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Z PRAC RADY GMINY PAKOSŁAWICE 
Na XXXI, XXXII i XXXIII sesji Rada Gminy 

Pakosławice podjęła następujące uchwały: 

Uchwała nr XXXI/288/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla 
terenów zabudowanych; 

Uchwała nr XXXI/289/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 
ustalenia ramowego planu pracy Gminy Pakosławice 
na 2018 rok; 

Uchwała nr XXXI/290/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 
przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Pakosławice na 2018 rok; 

Uchwała nr XXXI/291/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 
dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody wynikającej z taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 
ścieków na terenie Gminy Pakosławice; 

Uchwała nr XXXI/292/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 

Uchwała nr XXXI/293/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok; 

Uchwała nr XXXI/294/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej; 

Uchwała nr XXXI/295/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Pakosławice na 2017 rok; 

Uchwała nr XXXII/296/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie 
trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy 
Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego; 

Uchwała nr XXXII/297/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki;  

 

Uchwała nr XXXIII/298/18 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości 
Korzekwice na Korzękwice; 

Uchwała nr XXXIII/299/18 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie 
wzniesienia obelisku upamiętniającego patriotów walczących 
o wolną Polskę; 

Uchwała nr XXXIII/300/18 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie 
podziału Gminy Pakosławice na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu; 

Uchwała nr XXXIII/301/18 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie 
podziału Gminy Pakosławice na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych; 

Uchwała nr XXXIII/302/18 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 
prowadzone przez Gminę Pakosławice; 

Uchwała nr XXXIII/303/18 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Pakosławice na 2018 rok; 

Uchwała nr XXXIII/304/18 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice 
dla terenów niezabudowanych; 

Uchwała nr XXXIII/305/18 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie 
uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej; 

Uchwała nr XXXIII/306/18 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie 
zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok; 

Wszystkie treści uchwał dostępne na stronie BIP 
www.bip.pakoslawice.pl
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Szanowni Państwo! 
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i opiekunów dzieci w wieku 
do lat 3, Gmina Pakosławice zamierza przystąpić do realizacji projektu 
mającego na celu uruchomienie i funkcjonowanie w kolejnych latach 
gminnego, publicznego żłobka.  

Zważywszy na fakt, iż planowane przedsięwzięcie wymaga 
zaangażowania bardzo znaczących nakładów finansowych, przytoczony 
projekt zamierzamy zrealizować z wykorzystaniem środków 
finansowych pochodzących z budżetu państwa, w ramach przyjętego 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 "MALUCH+" 

Jednym z podstawowych warunków złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienia do projektu jest 
ustalenie skali faktycznych, a nie tylko potencjalnych potrzeb w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi 
do lat 3 na terenie naszej gminy. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z pytaniem, czy 
w przypadku uruchomienia na terenie Gminy Pakosławice żłobka, byłaby Pani - byłby Pan - byliby Państwo 
skłonni oddać swoje dziecko (dzieci) pod opiekę tej instytucji we wszystkie dni robocze. Jeżeli wyrażają 
Państwo wolę zapisania do żłobka dziecka (dzieci), które w chwili uruchomienia tej instytucji nie ukończy(ą) 
jeszcze 3 lat, proszę o wypełnienie pisemnej ankiety i przesłanie jej lub osobiste dostarczenie do Urzędu 
Gminy Pakosławice. Ankietę można też przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug@pakoslawice.pl. 
Ankieta dostępna jest do pobrania na stronie www.pakoslawice.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy. 
Ankieta nie jest kartą zgłoszeniową do żłobka ale tylko i wyłącznie informacją dotyczącą zainteresowania 
rodziców żłobkiem (opieką nad małym dzieckiem) w Gminie Pakosławice.  Powyższe badanie prowadzone 
będzie do 31 sierpnia 2018 roku i pozwoli określić, czy na terenie Gminy Pakosławice istnieje 
zapotrzebowanie na tego typu placówkę. Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety! 

                                                                               Z poważaniem, 

                                                                                                      Wójt Gminy 

                                                                                                  Adam Raczyński 
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DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY 
Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice 

w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 13 marca 2018 roku 
 
 4 grudnia 2017 roku udział w uroczystym przekazaniu samochodów 

pożarniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Nysie; 
 6 grudnia 2017 roku w Muzeum Powiatowym w Nysie podpisanie umowy 

o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego"; 

 8 grudnia 2017 roku udział w spotkaniu ze Starostą Powiatu Prudnickiego 
Panem Radosławem Roszkowskim w sprawie realizacji planowanych 
projektów ze środków Euroregionu Pradziad; 

 13 grudnia 2017 roku podpisanie umowy z Gospodarczym Bankiem 
Spółdzielczym w Strzelinie na realizację kredytu długoterminowego; 

 15 grudnia 2017 roku udział w uroczystym spotkaniu kolędowym 
w Przedszkolu  w Prusinowicach. 

 15 grudnia 2017 roku udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym 
przez Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu;  

 16 grudnia 2017 roku udział w turnieju w projektu w ramach MBO pn. 
„Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy”. 

 16 grudnia 2017 roku udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym 
przez działaczy piłki nożnej powiatu nyskiego; 

 17 grudnia 2017 roku udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym 
przez stowarzyszenie „Rajska Dolina” z Reńskiej Wsi. 

 18 grudnia 2017 roku udział w spotkaniu z Burmistrzem Mikulovic 
w sprawie wspólnej realizacji projektu; 

 19 grudnia 2017 roku udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym 
przez Przedszkole we Frączkowie; 

 21 grudnia 2017 roku udział w komisji ds. odbioru inwestycji pn. Budowa 
sieci wodociągowej (tranzytu) ze Śmiłowic do Rzymian wraz 
z hydrofornią w Śmiłowicach w wersji lokalizacyjnej A”; 

 22 grudnia 2017 roku udział w spotkaniu opłatkowym w Szkole 
Podstawowej w Goszowicach oraz szkole stowarzyszeniowej 
w Nowakach. 

 5 stycznia 2018 roku udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym 
przez zespół muzyczny Kaprys oraz Sołectwo Biechów; 

 10 stycznia 2018 roku udział w VII Konkursie Szopek 
Bożonarodzeniowych zorganizowanych przez Szkołę Podstawową 
w Goszowicach; 

 13 stycznia 2018 roku udział w corocznym Spotkaniu pod Siatką - turnieju 
piłki siatkowej zorganizowanym przez Pana Piotra Ksiądzynę Radnego 
Gminy Pakosławice; 

 15 stycznia 2018 roku udział w spotkaniu z Burmistrzem Mikulovic 
w sprawie realizacji pierwszych działań w projekcie ze środków 
Euroregionu Pradziad „Polsko-Czeska Akademia Sportu”; 

 25 stycznia 2018 roku udział w audycji Radia Opole; 
 26 stycznia 2018 roku udział w podsumowaniu działalności za 2017 rok 

KGW w Prusinowicach; 
 27 stycznia 2018 roku udział w zebraniu sprawozdawczym 

OSP Rzymiany; 
 29 stycznia 2018 roku udział w porannej audycji „Gość Radia Nysa”; 
 29 stycznia 2018 roku udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej; 
 1 lutego 2018 roku udział w Gminnym Zarządzie OSP; 
 2 lutego 2018 roku udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów; 
 3 lutego 2018 roku udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 

2017 Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławicach; 
 6 lutego 2018 roku podpisanie aktu notarialnego z KOWR Opole w sprawie 

nieodpłatnego przejęcia dróg w obrębie Goszowice; 
 10 lutego 2018 roku udział w audycji „Śniadanie Radia Nysa”; 
 17 lutego 2018 roku udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 

2017 Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach; 
 21 lutego 2018 roku udział w posiedzeniu Komitetu ds. organizacji 

Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę; 
 28 lutego 2018 roku udział w porannej audycji „Gość Radia Nysa”; 
 6 marca 2018 roku spotkanie z przedstawicielami firmy Atmoterm 

w sprawie zmiany systemu gospodarowania odpadami; 
 6 marca 2018 roku spotkanie z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego 

w Opolu w sprawie utworzenia żłobka przy współfinansowaniu 
programu Maluch +; 

 8 marca 2018 roku podpisanie umowy na realizację zadania „Przebudowy 
boiska sportowego w Prusinowicach”; 

 10 marca 2018 roku udział w spotkaniach w ramach „Dnia Kobiet” 
w Sołectwach Rzymiany i Biechów;  

 12 marca 2018 roku udział w finale Gminnego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej;

W wyżej wymienionym okresie: 

 zorganizowano spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu Gminy Pakosławice oraz jednostek organizacyjnych;  
 wykonano remonty dróg gminnych w Rzymianach i Spinach, wykonano chodnik w ciągu drogi powiatowej w Reńskiej Wsi; 
 wymieniono ogrodzenie w Przedszkolu we Frączkowie, wyremontowano pomieszczenia w budynku Gimnazjum Pakosławice; 
 rozpoczęto procedurę zmiany pozwoleń wodnoprawnych na przydomowe oczyszczalnie ścieków; 
 zamknięto inwestycję budowy sieci wodociągowej do miejscowości Rzymiany;  
 wniosek „Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym” uzyskał maksymalne dofinansowanie na realizację zadania z Funduszu 

Mikroprojektów Euroregionu Pradziad; 
 ogłoszono nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest; 
 rozpoczęto zadanie utwardzenia pobocza przy drodze gminnej w Pakosławicach; 
 podpisano umowę na dofinansowanie wniosku „Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym” na realizację zadania z Funduszu 

Mikroprojektów Euroregionu Pradziad; 
 rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowę na realizację zadań termomodernizacji budynków użyteczności publicznej tj. budynku 

Urzędu Gminy oraz OSP Prusinowice; 
 złożono wniosek do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego; 
 złożono wniosek w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” na zadanie organizacji I Festiwalu Produktu Lokalnego w Pakosławicach; 
 złożyliśmy wniosek w ramach Otwartych Stref Aktywności (OSA) programu rozwoju infrastruktury sportowej MSiT; 
 zakończyła się coroczna Halowa Liga Seniorów, w której nasze drużyny zdobyły całe podium; 
 drużyna kobiet LZS Pakosławice zdobyła brązowy medal podczas Halowych Mistrzostw Opolszczyzny;  
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Nowa ustawa śmieciowa 
Dnia 1 lipca 2017 r. weszły w życie nowe zasady segregacji śmieci. Recykling odpadów w całym kraju 
ma wyglądać tak samo. Ministerstwo Środowiska określiło konkretnie, w jakich pojemnikach (workach) będą 
lądować poszczególne rodzaje odpadków. Mieszkańcy mają je bardziej skrupulatnie segregować już w domach. 
Ma to przybliżyć Polskę do unijnych celów - do 2020 roku powinniśmy osiągnąć poziom 50 proc. odzysku 
i ponownego użycia papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych.  

Choć nowe zasady recyklingu obowiązują od 1 lipca, w praktyce firmy wyłonione w przetargu przez gminy będą 
je wprowadzać dopiero po wygaśnięciu obowiązujących umów na odbiór odpadów. W Gminie Pakosławice 
nowe zasady zaczną obowiązywać 1 lipca 2018 roku. Do nowych porządków cała Polska ma się dostosować przed 
upływem pierwszej połowy 2021 roku. 

Od tego momentu będą obowiązywać nie trzy, ale pięć kolorowych pojemników: zielony na szkło (z możliwością 
rozdzielenia na szkło bezbarwne w pojemniku białym i szkło kolorowe w zielonym), żółty na metale i tworzywa 
sztuczne, niebieski na papier. Największą nowością będą osobne - brązowe - pojemniki na bioodpady. 

Ostatni rodzaj pojemników (koloru przepisy nie regulują) to odpady niezaliczające się do żadnych z tych 
kategorii. Chodzi m.in. o śmieci zabrudzone, z zawartością, której nie mogliśmy wyodrębnić, np. pieluchy, itp. 
Nadal obowiązuje zakaz wyrzucania do kontenerów odpadów niebezpiecznych, czyli np. zużytych baterii, 
żarówek, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, RTV, AGD czy leków. Tego rodzaju śmieci można oddać 
w specjalnie wyznaczonych punktach, np. sklepach, aptekach, a także punktach selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, czyli tzw. PSZOK-ach. 

Obecnie w Gminie Pakosławice trwają prace nad dostosowaniem gminnego systemu gospodarki odpadami 
do obowiązujących przepisów. Projektowany system będzie efektywny ekonomicznie, przyjazny dla środowiska 
i akceptowalny przez mieszkańców. Ponadto zagwarantuje ograniczenie ilości składowanych odpadów, poprzez 
osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami poszczególnych grup odpadów. 

Środowisko wpływa na człowieka, również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje, z tą różnicą, że nasze 
oddziaływanie jest często destrukcyjne. Znaczną część tych niewłaściwych działań możemy jednak 
wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną środowisku.  

Dlatego dbajmy o nasze środowisko -Segregujmy odpady. Nie jest to trudne, 
a wymaga jedynie dobrej woli.  
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 XVI POWIATOWY KONKURS POEZJI 
 22 marca 2018 r. w Sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbył 
się XVI Powiatowy Konkurs Poezji Dziecięcej dla uczniów Szkół 
Podstawowych klas 0-3. W konkursie wzięło udział 57 młodych recytatorów 
z 16 szkół naszego powiatu. W tym roku recytowano wiersze Agaty 
Widzowskiej -  Pasiak.  
 
Deklamację wierszy oceniało jury w składzie: Jolanta Zakrawacz 
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w  Opolu, Krystyna Tobiasz z Biblioteki 
Powiatowej w Nysie, Marta Ząbkowska 
ze Starostwa Powiatowego w Nysie 
oraz Andrzej Rosa – Sekretarz Gminy 
Pakosławice. Wszyscy recytatorzy 
otrzymali dyplomy i pamiątkowe 
książki z autografem autorki Agaty 
Widzowskiej - Pasiak, a laureaci 
dodatkowe książki i statuetki.  
 
Zmaganiom małych recytatorów 
przyglądali się rodzice, a także 
zaproszeni goście: Wójt Gminy 
Pakosławice, przewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy Rady Gminy Pakosławice 
Marcin Lubczyński, Radny Rady Gminy 
Pakosławice Łukasz Majcherowicz. 
W organizację konkursu zaangażowany 
jest Urząd Gminy Pakosławice, 
Starostwo Powiatowe w Nysie, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Pakosławicach 

oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Prusinowicach. Całość przygotowuje 
i organizuje Biblioteka w Prusinowicach wraz z Sympatykami Biblioteki. Jak każdego roku dla wszystkich 
przygotowano również słodki poczęstunek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wyniki 

Oddział „0” 
1. Stanisław Kandora – ZSP Goświnowice 
2. Wiktoria Chlipała – Kamiennik 
3. Nina Lewicka – Kamiennik 
Wyróżnienie – Lena Pufka  

       - ZSP Biała Nyska   
     Wyróżnienie  – Zuzanna Chruściel   
                               - ZS Prusinowice 
 
Klasa. I 

1. Szymon Gos –SP nr 1 w Nysie 
1. Sabina Jakubowska –ZS w Kamienniku 
2. Nadia Gołebiewska – SP Biała Nyska 
3. Ada Pyclik – ZS w Goszowicach 
Wyróżnienie - Lidia Kralka   
                        - ZS w Kamienniku 

 
Klasa II 

1. Klaudia Kulbaka – ZS w Prusinowicach 
2. Wiktor Kunicki – Nowaki 
2. Adrian Pasutła – SP nr 3 w Nysie 
3.  Martyna Malec - SP nr 3 w Nysie 

 
Klasa III 

1. Wiktoria Prendecka  
            - ZS w Prusinowicach 

2. Natalia Kowalska – SP nr 1 w Nysie 
3. Emilia Wach  - ZS w Skoroszycach 

Wyróżnienia: Jakub Lipiński – SP nr 1 w Nysie 
Wiktoria Wawrzkiewicz – ZS w Goszowicach 
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VII KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 
Szkoła Podstawowa w Goszowicach zorganizowała VII edycję Konkursu Szopek 
Bożonarodzeniowych. Dnia 22 grudnia 2017 r. jury wybrało najlepsze szopki 
wykonane przez uczestników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: 
przedszkola, szkoły podstawowe - klasy I-III, szkoły podstawowe - klasy IV-VI.  
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji budowy szopek bożonarodzeniowych, 
rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych wśród dzieci. 
Podczas oceny szopek  komisja konkursowa zwracała szczególną uwagę na ogólne 
wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów, 
motywy regionalne, wkład pracy, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji  i walory 
plastyczne. 10 stycznia 2018 roku o godzinie 10:00 odbyło się uroczyste spotkanie 
z laureatami VII edycji konkursu. Zwycięzcy otrzymali z rąk Wójta Gminy dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez Gminę Pakosławice (w tym nagrody 
główne - tablety).  

Pierwszy konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Goszowicach odbył 
się w 2010 r. Wzięły w nim udział tylko szkoły z terenu naszej gminy. W VII edycji 
konkursu zaprezentowano 45 szopek z 9 szkół i przedszkoli z terenu całego 
województwa opolskiego (m.in. Gogolin, Szymiszów, Kałków, Nysa, Nowy Świętów, 
Lipowa oraz szkoły i przedszkola z terenu naszej gminy). 

 

Laureaci konkursu wg kategorii: 
Kategoria przedszkola:  

1. Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Nowakach  grupa „3,4,5 i 6 latków” 
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goszowicach Publiczne Przedszkole we Frączkowie grupa „Biedronki” 
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goszowicach Publiczne Przedszkole we Frączkowie grupa „Żabki” 

 

Kategoria klas I – III 
1. Karol Kapera Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goszowicach kl. I  
2. Krystian Bok Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie kl. I  
3. Maja Kłakowicz - Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie kl. III 

 
Wyróżnienie - Emilia Stachów Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka Nowy Świętów kl. III 
Wyróżnienie - Angelika Ławniczek Zespół Szkolno - Przedszkolny im Jana Brzechwy w Goszowicach  
Wyróżnienie -  Alessandro Di Bugno Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie kl. IIb 

 

Kategoria klas IV – VI 
1.  Szymon Rogalski Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Goszowicach kl. VI 
2. Agnieszka Michalewska Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie kl. Va 
3. Katarzyna Gumulak Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Goszowicach kl. VII  

 
Wyróżnienie - Tomasz Kryś Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie kl. V 
Wyróżnienie - Igor Sporek Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Lipowej kl. IV 
Wyróżnienie - Wiktoria Nocoń Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie kl. VI 
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Dzień kobiet w Rzymianach 

Tradycyjnie już jak co roku Panie z sołectwa Rzymiany zebrały się na świetlicy 
wiejskiej, aby wspólnie świętować Dzień Kobiet. Na stołach nie zabrakło 
pysznych ciast, kawy, czy  dań na ciepło. Miłym akcentem spotkania było 
wręczenie Paniom kwiatów i drobnych upominków przez Wójta Gminy oraz 
Panów  Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzymianach.  

 

GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO 
TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 

W dniu 12 marca 2018 roku w remizie strażackiej 
OSP Pakosławice odbyły się eliminacje gminne 
XLI  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. Młodzież startowała w dwóch 
kategoriach wiekowych. Organizatorem turnieju 
był Związek Oddziału Gminnego  OSP RP przy 
współpracy Wójta  Gminy Adama Raczyńskiego. 
Nad poprawnym przebiegiem i ustaleniem  
wyników czuwało jury  w składzie: Grzegorz 
Mazurkiewicz – Komendant Gminny OSP RP 
w Pakosławicach, Piotr Janik z OSP Prusinowice,  
Piotr Ksiądzyna z OSP Pakosławice, Anna Biela – Przedstawiciel Urzędu Gminy 
Pakosławice. Turniej otworzył oraz przywitał przybyłych uczestników 

Komendant Gminny OSP Grzegorz Mazurkiewicz oraz Wójt Gminy Pakosławice Adam Raczyński, życząc powodzenia 
i jak najlepszych wyników. Pierwszym etapem turnieju był pisemny test sprawdzający wiedzę uczestników. Stopień 
trudności był zróżnicowany dla poszczególnych grup wiekowych. Po dokonaniu oceny prac pisemnych nastąpiła 
tzw. „dogrywka” ustna finałowa, która wyłoniła zwycięzców. Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Urząd Gminy Pakosławice.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wyniki eliminacji 

I grupa wiekowa  
(szkoły podstawowe klasy I-VI): 
 

1. Maria Mucha 
2. Anna Jędrasiak 
3. Weronika Wac 

 
II grupa wiekowa (uczniowie SP 
klasy VII-VIII oraz gimnazjum) 
 

1. Mateusz Mucha 
2. Roman Podoluk 
3. Kacper Zdunek 
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Walne zebrania sprawozdawcze jednostek OSP 
 
Tradycyjnie z początkiem każdego roku kalendarzowego w Gminie 
Pakosławice odbywają się walne zebrania sprawozdawcze wszystkich 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pakosławice. 
W styczniu, lutym oraz w marcu w Pakosławicach, Prusinowicach, 
Rzymianach oraz Nowakach strażacy zebrali się, aby podsumować 
miniony rok, zrealizowane zadania, zakupiony sprzęt, wyjazdy do akcji, 
a także omówić plany do realizacji na kolejne lata. W spotkaniach uczestniczyli także zaproszeni goście, 
przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie oraz Wójt Gminy Pakosławice 
Adam Raczyński. 

 

NOWY WODOCIĄG DO RZYMIAN 
Ukończono inwestycję pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz 
z hydrofornią na terenie położonym w miejscowości Rzymiany". 
21 grudnia 2017 roku w obecności wykonawcy, kierownika budowy, 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Gminy 
Pakosławice dokonano odbioru nowowybudowanej infrastruktury. 
W ramach zadania wykonano około 2800 m sieci wodociągowej (w tym 
większość metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym) oraz 
wybudowano hydrofornię zapewniającą stałą dostawę wody. W efekcie 
169 mieszkańców miejscowości 

Rzymiany będzie miało zapewnioną stałą dostawę wody spełniającej 
wszelkie wymogi jakości.  
Całkowita wartość zadania to 585.363,00 złotych z czego kwotę 

484.900,00 złotych stanowiła 
pożyczka z      Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
Zadanie realizował Zakład 
Gospodarki Komunalnej i        Mieszkaniowej w     Pakosławicach. 
Wykonawcą robót był Zakład Instalacji Wodnej Kanalizacyjnej Gazowej 
i Elektrycznej s.c. Podpora Krzysztof Podpora Krystyna z Radzikowic. 
Ukończenie tej inwestycji to kolejny krok mający na celu znaczną 
poprawę jakości wody jaka płynie z kranów w Gminie Pakosławice.  

 
To nie koniec inwestycji mających na celu poprawę jakości wody płynącej w naszych wodociągach. 
Kolejnymi etapami, przewidzianymi do realizacji w latach 2018 oraz 2019 jest połącznie wodociągów 
Goszowice – Reńska Wieś, budowa nowej sieci łączącej systemy wodociągowe Gminy Nysa i Gminy 
Pakosławice (od miejscowości Radzikowice do Korzękwic) oraz remont zbiornika i przewodów 
technologicznych na Stacji Uzdatniania Wody w Reńskiej Wsi. 
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TURYSTYCZNY PRZYSTANEK NA SZLAKU JAKUBOWYM 

W dniach 25-26 stycznia 2018 roku w Jeseniku obradował 
Euroregionalny Komitet Sterujący, który rozpatrywał i zatwierdzał 
wnioski złożone w IV naborze Funduszu Mikroprojektów 
w Euroregionie Pradziad realizowanego w ramach Programu Interreg 
V-A Republika Czeska-Polska. W IV naborze wpłynęło 20 propozycji 
projektowych po stronie polskiej oraz 11 po stronie czeskiej. Miło nam 
poinformować, że nasz projekt "Turystyczny Przystanek na Szlaku 
Jakubowym" otrzymał maksymalną kwotą dofinansowania. W związku 

z tym pozyskaliśmy 130.000,00 złotych. W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren 
działki  sąsiadującej  z terenem romańsko- gotyckiego kościoła w Pakosławicach (miejsca postoju na Nyskiej 
Drodze Jakuba) w celu stworzenia polsko- czeskiego, plenerowego 
punktu turystyczno- informacyjny ze ścieżką edukacyjną „Szlakiem 
św. Jakuba na polsko-czeskim pograniczu” Zagospodarowanie 
obejmuje m.in. wykonanie ścieżek spacerowych, miejsca odpoczynku 
(z paleniskiem z siedziskami), montaż ławek, koszy na  śmieci, stojaka 
na rowery, oświetlenie miejsca oraz montaż 10 tablic ścieżki 
dydaktycznej. Czeski partner projektu uczestniczyć będzie 
w przygotowaniu materiału do tablic, udostępni posiadane informacje 
i materiały do ich opracowania.   

Poprzez realizację projektu, Pakosławice i Hradec nad Moravicą chcą 
rozwijać potencjał związany z Szlakiem Jakubowym, stworzyć 
infrastrukturę zwiększającą dostępność i wykorzystanie kulturowych 
wartości szlaku w ofercie turystycznej pogranicza. Współpraca 
partnerów ma również  przybliżyć znikome dotychczas informacje 
o czeskim Szlaku Jakubowym po stronie polskiej oraz zaprezentować 
polską ofertę szlaku po  czeskiej stronie granicy 
w celu  przyciągnięcia  turystów na stronę polską i czeską. 

W chwili obecnej trwają już prace przygotowawcze do realizacji projektu polegające na wyrównaniu 
i uporządkowaniu terenu działki pod plac rekreacyjny. 

OGŁOSZENIE 
o wstępnym naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Pakosławice w 2018 roku 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych 
z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach ww. konkursu Gmina Pakosławice ma 
możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. 
W związku z tym Gmina Pakosławice planuje wystąpić do WFOŚiGW w Opolu  o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu 
Gminy Pakosławice w roku 2018”, w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby 
zawierające azbest  i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez Gminę Pakosławice. 
Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są wydatki związane z demontażem, zebraniem, transportem oraz 
unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów (w tym do 85 % ze środków 
WFOŚiGW w Opolu i 15 % z budżetu Gminy Pakosławice). 
 
W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, a zamierzają je usunąć 
w 2018 r. 
 
Wnioski należy składać do 9 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Pakosławice w pokoju nr 10, na formularzu, który można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać 
ze strony internetowej: www.pakoslawice.pl. 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice – pok. nr 10 lub pod tel. 77 435 76 14 
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BUDŻET GMINY PAKOSŁAWICE NA 2018 ROK 
Budżet Gminy Pakosławice na 2018 rok został zaplanowany w następujących wysokościach: 

Dochody    15 101 226,82 zł 

w tym: 

 dochody bieżące   13 420 646,75 zł 
 dochody majątkowe     1 680 580,07 zł 

Wydatki   16 242 171,18 zł 

w tym: 

 wydatki bieżące   13 560 623,10 zł 
 wydatki majątkowe     2 681 548,08 zł

 

Kształtowanie się planu dochodów i wydatków budżetowych w roku 2018: 

  

  

Wydatki w budżecie w 2018 roku z podziałem na kategorie:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 2018 rok zaplanowano m.in. następujące wydatki majątkowe (inwestycje): 

 
 

Lp. Wydatki Kwota 

1 Oświata 5 471 435,44 zł 

2 Pomoc społeczna,  świadczenia wych. (500+) i rodzinne 3 7708 25,50 zł 

3 Administracja publiczna 2 721 953,00 zł 

4 Kultura fizyczna i sport 853 278,57 zł 

5 Gospodarka komunalna 1 396 550,00 zł 

6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 469 580,49 zł 

7 Pozostałe (w tym majątkowe) 1 558 548,18 zł 

Razem 16 242 171,18 zł 

DEFICYT 1 140 944,36 zł 
 

Lp. Dochody Kwota  

1 Oświata 3 378 674,08 zł 

2 Pomoc społeczna, świadczenia wych. (500+) i rodzinne 3 178 247,28 zł 

3 Administracja publiczna 31 872,65 zł 

4 Podatki 4 350 447,00 zł 

5 Gospodarka komunalna 318 318,00 zł 

6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 320,00 zł 

7 Pozostałe (w tym majątkowe) 3 838 347,81 zł 
 

Razem 15 101 226,82 zł 

Fundusz Sołecki w 2018 roku 
 
Radni wzorem lat ubiegłych wyrazili 
zgodę, aby w budżecie Gminy Pakosławice 
na 2018 roku wyodrębnić środki, które 
będą  stanowiły tzw. fundusz sołecki. Ideą 
funduszu jest przekazanie decyzji 
o wydatkowaniu określonych funduszy  
bezpośrednio do mieszkańców. 
O sposobie wydatkowania środków 
decydują sami mieszkańcy, podejmując 
odpowiednie uchwały podczas zebrań 
wiejskich. Następnie uchwały 
przekazywane są do realizacji przez Urząd 
Gminy Pakosławice. 
 

 

Miejscowość Kwota 

Biechów (Biechów, Godkowice, 
Radowice) 

15 933,70 zł 

Bykowice 10 204,01 zł 

Goszowice (Goszowice, Frączków, 
Naczków, Śmiłowice) 

27 779,37 zł 

Korzękwice 10 268,39 zł 

Nowaki 15 998,08 zł 

Pakosławice 23 691,32 zł 

Prusinowice 29 131,32 zł 

Reńska Wieś 18 927,31 zł 

Rzymiany 11 459,39 zł 

Słupice 8 884,25 zł 

Smolice 9 656,79 zł 

Strobice 11 105,31 zł 

RAZEM 193 039,24 zł 
 

Nazwa zadania Koszt 
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 580 000,00 zł 

Ocieplenie elewacji remizy OSP Nowaki 25 000,00 zł 

Termomodernizacja budynku OSP Prusinowice 492 000,00 zł 

Budowa Gminnego PSZOK-a w Reńskiej Wsi 350 000,00 zł 

Budowa odcinka sieci wodociągowej Goszowice – Reńska Wieś wraz z odc. do zbiornika wody w Reńskiej Wsi 358 750,00 zł 

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Korzękwicach do komory wodomierzowej do „Świniarni” 84 000,00 zł 

Remont zbiornika wody czystej w Reńskiej Wsi (remont powłok zbiornika) wraz z armaturą 100 000,00 zł 

Rozbudowa sieci wodociągowych 33 000,00 zł 

Turystyczny przystanek na Szlaku Jakubowym 215 000,00 zł 

Zagospodarowanie parku na działce w Pakosławicach 120 800,00 zł 

Modernizacja boiska w Prusinowicach 150 000,00 zł 
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W styczniu 2018 r. ruszyła w Pakosławicach Polsko- Czeska Akademia Sportu. 
To efekt współpracy  Gminy Pakosławice i Mikulovice w ramach transgranicznej 
inicjatywy w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.  

Gmina Pakosławice i czeska Gmina Mikulovice podjęły w 2017 r. współpracę w 
zakresie przygotowania wspólnego projektu pod nazwą  Polsko- Czeska 
Akademia Sportu -  to pierwsza polsko- czeska inicjatywa Gminy Pakosławice. 
W ramach projektu wspólnie z Burmistrzem Mikulovic zaplanowano 
zorganizowanie dwóch imprez sportowych, w których uczestniczyć będą 
również  mieszkańcy Mikulovic.  

Celem wspólnej inicjatywy jest zwiększenie intensywności współpracy 
społeczności w regionie przygranicznym  poprzez realizację  przedsięwzięcia  
opartego na  organizacji i udziale w  wydarzeniach sportowych. Uczestnicy 
rywalizacji sportowej: członkowie klubów sportowych, dzieci, młodzież - osoby 
rekreacyjnie i amatorsko  uprawiające sport będą mieli okazję bliżej się poznać, 
nawiązać kontakty. Sport to nie tylko rywalizacja, to również sposób  
na integrację  mieszkańców pogranicza  hobbystycznie uprawiających sport lub 
rekreacyjnie spędzających wolny czas. Warto zauważyć, że sport, który zbliża 
ludzi nie wymaga szczególnej znajomości języka czeskiego czy polskiego.  

Pierwsza impreza, Polsko- Czeskie Igrzyska Sportowe odbyły się 10 lutego 2018 
r.  w Hali Sportowej w Pakosławicach. Uroczystego powitania zawodników oraz 
otwarcia Igrzysk dokonał Wójt Gminy Adam Raczyński wraz z Burmistrzem 
Mikulovic Romanem Šťastným. Po części oficjalnej uczestnicy przystąpili do 
rywalizacji w poszczególnych dyscyplinach. W zmaganiach wzięło udział 
ponad 200 zawodników z Polski i Czech.  

Trzynaście zespołów rywalizowało nie tylko o okazałe puchary i medale, 
ale także o nagrody pieniężne. Trzy pierwsze zespoły otrzymywały bony 
o wartości 500, 300 i 200 zł. Rywalizowano w 6 konkurencjach: tenis stołowy 
kobiet i mężczyzn, rzuty do kosza kobiet i mężczyzn, bilard, slalom, siatkówka 
oraz najbardziej widowiskowa konkurencja - drużynowe przeciąganie liny. 
Zwycięzcą Polsko- Czeskich Igrzysk Sportowych została drużyna z Rusocina 
(108 pkt. ) plasując się przed Prusinowicami (104 pkt.) i Reńską Wsią (98 pkt.). 
Nasi Goście z Mikulovic ukończyli zmagania na 8. miejscu. Po zakończeniu 
rywalizacji, w remizie strażackiej w Pakosławicach odbyło się integracyjne 
spotkanie uczestników igrzysk. 

Warto wspomnieć, że w ramach projektu przeprowadzono gruntowny remont 
stołów bilardowych, zakupiono sprzęt sportowy (m.in. stół do ping-ponga, 
piłki, kije bilardowe, rakietki do tenisa stołowego), który będzie 
wykorzystywany przez naszą szkolną młodzież, oraz zamontowano w hali 
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w Pakosławicach elektroniczną tablicę wyników. Wartość całego projektu Polsko- Czeskiej Akademii Sportu 
to 95.000,00 zł z czego aż 90% stanowi kwota dofinansowania. 

Klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach 

PRZECIĄGANIE LINY KOSZ (K) TENIS STOŁOWY (K)  BILARD   

1. Reńska Wieś 
2. Biechów 
3. Urząd Gminy  
4. Strobice 

1. Prusinowice 
2. Nowaki 
3. Starostwo Powiatowe  

1. Rusocin 
2. Rzymiany 
3. Reńska Wieś 

1. Prusinowice 
2. Frączków 
3. Urząd Gminy 

SIATKÓWKA  KOSZ (M)  TENIS STOŁOWY (M)  SLALOM  

1. Rusocin 
2. Starostwo Powiatowe 
3. Reńska Wieś 

1. Biechów 
2. Frączków 
3. Strobice 

1. Rusocin 
2. Mikulovice 
3. Prusinowice 

1. Prusinowice 
2. Frączków 
3. Starostwo Powiatowe  

Klasyfikacja końcowa Igrzysk 

1. Rusocin 
2. Prusinowice 
3. Reńska Wieś 
4. Urząd Gminy Pakosławice 
5. Starostwo Powiatowe 
6. Frączków 
7. Strobice 

8. Mikulovice 
9. Biechów 
10. Nowaki 
11. Pakosławice 
12. Złotogłowice 
13. Rzymiany 

         Zwycięzcy Igrzysk - Rusocin 

 

Już dzisiaj gorąco zachęcamy do udziału w dwudniowych zmaganiach piłkarskich w ramach  Polsko- Czeskiego 
Pikniku Sportowego. W trakcie pierwszego dnia – 16.06.2018 r. rozegrany zostanie  mecz  towarzyski  Pakosławice- 
Mikulovice z udziałem polsko- czeskiej delegacji. Dzień później  zapraszamy  dzieci i  młodzież  ze strony polskiej 
i czeskiej do udziału  w Polsko-Czeskim  Młodzieżowym Turnieju Piłkarskim.   
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Sukces żeńskiej drużyny LZS Pakosławice  

 

 25 lutego 2018 roku w Głogówku odbył się turniej futsalu kobiet o mistrzostwo 
Opolszczyzny pod patronatem Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Mistrzyniami 
Opolszczyzny futsalu 2018 została żeńska drużyna seniorek Rolnika B. Głogówek, 
natomiast na najniższym stopniu podium turniej ukończyły nasze zawodniczki 
z LZS Pakosławice, które wystąpiły w następującym składzie: Julia Guła, Karolina 
Pajor, Patrycja Górnik, Monika Lichwa, Aleksandra Ogórek, Aleksandra Kubacka, 
Julia Barcik, Sandra Złośnik, Agnieszka, Tarnowska, Anna Dubiel, Emilia Torbus, 
Natalia Samiczak – trener Rober Bułka. 

  
 

 

Za nami III edycja Noworocznego Spotkania 
pod Siatką! 

W dniu 16 stycznia 2018 r. w hali sportowej w Pakosławicach odbyła się 3. edycja 
siatkarskiego turnieju Ochotniczych Straży Pożarnych - "Noworoczne spotkanie 
pod siatką”. 

 

 

W rozgrywkach udział wzięły reprezentacje jednostek OSP naszej Gminy – 
Pakosławice, Prusinowice i Rzymiany - oraz gościnnie drużyny OSP Jasienica 
Dolna, Urzędu Gminy Pakosławice oraz Starostwa Powiatowego w Nysie. Pomimo 
zaciętej rywalizacji mecze odbywały się w miłej i sympatycznej atmosferze. 
Zwycięzcami okazali się debiutanci, reprezentacja Starostwa Powiatowego 
w Nysie, która w meczu finałowym pokonała triumfatorów poprzednich edycji 
turnieju – OSP Pakosławice, 3 miejsce zajęli strażacy z OSP Jasienica Dolna, a tuż 
za podium – druhowie z OSP Prusinowice. Pomysłodawcą turnieju jest  druh  OSP 
Pakosławice - Piotr Ksiądzyna, który pełni również funkcję Radnego Gminy 
Pakosławice 

XII Nyska Halowa Liga Piłki Nożnej 

FC Pakosławice ponownie mistrzem 

Miło nam poinformować, że  rozgrywki XII Nyskiej 
Halowej Ligi Piłki Nożnej zostały zdominowane przez 
zespoły z terenu naszej Gminy. Tym razem całe podium 
zajęli nasi reprezentanci. Zwycięzcami zostali zawodnicy 
drużyny FC Pakosławice, na drugim miejscu uplasowała się 
młodzież z Orła Reńskiej Wsi, a stawkę na podium zamknęli 
ich starsi koledzy - seniorzy Orła Reńska Wieś. Ponownie 
jak w ubiegłym roku, FC Pakosławice wygrał wszystkie 
swoje mecze, a dodatkowo najlepszym bramkarzem 
turnieju został wybrany Bartosz Gancarz. Rozgrywki 
odbywały się na halach sportowych w Pakosławicach oraz 
w Nysie 

Mistrz w pełnej krasie – drużyna FC Pakosławice 

Wicemistrzowie – juniorzy Orła Reńska Wieś 

Na najniższym stopniu podium stanęli seniorzy Orła 

 

 Tabela końcowa M. Pkt. 
1. FC Pakosławice 6 18 
2. Orzeł Reńska Wieś - j 6 15 
3. Orzeł Reńska Wieś - s 6 9 
4. Oldboy Nysa 6 9 
5. LZS Niwnica Konradowa 6 9 
6. LZS Koperniki Morów 6 3 
7. LZS Goświnowice 6 0   

 

 Tabela końcowa Pkt. Bramki 

1. LKS Rolnik B. Głogówek 12 7:0 
2. KS Unia Opole 6 9:4 
3. LZS Pakosławice 4 3:5 
4. ULKS Bogdańczowice 4 2:5 
5. Plon Błotnica Strzelecka 3 3:10 
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