
Z wizytą u sołtysów 
Nakło 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rafał Zmuda – to 
kolejny przedstawiciel „no-
wego pokolenia” sołtysów. 
Niedawno ukończył studia 
wyższe. Zamierza poszerzyć 
zakres wiedzy poprzez dalszą 
naukę. W przyszłości chciałby 
uczyć młodzież. Sądzi jednak, 
że praca w szkole nie wypełni 
mu całego życia. Zawodowo 
uczy przyszłych mistrzów 
kierownicy opanowania zawi-
łości poprawnej, płynnej i bez-
piecznej jazdy po fatalnych 
polskich drogach – jako instru-
ktor jednej z opolskich szkół 
dla kierowców. Jego hobby to 
motoryzacja, a szczególnym 
afektem darzy motocykle. 
Ogromną radość sprawia mu 
przywracanie do życia zepsu-
tych silników, renowacja zni-
szczonych maszyn. Równy 
rytm pracującego motoru to 
muzyka dla uszu, miód na 
serce. Wspólnie z bratem, 
który podziela jego pasję i 
uczynił z niej swój zawód, 
„tuningują” maszyny, czyniąc 
z nich zindywidualizowane 
egzemplarze – każdy jedyny w 
swoim rodzaju. Inną pasją tego 
pełnego energii 25-latka są 
amatorskie wyścigi samocho-
dowe. Kiedyś wspólnie z 
bratem stanowili załogę, teraz 
każdy „rajduje” jako kierowca 
na własne konto. 
 
- Jak to się stało, że został Pan 
sołtysem? – pytam, gdy w 
końcu udało się nam znaleźć 
czas na rozmowę. 
 
- Mój brat był i nadal jest 
członkiem Rady Sołeckiej. 
Kiedy więc ogłoszono termin 
zebrania wiejskiego, poczułem 
się odpowiedzialnym miesz-
kańcem i poszedłem. Wśród 
kandydatów na sołtysa zgło-
szonych z sali padło i moje 

nazwisko. Najpierw myślałem, 
że chodzi o mojego brata, ale 
nie, okazało się, że to mam 
być ja. Trzeba było szybko 
myśleć jaką dać odpowiedź. 
Miałem zastrzeżenia, czy – w 
razie wygranej, w którą – 
prawdę mówiąc nie bardzo 
wierzyłem – pogodzę obowią-
zki członka Rady Duszpas-
terskiej naszej parafii, do 
której 2 miesiące wcześniej 
zostałem wybrany i sołtysa. 
Ale co tam, zgodziłem się. 
Czułem się trochę niewyraźnie 
konkurując z bardziej doś-
wiadczoną osobą. 
 
- Ile osób liczy Rada Sołecka 
Wsi Nakło? Ile jest nowych jej 
członków? 
 
- Nasza Rada liczy 7 osób, 
dwie z nich dopiero zaczęły w 
Radzie Soleckiej pracować. 
Pozostali, to członkowie z 
doświadczeniem. 
 
- Jakie nowy Pan Sołtys ma 
plany i zamierzenia? Co „no-
wa miotła” chciałaby wy-
nieść? 
 
- Nie jestem zwolennikiem 
rewolucji. Nie można depre-
cjonować działań poprzedni-
ków. Chciałbym dokończyć to 
co zaczęte, nie zmarnować 
czyjegoś czasu i wysiłku. Do-
piero potem wytyczać nowe 
kierunki i obszary działań i 
starać się „swoją cegiełkę” 
dołożyć. Nie wszystko da się 
zrobić, ale trzeba próbować. 
Przychylam się do projektu 
zagospodarowania starego bu-
dynku po straży. Na razie nie 
mamy na to dobrego pomysłu, 
a raczej mamy ich wiele. 
Trzeba sprawę rozważyć. Jest 
powszechna zgoda na to, by 
rozwinąć plac zabaw. By było 
tam ciekawie i bezpiecznie. 
 
- Co jeszcze zamierzacie? Na 
co przeznaczycie środki sołec-
kie? Macie jakieś inne wpły-
wy? 
 
- Zbliża się lato, ale ja o 
karnawale powiem. U nas to 
Rada Solecka dba o kultywo-
wanie tradycji Wodzenia Nie-
dźwiedzia. To z jej inicjatywy 
kilka lat temu reaktywowano 
ten zwyczaj. Zebrane przez 
niedźwiedników datki częścio-
wo przeznaczane są na cele 

grupy obrzędowej (konser-
wację i naprawę kostiumów i 
rekwizytów) i na jakiś cel 
społeczny. Podziału środków 
sołeckich dokonano zanim 
zostałem sołtysem. Najwięcej 
pochłonie remont budynku po 
straży, reszta też pójdzie na 
cele konserwatorskie ulicy 
Kościelnej. 
 
- Co jeszcze zaprząta miesz-
kańców Nakła - a więc ich 
sołtysa oraz całą Radę? 
 
- Niedostatek dobrych dróg. 
Droga wojewódzka jest niezła, 
wiadomo, że drogi gminne Re-
montowane będą po zakoń-
czeniu budowy kanalizacji. 
Będę się starał być obecny na 
posiedzeniach Rady Gminy – 
szczególnie tych, gdzie będzie 
poruszana sprawa harmono-
gramu inwestycji. 
 
- Jeszcze jakieś spostrzeżenia 
po kilku miesiącach sołtyso-
wania? 

- Chciałbym, aby dobrze uło-
żyła mi się współpraca z 
mieszkańcami. Wiadomo, nie 
mogę słuchać wszystkich, 
spełniać – często sprzeczne – 
życzenia. Ale z drugiej strony 
nie zrobi się niczego dla ludzi 
– bez ludzi. Najważniejsze 
żebyśmy wszyscy – ja, Rada 
Sołecka i każdy mieszkaniec 
Nakła – byli przekonani, że 
robiąc coś dla sołectwa, robi-
my dla siebie. Wszystkich ra-
zem i każdego z osobna. Ża-
den problem wytknąć coś 
poprzednikom. Każdy popeł-
nia błędy, wszystko można 
zrobić inaczej. Trzeba mieć 
tego świadomość, brać odpo-
wiedzialność za słowa i czyny. 
Wielkie sprawy składają się z 
małych rzeczy. Czy jest to głos 
w wyborach, czy 1% z 
podatku… bez 1 grosza nie 
będzie tysiąca, ba nawet milio-
na. Jeśli o tym pamiętamy, 
będzie dobrze. 
- Życzę zatem trafnych decyzji 
i powodzenia w ich realizacji! 

Irena Zielonka 
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Sesja w szkole 
 

Już dawno nie było 
wyjazdowej sesji Rady Gminy. 
Na zaproszenie Stowarzysze-
nia Pro Liberis Silesiae 18 
kwietnia 2011 r. (poniedziałek) 
o godz. 15.00 sesja odbyła się 
w budynku szkoły podstawo-
wej Zespołu Szkolno Przed-
szkolnego w Raszowej prowa-
dzonego przez to stowarzysze-
nie. Poza sprawami poruszany-
mi w trakcie obrad radni mogli 
zobaczyć prezentację multime-
dialną przedstawioną m.in. 
przez Panią Prezes Małgorzatę 
Wysdak. Dodatkowo radni 
mieli możliwość obejrzenia 
szkoły „od kuchni”. Niewiele 
jest szkól stowarzyszeniowych 
w województwie, a ta jest 
jedyną w naszej gminie. Za-
proszeni goście byli pod du-
żym wrażeniem. Bardzo wi-
doczne było, że dla szkoły 
istotne jest dziecko, które w 
atmosferze wzajemnej akcep-
tacji zwiększa swoje szanse na 
osiągnięcie sukcesów w prze-
biegu kariery szkolnej. Cieka-
we jest podejście nie tylko do 
uczniów szkoły, ale i całej 
społeczności lokalnej. Innowa-
cyjne jest to, że szkoła 
wykorzystuje zasady pedago-
giki Marii Montesorii, która 

pomaga kształcić absolwenta 
kreatywnego i przedsiębior-
czego, aby mógł on aktywnie, 
świadomie i pięknie żyć we 
współczesnym świecie. Szkoła 
organizuje nauczanie i wycho-
wanie zgodnie z duchem czasu 
w celu dobrego przygotowania 
młodego człowieka do samo- 
dzielnego funkcjonowania we 
współczesnej rzeczywistości - 
z poszanowaniem jego korzeni 
i języka ojczystego.  

 
Jak powiedział Wójt 

Gminy Krzysztof Mutz – Dzi-
siaj istotne jest to, by młodzi 
ludzie samodzielne, potrafili 
odnaleźć się w otaczającym 
świecie, a szkoła ta właśnie 
takie możliwości tworzy. Bar-
dzo zainteresowały mnie spra-
wy związane z realizacją pro-
jektów, ponieważ jako gmina 
jesteśmy w tym obszarze bar-
dzo zainteresowani współpra-
cą – mówi Piotr Koziol, 
zastępca wójta. To dobry po-
mysł, by więcej sesji było wy-
jazdowych wtedy wszyscy, któ-
rzy mają duży wpływ na 
rozwój naszej gminy mogą się 
bliżej przyjrzeć temu, co do-
brze funkcjonuje lub sprawom, 
które wymagają poprawy – 
dodaje na koniec Krzysztof 
Mutz.            Inf. Urząd Gminy 
 


