność. Nie cze-
kając na posiedzenie wraz z 
radnym Zygmuntem Pietruszką 
zainterweniowaliśmy i żywo-
płot przycięto. Dalej – ludzie 

często zgłaszają, że niektórzy 
co bardziej leniwi klienci 
sklepów (także tego w którym 
pracuję) zatrzymują swoje Au-
ta przed wejściem, choć właś-
ciciele zadbali o miejsca par-
kingowe. Wydaje im się, że „za 
chwilkę” wrócą i nic się nie 
stanie. Tymczasem utrudniają 
życie innym użytkownikom i 
stwarzają zagrożenie (tu: ukło-
ny w stronę „drogówki”, pole-
camy się uwadze patroli). Po-
dam jeszcze jeden, prawie 
anegdotyczny przykład. Pewna 
pani bardzo często przycho-
dziła skarżyć się na bardzo 
zanieczyszczoną wodę. Zgła-
szałam ten problem i dowie-
działam się, że woda z ujęć ma 
parametry zgodne z normami. 
Wreszcie owa pani przyniosła 
mi do sklepu filtr (nie wiem z 
jakiego urządzenia) straszliwie 
zakamieniony i chyba zapiasz-
czony. Jest prawdą, że między 
ujęciem wody, a kranem w 
mieszkaniu są całe kilometry 
rur. I zanieczyszczenie może 
powstać na każdym odcinku. 
Jest też rzeczą wiadomą, że 
nasze sieci wodociągowe „doj-
rzały” już do wymiany. Muszę 
przyznać, że mając studnię 
obserwuję, że woda z niej 
wprawdzie nie zawiera tyle 
wapnia, ale za to zdarzają się 
inne zanieczyszczenia. 
- Tak więc to, że jest pani tak 
bardzo dostępna czasem po-
maga, a czasem bywa uciąż-
liwe… 
-  To dziwne, że ludzie mają 
pretensje o drobiazgi, ale sami 
nie mają zamiaru się zaanga-
żować. Nawet nie uczestniczą 
w rozrywce. Tyle się dzieje – 
na przykład w Ośrodkach Kul-
tury, bibliotekach. A niektórzy 
wciąż narzekają zamiast pofa-
tygować się i sprawdzić „co to 
za hałasy” lub dlaczego jest 
„tyle samochodów”. Skądinąd 
uzasadnione są częste uwagi 
mieszkańców utyskujących, że 
stadion jest niewykorzystany. 
Młodzi mają „Orlika”, a przy-
dałoby się cos dla dorosłych. 
- Jakie sprawy leżą pani 
szczególnie na sercu? 
- Chciałabym służyć ludziom z 
różnych środowisk, mieszka-
jących w różnych częściach 
Tarnowa. Leży mi na sercu 
integracja wszystkich jego 
mieszkańców. Wcześniej nie 
orientowałam się w wielu 
problemach wsi. Teraz jestem 

też członkiem Rady Sołeckiej i 
coraz lepiej poznaję sprawy 
wsi i jej potrzeby. 
- A co w sprawach ogólno 
gminnych? 
- Jestem zdecydowanie za 
ścieżką rowerową z Kosoro-
wic. Choć to duży wydatek i na 
razie skorzystają mieszkańcy 
spoza Tarnowa – to ważne. 
Trzeba patrzeć szerzej i wi-
dzieć sprawy nie tylko swoich 
wyborców. Są rzeczy ważne i 
rzeczy pilne. Kiedy się z tym 
uporamy, uważam, że następ-
na powinna być ulica Nakiels-
ka. Wiadomo, że drogi są waż-
ne, ale pilniejsza jest kanali-
zacja. 
 Wspominałam, że mo-
je miejsce pracy ma swoje 
dobre i złe strony. Złe, że 
ludziom przypominają się przy 
okazji zakupów różne bła-
hostki i domagają się „załat-
wiania”. Tu i teraz. Dobrą 
stroną sytuacji jest to, że 
rozmawiając nieoficjalnie Mo-
gę czasem powiedzieć jednemu 
z drugim co sądzę o ich 
„pomysłach”. Nie tak, żeby 
kogoś znieważyć, ale czasem 
trzeba powiedzieć do słuchu. 
Jestem spontaniczna w sło-
wach i czynach i bardzo uczu-
ciowa. Rzadko odmawiam po-
mocy, ale czasem żałuję swojej 
spontaniczności. 
- Nie skończyła pani swej 
wypowiedzi na temat ważnych 
spraw w gminie, które są pani 
szczególnie bliskie. 
- To oczywiście stan i bezpie-
czeństwo dróg. Mam nadzieję, 
że istniejące obiekty sportowe 
zostaną rozwinięte w piękny 
kompleks – marzy mi się ba-
sen. Pragnęłabym też aby 
powstał (lub powstały) jakiś 
zakład (zakłady) i znalazło się 
zatrudnienie – szczególnie dla 
młodych. By nie musieli szukać 
pracy na obczyźnie. 
- Czego życzyć pani oso-
biście? 
- Wytrwałości. I zrozumienia 
przez ludzi, że nie jesteśmy 
wszechmocni a budżet nieo-
graniczony. No i oczywiście 
zdrowia, dalszej dobrej współ-
pracy z koleżankami i kole-
gami radnymi, z wójtem a 
także wyborcami. Chciałabym 
też zostać sobą. Osobą wesołą 
i szczerą. 
- Życzę tego pani i wyborcom. 
Dziękuję za rozmowę! 

Irena Zielonka 
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