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Z PRAC RADY GMINY PAKOSŁAWICE 
Na XXIV, XXV, XVI i XXVII sesji Rada 

Gminy Pakosławice podjęła następujące uchwały: 

Uchwała nr XXIV/216/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego; 

Uchwała nr XXIV/217/17 z dnia 31 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę 

nr XXII/200/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji 

projektu pod nazwą "Lepsza edukacja przedszkolna w Gminie 

Pakosławice"; 

 Uchwała nr XXIV/218/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia 

"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na 2017 rok"; 

Uchwała nr XXIV/219/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie działki nr 243/20 w obrębie Pakosławice; 

Uchwała nr XXIV/220/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie służebności gruntowej; 

Uchwała nr XXIV/221/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 

Uchwała nr XXIV/222/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian 

budżetu Gminy na 2017 rok; 

Uchwała nr XXV/223/17 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pakosławice dla terenów zabudowanych; 

Uchwała nr XXV/224/17 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pakosławice dla terenów niezabudowanych; 

Uchwała nr XXV/225/17 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie 

rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla 

gminy Pakosławice; 

Uchwała nr XXV/226/17 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie 

określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Pakosławice; 

Uchwała nr XXV/227/17 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie 

uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa 

pomnikowego rosnącego na terenie Gminy Pakosławice; 

Uchwała nr XXVI/228/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2016 rok oraz udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice za 2016 rok; 

Uchwała nr XXVI/229/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 

Uchwała nr XXVI/230/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmian 

budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok; 

Uchwała nr XXVI/231/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany 

nazwy ulicy w miejscowości Prusinowice; 

Uchwała nr XXVI/232/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaliczenia 

dróg w miejscowości Pakosławice i Bykowice do kategorii dróg 

gminnych; 

Uchwała nr XXVI/233/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uchylenia 

uchwały XV/146/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku; 

Uchwała nr XXVI/234/17 z dnia 26 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę 

nr X/104/15 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom 

stypendium Wójta Gminy Pakosławice; 

Uchwała nr XXVII/235/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pakosławice; 

Uchwała nr XXVII/236-251/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice; 

Uchwała nr XXVII/252/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów 

zabudowanych; 

Uchwała nr XXVII/253/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 

Uchwała nr XXVII/254/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian 

budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok; 

Uchwała nr XXVII/255/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pakosławice; 

Wszystkie treści uchwał dostępne na stronie BIP 

www.bip.pakoslawice.pl

WÓJT GMINY Z ABSOLUTORIUM ZA 2016 ROK 

W piątek 26 maja 2017 roku odbyła się sesja Rady Gminy Pakosławice, 

podczas której Rada Gminy potwierdziła prawidłowość działań 

finansowych Wójta Gminy Pakosławice w roku 2016 udzielając mu 

absolutorium. Za udzieleniem głosowało 14 radnych, przy jednym głosie 

przeciwnym. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych 

środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu 

każdego roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu 

wykonawczego - wójta - w zakresie działalności finansowej gminy. 
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DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY 
Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie od 31 marca 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku 

 
 5 kwietnia 2017 roku spotkanie w sprawie organizacji Dni 

Gminy Pakosławice z przedstawicielem firmy Imprezownia – 

współorganizatorem przedsięwzięcia; 

 11 kwietnia 2017 roku udział w obradach Komisji 

ds. Planowania, Budżetu i Finansów; 

 12 kwietnia 2017 roku podpisanie umowy w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego na realizację 

zadania „Turystyczna Przystań w Nowakach”; 

 14 kwietnia 2017 roku udział w obradach Komisji Rewizyjnej; 

udzielenie ślubu; 

 20 kwietnia 2017 roku udział w porannej audycji Radia ONY 

„Pięć po”; 

 24 kwietnia 2017 roku udział w II edycji akcji „A my czytamy” 

zorganizowanej przez Zespół Szkół w Goszowicach; 

 27 kwietnia 2017 roku udział w sesji Rady Powiatu w Nysie; 

 11-12 maja 2017 roku udział w szkoleniu pracowników obrony 

cywilnej; 

 16 maja 2017 roku udział w obchodach Dnia Strażaka 

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Nysie; 

 20 maja 2017 roku udział w uroczystości powołania Rady 

Programowej Radia Nysa; 

 22 maja 2017 roku udział w posiedzeniu Komisji 

ds. Planowania, Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej; 

 24 maja 2017 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Edukacji, 

Kultury, Sportu i Promocji; 

 25 maja 2017 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Inwestycji, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 

 6 czerwca 2017 roku udział w spotkaniu dotyczącym 

organizacji Dożynek Gminnych we Frączkowie; 

 7 czerwca2017 roku udział w podsumowaniu Gali Projektu 

„Przedszkolak ratuje”; 

 10 czerwca 2017 roku udział w Obchodach Jubileuszu 70-lecia 

OSP Pakosławice; 

 12 czerwca 2017 roku udział w posiedzeniu Komisji 

ds. Planowania, Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej; 

 16 czerwca 2017 roku udział w Powiatowym Konkursie 

Wiedzy o Unii Europejskiej; 

 19 czerwca 2017 roku udział w posiedzeniu Komisji 

ds. Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 

 20 czerwca 2017 roku udział w spotkaniu z Panem Mirosławem 

Bartochą w sprawie koncepcji wodociągowej dla ujęcia wody 

w Reńskiej Wsi; 

 21 czerwca 2017 roku udział w porannej audycji Radia Nysa 

„Gość Radia Nysa” oraz udział w Walnym posiedzeniu 

Stowarzyszenia Subregion Nyski;

W wyżej wymienionym okresie: 

 na boisku wielofunkcyjnym odbył się kolejny turniej Ligi Orlików, którego organizatorem był LUKS Pakosławice;  

 nastąpił odbiór inwestycji zrealizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławicach pn." Zakup klimatyzacji wraz z wentylacją w sali 

widowiskowej GBP"; 

 ogłoszono zapytanie ofertowe na modernizację boiska w Reńskiej Wsi; 

 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na remont dróg wewnętrznych w Pakosławicach oraz Frączkowie; 

 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa na potrzeby remontu dróg stanowiących własność Gminy Pakosławice; 

 dokonano przedmiaru inwestycji „Budowa chodnika w Prusinowicach”; 

 odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową Budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrofornią (Śmiłowice-Rzymiany);  

 odebrano wariantową koncepcję poprawy systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Gminy Pakosławice zaopatrywanych z ujęcia w Reńskiej Wsi; 

 zakupiono samochód do ZGKIM marki Fiat Ducato (po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego); 

 w trakcie prace projektowe dot. remontu dachu w budynku gminnym Strobice 32 oraz dot. remontu lokali i poprawę ich funkcjonalności. 

 odbyły się konkursy na dyrektorów naszych placówek oświatowych; 

 wykonano remont drogi wewnętrznej we Frączkowie, Pakosławicach (I etap) oraz remont drogi gminnej w Reńskiej Wsi; 

 podpisano umowę z Biurem Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX dot. opracowania dokumentacji projektowej dla projektu pn. Budowa Gminnego 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Reńska Wieś; 

 podpisano umowę z Panem Ireneuszem Krawcem dot. konserwacji rowu melioracyjnego w miejscowościach Reńska Wieś, Smolice, Goszowice; 

 podpisano umowę z firmą EUROBRUK Marcin Wdowikowski dot. modernizacji boiska  w Reńskiej Wsi; 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zakwalifikował do pierwszej tury wniosek Gminy Pakosławice do VIII konkursowego 

naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa 

opolskiego; 

 podpisano umowę z firmą Usługi Stolarsko-Ciesielskie i inne Semeniuk Wojciech dot. Budowy Wiaty Rekreacyjnej w Nowakach w ramach projektu Turystyczna 

przystań w Nowakach; 

 podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym w Nysie o dofinansowanie działań związanych z usunięciem pokryć dachowych zawierających azbest z terenu 

Gminy Pakosławice w kwocie do 50% udokumentowanych kosztów własnych realizacji zadania, nie więcej niż 1 200 zł; 

 podpisano umowę z wykonawcą prac związanych z demontażem, załadunkiem, transportem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest,; 

 projekt „Dziś orlik klubowy, jutro stadion Narodowy” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego uzyskał największą ilość głosów - 8839; 

 zrealizowano montaż urządzeń na palce zabaw w Pakosławicach oraz Biechowie; 

 zorganizowano I Dni Gminy Pakosławice oraz VII Gminny Rajd Rowerowy (pozyskano dofinansowanie w kwocie 6.500,00 zł w ramach grantu WRBRD 

Województwa Opolskiego na organizację rajdu); 

 zrealizowano rozbudowę sieci wodociągowej w Reńskiej Wsi; 

 rozpoczęto przygotowania do zamiany działek na rzecz Parafii p.w. Św. Piotra i Pawła w Pakosławicach; 

 zorganizowano spotkanie z rolnikami z terenu Gminy w sprawie zaorywanych dróg polnych; 

 zamontowano wiaty przystankowe w Nowakach oraz Bykowicach; 

 nastąpiło uroczyste oddanie do użytkowania budynku OSP Pakosławice; 

 wniosek "Polsko- Czeska Akademia Sportu" w ramach środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego w ramach Programu 

Interreg V-A Republika Czeska-Polska otrzymał dofinansowanie w kwocie 70.000,00 zł; 

 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na dostawę i montaż znaków drogowych; 
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BĘDZIE BEZPIECZNIEJ! 
Bardzo dobre informacje dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa na DK46. 

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa 

zapadła decyzja dotycząca skierowania do realizacji 

m.in. inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej 

nr 46 na odcinku Nysa – Pakosławice". W ramach 

zadania powstaną drogi zbiorcze i dojazdowe 

do pól, a także oświetlenie. Przebudowane zostaną 

obiekty mostowe i przepusty drogowe. Dla nas 

najważniejszą sprawą będzie m.in. budowa ścieżki 

pieszo-rowerowej wraz z przejściem dla pieszych, 

o którą wnioskowaliśmy od 2015 roku. Realizacja 

zadania zapewni mieszkańcom miejscowości 

Strobice bezpieczną możliwość podróżowania 

do centrum Gminy oraz korzystania z przystanków 

autobusowych. Czynimy również starania 

o umożliwienie skomunikowania gruntów 

bezpośrednio zlokalizowanych przy DK 46 celem 

wykorzystania ich na inwestycje. 

Termin realizacji robót lata 2019-2021.

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumienie z Polską Spółką Gazownictwa podpisane! 

 W środę 2 sierpnia 2017 roku Wójt Gminy Pakosławice Adam Raczyński podpisał 

porozumienie - List intencyjny pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. 

a Gminą Pakosławice. Jest to pierwszy mały krok w kierunku budowy i rozwoju sieci 

gazowej na terenie Gminy Pakosławice. Niniejsze porozumienie będzie stanowiło 

podstawę do przeprowadzenia rozeznania rynku oraz analizy ekonomicznej 

i technicznej możliwości budowy gazociągu dystrybucyjnego doprowadzającego gaz 

do Gminy.  

Zapraszamy mieszkańców Gminy Pakosławice na spotkanie z przedstawicielem 

Polskiej Spółki Gazownictwa, które odbędzie się 19 października 2017 roku 

o godz. 18:00 w Sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach. 

Tematem spotkania będzie omówienie koncepcji gazyfikacji w Gminie Pakosławice. 
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 I Festiwal Tańca w Pakosławicach  

W niedzielę 25 czerwca 2017 roku w Hali Sportowej w Pakosławicach 

odbył się pierwszy turniej tańca towarzyskiego, przygotowany pod 

czujnym okiem instruktora Krzysztofa Michno reprezentującego Szkołę 

Tańca Novomex Opole. 

Na parkiecie hali swoje umiejętności zaprezentowało blisko 100 tancerzy 

w różnym wieku z całego województwa. Szczególnym zainteresowaniem 

cieszyły się występy najmłodszych adeptów sztuki tańca z zespołu 

Pako Dance. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i statuetki 

ufundowane przez Wójta Gminy Pakosławice Adama Raczyńskiego, który 

objął I Festiwal Tańca swoim honorowym patronatem. Szczególne 

podziękowania dla sponsorów oraz zaangażowanych rodziców członków 

zespołu Pako Dance na czele z niezawodną Panią Anią Broda. 
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VII GMINNY RODZINNY RAJD ROWEROWY 

W niedzielę 18 czerwca 2017 roku o godzinie 

13:00 spod Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Pakosławicach wyruszył  Gminny Rodzinny 

Rajd Rowerowy. Na starcie pojawiło się blisko 

trzystu uczestników.   

Tegoroczna trasa rajdu liczyła 20 km i wiodła 

przez malownicze tereny Gminy Pakosławice. 

Zakończenie rajdu odbyło się w parku 

w Goszowicach, gdzie na strudzonych drogą 

rowerzystów czekał pyszny bigos oraz 

atrakcyjne nagrody.  

Każdy uczestnik tegorocznego rajdu otrzymał 

pamiątkowy znaczek, odblask oraz brał udział 

w losowaniu atrakcyjnych nagród. Żaden 

z uczestników nie odjechał z pustymi rękoma, 

a nagrodę główną – rower, wygrał w tym roku 

mieszkaniec Rzymian. Organizatorzy składają 

serdeczne podziękowania Opolskiej 

Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego za wsparcie finansowe 

tegorocznego rajdu.   

Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia 

udziału w rajdzie za rok! 
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE  

W sobotnie popołudnie 2 września 2017 roku na boisku 

sportowym w Reńskiej Wsi odbyły się Gminne Zawody 

Sportowo-Pożarnicze. Zawody rozpoczął przemarsz wszystkich 

uczestniczących w zawodach jednostek OSP. Otwarcia 

tegorocznych Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych 

dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Grzegorz 

Mazurkiewicz wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego 

w Nysie Pawłem Gotkowskim. 

Do turnieju rozgrywanego pod czujnym okiem sędziów, 

na co dzień zawodowych strażaków z Państwowej Straży 

Pożarnej w Nysie stanęły wszystkie jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej z terenu Gminy Pakosławice. Ostatecznie w turniejowej 

rywalizacji w kategorii seniorów najlepsi okazali się reprezentanci 

jednostki OSP z Prusinowic, tuż za nimi zmagania ukończyła 

jednostka OSP Nowaki. Na trzecim miejscu uplasowała się 

drużyna z OSP Rzymiany. W kategorii seniorki pierwsze miejsce 

zajęła drużyna z miejscowości Nowaki. W rywalizacji 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pierwsze miejsce zajęli 

strażacy z Prusinowic. 

 

 

 

 

 

 

 Zakupiliśmy tłuczeń na drogi 

 Za kwotę 32.000 zł zakupiono kruszywo na wyrównanie dróg wewnętrznych 

Gminy Pakosławice.  Sto ton tłucznia trafiło na drogi wewnętrzne i transportu 

rolnego znajdujące się na terenie gminy znacząco poprawiając ich jakość, 

a także zwiększając bezpieczeństwo użytkowników tych dróg. 

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Pakosławice. 
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Pierwsze Dni Gminy Pakosławice za nami!  

Na boisku sportowym w Reńskiej Wsi na mieszkańców czekało 

mnóstwo atrakcji, a przede wszystkim koncertów w różnym 

wydaniu. Na imprezie bawili się nie tylko mieszkańcy 

Gminy Pakosławice, ale także tłumnie przyjezdni goście z sąsiednich 

miejscowości. 

W sobotę 27 maja 2017 roku na scenie wystąpiły zespoły z nurtu 

muzyki tanecznej – disco polo: Dance Project, Players oraz gwiazda 

wieczoru Bayer Full. Na zakończenie muzycznego dnia 

przygotowano dyskotekę plenerową z zespołem Kriss.  

Słoneczna aura i moc atrakcji przyciągnęła również mieszkańców w drugim dniu obchodów. W niedzielę 

można było podziwiać między innymi występy lokalnych zespołów Kaprys z Biechowa oraz Margaretto 

z Reńskiej Wsi, a także Kapelę Lwowska Fala ze Lwowa i zespół Ta Joj z Przemyśla. 
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Patronat honorowy nad drugim dniem obchodów 

objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej 

Buła, który osobiście zaszczycił swoją obecnością 

podczas trwania imprezy. Poza występami artystów, 

nie zabrakło również wielu atrakcji towarzyszących 

takich jak lunapark, konkursy i zabawy dla dzieci, 

wystawa okolicznościowa pn. "Kresy", stoiska 

gastronomiczne i dużo dobrej zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy samochód ZGKiM 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej stał się właścicielem 

samochodu dostawczego marki Fiat 

Ducato Light. Źródłem finansowania 

była dotacja Gminy Pakosławice 

o wartości 35.000,00 złotych 

 

Będzie nowy wodociąg 

Rozstrzygnięto przetarg na budowę 

odcinka sieci wodociągowej 

do miejscowości Rzymiany. 

W wyniku postępowania  pn. 

„Budowa odcinka rozdzielczej sieci 

wodociągowej ze  Śmiłowic  

do Rzymian wraz z hydrofornią 

w  miejscowości Śmiłowice” 

najkorzystniejszą ofertę przedstawiła 

firma Zakład Instalacji Wodnej 

Kanalizacyjnej Gazowej i Elektrycznej 

s.c. z Radzikowic.  

24 sierpnia 2017 roku nastąpiło 

podpisanie umowy z wykonawcą 

i rozpoczęto prace w ramach których 

powstanie 2,8 km nowego wodociągu, 

hydrofornia kontenerowa wraz 

z  zasilaniem energetycznym 

i  zagospodarowaniem terenu. 

Planowany termin zakończenia  robót 

to 30 listopada 2017 roku. Wartość 

realizowanego zadania 

to  585.363,15 zł. Inwestorem jest 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej, a środki na ten cel 

pochodzą z budżetu Gminy 

Pakosławice. 
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Jubileusz 70lecia OSP Pakosławice połączony 

z oddaniem do użytku nowej remizy 

W sobotę 10 czerwca 2017 roku przemarsz pododdziałów przez 

Pakosławice przy dźwiękach strażackiej orkiestry dętej 

z Kamiennika i msza święta w kościele pod wezwaniem 

Św. Ap. Piotra i Pawła rozpoczęły uroczystości jubileuszu 

70-lecia powstania OSP Pakosławice.  

Po mszy świętej wszyscy udali się na plac przy remizie, gdzie 

przy dźwiękach hymnu państwowego podniesiona została flaga 

państwowa. Po przywitaniu gości przez druha Henryka 

Szczotkę, historię jednostki z Pakosławic przedstawił prezes OSP 

Pakosławice, druh Piotr Ksiądzyna. Następnie głos zabrali 

zaproszeni goście.  Wójt Gminy Adam Raczyński przekazał 

prezesowi OSP symboliczny klucz do remizy, a pozostali goście 

składali serdeczne życzenia i wyrazy uznania dla strażaków 

z Pakosławic.   

Kulminacyjnym punktem uroczystości było oddanie do użytku 

nowej remizy. Wielkie gratulacje i podziękowanie dla strażaków 

za ich pracę i zaangażowanie w pracach remontowych 

przekazywali kolejni przybywający goście. W tym miejscu 

wspomnieć po raz kolejny należy, że te największe słowa uznania 

należą się inicjatorom i pomysłodawcom tego projektu – 

dh Mariusz Wdowikowski i dh Piotr Kruk - to właśnie oni 

zaszczepili w pozostałych ten pomysł i zawsze stali jako pierwsi 

na czele prac. Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy zostali 

zaproszeni na poczęstunek - pyszną strażacką grochówkę. 

Wieczorem przy zespole Kriss każdy mógł się bawić do woli. 
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POPRAWIAMY I DOPOSAŻAMY 

GMINNĄ INFRASTRUKTURĘ 

W ostatnim czasie ukończono szereg zadań 

mających na celu wzbogacenie o nową oraz 

wyremontowanie obecnej infrastruktury 

gminnej.  

Turystyczna Przystań w Nowakach 

 

 

 

Ukończyliśmy  projekt pn. "Turystyczna przystań 

w Nowakach" zrealizowany ze środków PROW 2014-2020, 

którymi dysponuje Lokalna Grupa Działania "Nyskie 

Księstwo Jezior i Gór". W ramach zadania wybudowano 

wiatę oraz powstał plac zabaw w Nowakach. Wartość 

inwestycji to 105.000,00 zł, z czego pozyskane 

dofinansowanie stanowi 63,63 % całości zadania. 

Nowe place zabaw 

 

 

Na początku czerwca zostały oddane do użytku w pełni 

bezpieczne i funkcjonalne place zabaw - w Pakosławicach 

przy remizie OSP oraz w Biechowie na placu rekreacyjnym 

przy świetlicy wiejskiej. Środki pochodziły ze środków 

własnych Gminy Pakosławice, funduszy sołeckich oraz 

środków z Odnowy Wsi. Całkowita wartość inwestycji 

to 31.000,00 zł.  

Wymiana pokrycia dachowego 

  

 

 

Zakończono modernizację pokrycia dachowego 

na budynku świetlicy wiejskiej znajdującej się przy 

Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej we Frączkowie. 

W ramach zadania zrealizowano wymianę istniejącego 

pokrycia dachowego oraz zamontowano rynny wraz 

z obróbkami blacharskimi. Wartość kosztorysowa robót 

to 39.000,00 złotych. 

 Nowe wiaty i oznakowanie dróg 

 

 

 

W ostatnim czasie zamontowano nowe oznakowanie 

drogowe w Sołectwie Biechów oraz wiaty przystankowe 

w Sołectwach Nowaki i Bykowice. Wartość 

zrealizowanego zadania 12.000,00 złotych. 
 

 Modernizacja boiska w Reńskiej Wsi 

  

 

 

Ukończono modernizację boiska    w Reńskiej Wsi. 

W ramach zadania wykonano nową trybunę o konstrukcji 

żelbetowej wraz z siedziskami oraz odgrodzono płytę 

boiska od strefy kibiców. Wartość wykonanych prac 

to 116.994,89 złotych. 
 

 Poprawiamy estetykę wsi 

 

 

 

Sołectwa Goszowice oraz Prusinowice przy współudziale 

środków finansowych Gminy Pakosławice, funduszu 

sołeckiego oraz środków z Odnowy Wsi Powiatu 

Nyskiego zakończyły kolejne etapy upiększania terenów 

rekreacyjnych. W Goszowicach ułożono kostkę brukową 

pod wiatą w nowo otwartym parku, a w miejscowości 
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Prusinowice na placu przy remizie wykonano wiatę oraz 

ogrodzono teren wokół placu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę 3 września 2017 roku mieszkańcy Gminy 

Pakosławice dziękowali za tegoroczne plony, podczas Gminnych 

Dożynek zorganizowanych we Frączkowie. Nie zabrakło tam 

tradycyjnych wieńców, stoisk przygotowanych przez 

mieszkańców poszczególnych sołectw oraz obrzędu dzielenia 

chleba przez Wójta Gmina 

Adama Raczyńskiego oraz 

zaproszonych gości. Starostami 

tegorocznych dożynek byli Barbara Wojtowicz z Frączkowa oraz 

Zbigniew Karnaś z Nowak. W tym roku pogoda nie była zbyt 

łaskawa dla uczestników dożynek, jednakże mieszkańcy 

przymykali oko na pogodę 

i wspólnie z rolnikami 

i organizatorami dziękowali za tegoroczne zbiory.   

Po godz. 16.30 zostały podsumowane konkursy. W tym 

najważniejszym, w którym oceniane były wieńce dożynkowe 

(a było ich 6) - zwyciężyła korona z Frączkowa, drugie miejsce - 

Prusinowice, a na najniższym 

stopniu podium znalazła się 

korona z sołectwa Reńska Wieś. 

Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Pakosławice trafiły 

do twórców wszystkich konkursowych wieńców dożynkowych.  

W konkursie na Najpiękniejsze i Najciekawsze Stoisko Wiejskie 

zwyciężył Frączków, przed Reńską Wsią, Prusinowicami oraz 

Biechowem. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie 

w zorganizowaniu Dożynek Gminnych wszystkim osobom zaangażowanym 

w stworzenie tego wyjątkowego wydarzenia. Przede wszystkim jednak dziękujemy 

mieszkańcom za udział w uroczystościach dożynkowych, a tym samym włączenie się 

w kultywowanie pięknej tradycji święta plonów. 



                          nr 7/2017 

 
13 

 

 

 

 

 

Dobre wieści z LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór” 

Miło nam poinformować, że nasz wniosek pt. "Modernizacja boiska sportowego w Prusinowicach" 

uzyskał maksymalną kwot ę dofinansowania 95.145,00 złotych. W ramach zadania zostanie 

przeprowadzona m.in. kompleksowa modernizacja szatni sportowej, sanitariatów wraz ze zbiornikiem 

bezodpływowym oraz parking z nowoczesnym oświetleniem ledowym.  

 Ponadto Stowarzyszenie " Wspólne Horyzonty" z Frączkowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna 

w Prusinowicach otrzymały granty finansowe na promocję produktu lokalnego. Frączków zorganizuje 

jarmark wielkanocny, na organizację którego otrzymał wsparcie 9.081,00 zł, a Ochotnicza Straż Pożarna 

w Prusinowicach zrealizuje wydarzenie - "Od źdźbła pszenicy do szachownicy" przy wsparciu 

finansowym 9.000,00 zł. Środki finansowe na powyższe zadania pochodzą z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a ich realizacja rozpocznie się w przyszłym roku. 

 

 

NOWY CHODNIK W PRUSINOWICACH 

W środę 13 września 2017 r. odbył się odbiór robót 

budowlanych wykonanych podczas inwestycji pod nazwą 

"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1602 O 

w Prusinowicach." W ramach tego zadania ułożono 

krawężniki betonowe, wykonano 541 mb chodnika przy 

drodze powiatowej wraz ze zjazdami na posesje oraz 

uzupełniono oświetlenie uliczne stawiając  jedną dodatkową 

latarnię typu LED. Wykonawcą robót była firma POL-BUD 

z Nysy, a  inwestycję realizowaną przez Powiat Nyski 

współfinansowała Gmina Pakosławice. 

Całkowita wartość robót wyniosła 219.571,26 zł z czego 50% 

kwoty to  środki pochodzące z budżetu Gminy Pakosławice. 

Budowa chodnika to kolejny przykład dobrej współpracy 

Powiatu Nyskiego z Gminą Pakosławice. Z pewnością 

wpłynie na    bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa 

Prusinowice. 
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Stypendium Wójta Gminy Pakosławice 

22 czerwca 2017 roku na sesję Rady Gminy Pakosławice została zaproszona grupa 19 stypendystów, 

którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli szczególne wyniki w nauce oraz innych dziedzinach 

życia szkolnego. Wszyscy otrzymali Stypendium Wójta Gminy Pakosławice w wysokości 500 zł  

na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Serdeczne gratulujemy tegorocznym stypendystom. 

ZMIANY W OŚWIACIE  

Pani Łucja Konopka wygrała konkurs na nowego 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Goszowicach. Konkurs na dyrektora szkoły został 

rozstrzygnięty w zeszłym tygodniu. Rozpatrzono dwie 

kandydatury. 

Wójt Adam Raczyński składa gratulacje Łucji Konopka 

Najlepszą, zdaniem komisji, była oferta złożona przez 

Panią Łucję Konopkę. W Zespole Szkół 

w Prusinowicach na stanowisku na nową kadencję 

pozostał obecny dyrektor – Pan Artur Kowalski, którego 

zastępcą została Pani Katarzyna Tokarska.  

W piątek 1 września 2017 roku odbyło się spotkanie 

z kadrą kierowniczą naszych placówek oświatowych 

podczas, którego Wójt Gminy Adam Raczyński wręczył 

akty mianowania na nową kadencję  

Artur Kowalski - dyrektor Zespołu Szkół w Prusinowicach 

oraz listy gratulacyjne Dyrektorom oraz 

Wicedyrektorom Szkół Podstawowych. Podczas 

spotkania, również podziękowano za dotychczasową 

pracę byłej Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Goszowicach Pani Beacie Lichosik.  



                          nr 7/2017 

 
15 

 

 

 

 

 

 

 
Miło nam poinformować, że dzięki Państwa głosom 

projekt "Dziś orlik klubowy, jutro stadion Narodowy" 

wybrano do realizacji w ramach Marszałkowskiego 

Budżetu Obywatelskiego.  Projekt ma na celu 

popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 

Turnieje będą rozgrywane na terenie Gmin Pakosławice, 

Głuchołazy, Nysa, Grodków, Skarbimierz a do udziału 

w turniejach będą zapraszane drużyny z powiatów 

nyskiego i brzeskiego posiadające sekcje młodzieżowe. 

W okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. zostaną 

zorganizowane turnieje piłki nożnej dla dzieci 

i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. W ten sposób, 

wykorzystując ogromną popularność piłki nożnej, 

będziemy promowali rywalizację w duchu sportowej 

walki, podkreślając uniwersalne i ponadczasowe walory 

piłki nożnej. Organizowane turnieje mają przede 

wszystkim przynieść dzieciom radość z gry, a rodziców 

i mieszkańców wspólnot lokalnych zachęcić 

do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Dla samorządów lokalnych będzie to szansa na promocję 

baz i wyposażenia sportowego. Dodatkowym celem, 

który zakładamy jest usystematyzowanie rozgrywek oraz 

monitoring najzdolniejszych dzieci. Dzięki możliwości 

zgłoszenia do turnieju drużyn nie tylko klubowych, ale 

także szkolnych i międzyszkolnych, zwiększy się 

możliwość skutecznego monitorowania i przeglądu 

postępów zawodników. Jednocześnie zmniejszy 

to ryzyko pominięcia uzdolnionych zawodników oraz 

poprawi jakość selekcji młodych piłkarzy. 

 

Wyjazd na mecz Ekstraklasy Śląsk 

Wrocław- Lechia Gdańsk 

28 lipca 2017 roku  współorganizowaliśmy wyjazd dla 

dzieci i młodzieży wraz z opiekunami do Wrocławia. 

Zadanie było współfinansowane ze środków 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

 

 

 

Orzeł Reńska Wieś mistrzem II ligi 

Miło nam poinformować, że juniorzy LZS Orzeł Reńska Wieś 

zakończyli zmagania w II lidze na pierwszym miejscu 

i wywalczyli  awans do wyższej klasy rozgrywkowej – I ligi. 

Po 18 kolejkach zgromadzili na swoim koncie 47 punktów, 

wyprzedzając kolejną drużynę aż o 10 punktów. 
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