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Nie œmieæ – nie b¹dŸ 
œmieciem! 

 
Ostatnio nasz¹ gminê 

zala³a fala œmieci. Pojawiaj¹ 
siê wszêdzie – na ulicach,  
w lasach, a nawet – co szo-
kuj¹ce – w koszach na cmen-
tarzach! Okazuje siê, ¿e to 
mieszkañcy, którzy zrezy-
gnowali z kub³ów na odpady 
w ten iœcie barbarzyñski 
sposób pozbywaj¹ siê swych 
œmieci. I nie wzrusza ich ani 
niszczenie piêkna przyrody, 
ani nawet aspekt moralny 
takiego haniebnego postêpo-
wania - liczy siê tylko Ÿle 
pojêta oszczêdnoœæ. W celu 
zwalczenia tego zjawiska prosi 
siê mieszkañców wsi na bacz-
niejsze zwrócenie uwagi na 
podejrzane zachowania i na-
tychmiastowe informowanie  
o nich urzêdników lub policjê. 

Równoczeœnie warto 
przypomnieæ, ¿e od grudnia 
wszyscy mieszkañcy naszej 
gminy p³ac¹ za segregacjê 
œmieci i w tym celu powinni 
byæ zaopatrzeni w specjalny 
zestaw worków do segregacji. 
Jeœli ktoœ takich worków nie 
otrzyma³, powinien ten fakt 
zg³osiæ do firmy Remondis 
telefonicznie lub na piœmie. 

 Od maja rozpocznie 
siê u¿ytkowanie nowego typu 
kub³ów, przystosowanych do 
segregacji. Wtedy te¿ zaczn¹ 
znikaæ z centrów naszych 
miejscowoœci du¿e pojemniki 
na segregowane odpady. 

Co w so³ectwach? 
 

Zaczê³a siê wiosna, 
wiêc równie¿ we wszystkich 
wsiach naszej gminy zakoñ-
czono zimowe rozwa¿ania  
i rozpoczêto wiosenne wpro-
wadzanie ich w ¿ycie. Po serii 
zebrañ wiejskich, które odby³y 
siê na przestrzeni ostatnich 
miesiêcy, ka¿de so³ectwo ma 
ju¿ wyraŸnie okreœlone plany 
na najbli¿szy rok.  

W Nakle tworzy siê 
plac zabaw w pobli¿u szko³y. 
Na 30a dzia³ce, któr¹ na ten 
u¿ytek przekaza³ Urz¹d Gmi-
ny, jest ju¿ zamontowany kosz 
do gry w koszykówkê, posa-
dzono te¿ 200 tui, a do 17 ma-
ja zostan¹ zamontowane huœta-
wki oraz drewniany domek za-
baw. Koszty inwestycji (ok. 12 
400z³.) pokrywaj¹ wespó³ so-
³ectwo i gmina. Plac zabaw ma 
byæ rozbudowywany w dal-
szych latach w miarê mo¿li-
woœci bud¿etowych. W tym 
roku zostanie przejêty przez 
wieœ by³y budynek SP (na 
magazyn). Pewny jest równie¿ 
remont przystanku autobuso-
wego znajduj¹cego siê przy ul. 
Strzeleckiej w stronê Opola.  

Spraw¹, któr¹ rów-
nie¿ poruszono na zebraniu, 
by³ stan dróg. W tej kwestii 
wiadomo ju¿, ¿e w tym roku 
zostan¹ dokoñczone: ul. Ligo-
nia (wyk³adana kostk¹) i ul.  
J. Kani (dokoñczenie i zabez-
pieczenie wysypanych grysi-
kiem poboczy ulicy; przedsta-
wiono równie¿ wniosek miesz-
kañców o zamontowanie na 
niej progów zwalniaj¹cych). 
Rada So³ecka wstêpnie wyra-
zi³a zgodê, równoczeœnie za-
znaczaj¹c, ¿e taka inwestycja 
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ wy-
ra¿enia na ni¹ zgody wszyst-
kich mieszkañców w promie-
niu 150m oraz z zaprojekto-
waniem nowej organizacji ru-
chu, zakupem oznakowania  
i samych progów zwalniaj¹-
cych, szczegó³owo okreœlo-
nych w danych warunkach 
technicznych. W ramach zain-
teresowania drogami przepro-
wadzono te¿ rekonesans, na 
podstawie którego bêd¹ pro-
wadzone na bie¿¹co remonty 
gminnych dróg gruntowych  
i asfaltowych w Nakle.  

Problemem budz¹cym 
emocje okaza³a siê tak¿e se-

gregacja œmieci. So³tys Nak³a 
zwraca uwagê na problem 
„dzikich wysypisk”, których  
w okolicy jest ostatnio coraz 
wiêcej. W celu zwalczania 
procederu pozbywania siê  
w sposób nielegalny œmieci, 
zostanie podjêta wspó³praca  
z opolsk¹ Stra¿¹ Miejsk¹. 
Wi¹¿e siê to te¿ niejako  
z chêci¹ poprawienia wize-
runku wsi i projektem stwo-
rzenia Stowarzyszenia Przyja-
ció³ Nak³a, które ma siê przy-
czyniæ do wst¹pienia miejsco-
woœci do programu „Odnowy 
wsi”. Stowarzyszenie ma gro-
madziæ fundusze na ró¿ne cele 
zwi¹zane z upiêkszaniem wsi. 
W najbli¿szym czasie przewi-
duje siê m.in. remont kaplicy-
dzwonnicy na ul. Koœcielnej. 

W K¹tach Opolskich 
wci¹¿ aktualnym tematem zeb-
rañ jest kanalizacja. Choæ jest 
ona ju¿ gotowa i technicznie 
odebrana, mieszkañcy wci¹¿ 
czekaj¹ na rozpoczêcie przy-
³¹czania do niej swych do-
mostw. Okazuje siê, ¿e sprawy 
spowalnia problem natury pra-
wnej na drodze konsorcjum 
ISPA a WIK. Zakoñczenie 
realizacji kanalizacji pozwala 
na powrotne skupienie siê na 
utwardzaniu dróg gruntowych 
we wsi. 

Innymi tematem zeb-
rania w K¹tach by³ wywóz 
œmieci – obecna na spotkaniu  
z mieszkañcami prezes firmy 
Remondis Apolonia Klepacz 
t³umaczy³a przyczynê niemal 
100% podwy¿ek cen wywozu, 
które nast¹pi³y w ostatnim 
czasie. 

W wiosce od 4 lat 
dzia³a prê¿nie Towarzystwo 
Spo³eczno-Kulturalne Rozwo-
ju Wsi K¹ty Opolskie, a osta-
tnio miejscowoœæ przyst¹pi³a 
do programu „Odnowy wsi”, 
dziêki czemu bêdzie mog³a siê 
staraæ o pozyskanie œrodków 
unijnych m.in. na utwardzenie 
w ci¹gu najbli¿szego roku 50 
m² parkingu przy Wiejskim 
Domu Spotkañ. Towarzystwo, 
które czerpie fundusze z wy-
najmu namiotu imprezowego, 
dofinansowuje wiele inwestyc-
ji w K¹tach. W tej chwili 
sztandarowym projektem jest 
stworzenie Centrum Rekrea-
cyjno-Sportowego wokó³ obe-
cnego boiska. Ju¿ istniej¹ce 
szatnie maj¹ byæ powiêkszone, 

a w planach jest stworzenie 
m.in. kortu tenisowego, pola 
do siatkówki, boiska do gry  
w minigolf. Co istotne, cz³on-
kowie Towarzystwa regularnie 
uczestnicz¹ w szkoleniach 
zwi¹zanych z programem 
„Odnowa wsi”, które meryto-
rycznie przygotowuj¹ m.in. do 
pisania wniosków o fundusze 
unijne w ramach INTER-
REG1. W najbli¿szym czasie 
mieszkañców K¹tów bêdzie 
poch³aniaæ organizacja festynu 
wiejskiego. Odbêdzie siê on  
w przedostatni weekend czer-
wca z okazji 10-lecia istnienia 
chóru Cantabiles. Do udzia³u 
w obchodach zaproszona za-
przyjaŸnione chóry, zespo³y 
muzyczne i kabaretowe oraz 
specjalnego goœcia z Mona-
chium „Tobiego”. 

Lutowe zebranie wie-
jskie w Raszowej obfitowa³o 
w wiele nowych istotnych 
informacji dla mieszkañców. 
Przedstawiono plany zwi¹zane 
z remontem ujêcia wody i wy-
mian¹ liczników, omówiono 
równie¿ sposób funkcjonowa-
nia przydomowych oczysz-
czalni œcieków. Budowa takich 
mini-oczyszczalni, których ko-
szt mia³by wynosiæ od 6 do14 
tys.z³. ma byæ alternatyw¹ 
wobec przeprowadzenia stan-
dardowej kanalizacji. Wójt 
Gminy zaproponowa³, by pier-
wsza taka oczyszczalnia pow-
sta³a na próbê przy raszow-
skim przedszkolu (na koszt 
gminy). W bie¿¹cym roku 
planowane jest: doprowadze-
nie pr¹du do boiska, wykost-
kowanie placu przy Stra¿y 
Po¿arnej, remont biblioteki 
publicznej oraz dokoñczenie 
budowy chodnika przy g³ów-
nej ulicy a¿ do koœcio³a. 
Powiatowemu Zarz¹dowi 
Dróg przedstawiono tak¿e 
projekt budowy dalszej czêœci 
chodnika, ale niestety zosta³ 
on znów odrzucony ze 
wzglêdu na „brak wystarcza-
j¹cych funduszy”. Cieszy za to 
zakoñczone ju¿ w kwietniu,  
w ramach bud¿etu gminy, ut-
wardzenie kostk¹ ul. Dzier-
¿onia. 

Ten rok to tak¿e  
w Raszowej zmiany w oœwia-
cie. Nast¹pi bowiem formalne 
po³¹czenie przedszkola i szko-
³y podstawowej. W celu roz-
wiania wszelkich w¹tpliwoœci 

dotycz¹cych tej kwestii odby³y 
siê spotkania z rodzicami dzie-
ci w wieku szkolnym i przed-
szkolnym. 

 Jak informuje Wójt 
Gminy od koñca kwietnia na 
terenie miejscowoœci (i ca³ej 
gminy) dzia³aj¹ nocne patrole 
policji – op³acane z gminnej 
kasy. Warty maj¹ wzmocniæ 
bezpieczeñstwo mieszkañców. 
By zapewniæ spokój so³ectwo 
raszowskie podejmuje kroki 
by rozwi¹zaæ pal¹cy problem 
bezdomnych psów grasuj¹cych 
po tutejszych drogach. 

Raszowscy stra¿acy 
przygotowuj¹ siê na sierp-
niowe obchody 80-lecia ich 
jednostki. 


