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Z PRAC RADY GMINY PAKOSŁAWICE
Na XVII, XVIII oraz XIX sesji Rada Gminy
Pakosławice podjęła następujące uchwały:
















Uchwała nr XVII/161/16 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała nr XVII/162/16 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zmian
budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
Uchwała nr XVII/163/16 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Pakosławice
Uchwała nr XVII/164/16 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała nr XVII/165/16 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Uchwała nr XVII/166/16 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XVI/157/16 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej
Uchwała nr XVII/167/16 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności gruntowej za jednorazowym
wynagrodzeniem









Uchwała nr XVIII/168/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej
Uchwała nr XVIII/169/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie
zmian w budżecie Gminy Pakosławice na 2016 rok
Uchwała nr XVIII/170/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała nr XIX/171/16 z dnia 12 września 2016 roku sprawie
poparcia Apelu Samorządowców dotyczącego sprzeciwu
w sprawie
likwidacji
oddziału
chirurgii
naczyniowej
prowadzonego w Nysie przez American Heart of Poland S.A.
Uchwała nr XIX/172/16 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała nr XIX/173/16 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej
Uchwała nr XIX/174/16 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie
zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok

Wszystkie treści uchwał dostępne na stronie BIP
www.bip.pakoslawice.pl

KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
12 września 2016 roku na XIX sesji Rady Gminy
Pakosławice Mirosław Bartocha – właściciel firmy ”Projekt”
zapoznał wszystkich obecnych z opracowaną na zlecenie
Zakładu
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Pakosławicach koncepcją gospodarki wodno-ściekowej
w zakresie wodociągowania dla wodociągu w Spinach
i Rzymianach oraz wariantowej koncepcji gospodarki
ściekowej na terenie Gminy Pakosławice.
Celem opracowania było doraźne i docelowe rozwiązanie
problemu braku wody dobrej jakości na terenie części
Gminy Pakosławice obejmującej miejscowości: Korzękwice,
Bykowice, Goszowice, Frączków, Śmiłowice, Smolice, Spiny, Słupice, Biechów, Godkowice, Nowaki,
obsługiwane z wodociągu publicznego w Spinach oraz miejscowość Rzymiany obsługiwaną z wodociągu
w Rzymianach, a także rozwiązanie i uporządkowanie gospodarki ściekowej dla nieskanalizowanych
miejscowości Gminy Pakosławice, na potrzeby późniejszego opracowania dokumentacji projektowej.
Po przeanalizowaniu wszystkich wariantów, autor koncepcji zasugerował, że najlepszym doraźnym jak
i docelowym rozwiązaniem problemu braku wody dobrej jakości na części gminy objętej badaniami będzie
pozyskanie wody z Gminy Nysa. Z kolei analiza korzyści i kosztów wariantów budowy zbiorczego systemu
odprowadzania ścieków zdecydowanie wskazuje na przyjęcie wariantu budowy kanalizacji sanitarnej
z odprowadzeniem ścieków do aglomeracji oczyszczalni w Nysie.
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DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY
Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice
w okresie od 30 maja 2016 roku do 10 września 2016 roku
















8 czerwca 2016 roku udział w spotkaniu autorskim z Panem
Robertem
Makłowiczem
przygotowanym
przez
GBP w Pakosławicach.
12 czerwca 2016 roku udział w VI Gminnym Rajdzie Rowerowym;
udział w podsumowaniu sezonu drużyny LZS Prusinowice.
17 czerwca 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Planowania
Budżetu i Finansów.
17 czerwca 2016 roku udział w podsumowaniu sezonu w piłce
nożnej drużyny LZS Pakosławice z okazji awansu do II ligi kobiet
zorganizowanym przy współudziale Sołectwa Pakosławice.
1 lipca 2016 roku udział w koncercie zespołu folklorystycznego
"WYSZIWANOCZKA" z Ukrainy; udział w spotkaniu
ze strażakami z zaprzyjaźnionej jednostki FF Beiersdorf z Niemiec.
6 lipca 2016 roku spotkanie organizacyjne w sprawie
zorganizowania dożynek Gminnych w Pakosławicach;
9 lipca udział w uroczystościach nadania sztandaru OSP Rzymiany
oraz 70-lecia utworzenia jednostki w Rzymianach;
14 lipca 2016 roku spotkanie z Marszałkiem Województwa
Opolskiego Antonim Konopką w sprawie realizacji projektów
z PROW 2014-2020 oraz FOGR (drogi transportu rolnego);
15 lipca 2016 roku spotkanie z przedstawicielem firmy Optima
realizującej projekt edukacyjny w naszych placówkach
oświatowych;
17 lipca 2016 roku udział w Festiwalu Folkloru Góralskiego
w Skoroszycach;















19 lipca 2016 roku spotkanie z Panem Robertem Bułką oraz
Panem Józefem Woźniakiem celem ustalenia ilości drużyn
występujących w rozgrywkach oraz startu II ligi kobiet;
20 lipca 2016 roku spotkanie z przedstawicielami Spółki AKWA
celem omówienia szczegółów dostawy wody;
27 lipca 2016 roku udział w obchodach Święta Policji KPP
w Nysie;
5 sierpnia 2016 roku wizyta na inwestycji pn. „Budowa stacji
Paliw w Pakosławicach”;
18 sierpnia 2016 roku udział w debacie dotyczącej zamknięcia
oddziału chirurgii naczyniowej w Nysie;
27 sierpnia 2016 roku udział w obchodach 70-lecia istnienia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowakach;
2 września 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji
ds. Planowania Budżetu i Finansów oraz udział w posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej;
3 września 2016 roku udział w meczu inauguracyjnym w roli
gospodarza drużyny LZS Pakosławice; udział w obchodach
Gminnych Dożynek w Pakosławicach;
6 września 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Edukacji,
Kultury, Sportu i Promocji Gminy;
10 września 2016 roku udział w Gminnych Zawodach SportowoPożarniczych w Reńskiej Wsi.

W wyżej wymienionym okresie:






















odbył się odbiór inwestycji pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1665 O w miejscowości Goszowice" ;
rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. ”Przebudowa systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1665 O w Korzekwicach”
wartość zadania 140 tys zł.;
zorganizowana została impreza pn. „Pożegnanie wakacji” na boisku w Reńskiej Wsi;
zorganizowano spotkanie założycielskie LUKS w Pakosławicach;
rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na remont mostka w Pakosławicach;
rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na montaż ogrodzenia boiska w Prusinowicach;
podpisano akt notarialny na sprzedaż mieszkania we Frączkowie;
rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na melioracje rowów gminnych;
zakończone zostało zadanie pod nazwą „Remont Młynówki w Prusinowicach- kolejny etap”;
zainaugurowano rozgrywki drużyn LZS z naszej Gminy tj. LZS Prusinowice-seniorzy, LZS Orzeł Reńska Wieś-seniorzy, LZS Orzeł Reńska
Wieś- juniorzy, LZS Pakosławice – II liga kobiet;
zakupiono agregat prądotwórczy dla jednostki OSP Nowaki;
ukończono montaż ogrodzenia w Zespole Szkół w Goszowicach;
podpisano umowę z PKS w Nysie; na dowóz uczniów do szkół ;
zakończono kolejny etap modernizacji świetlicy we Frączkowie;
ZGKIM w Pakosławicach wykonał ekspertyzę stanu filtrów Reńska Wieś i Rzymiany;
w Korzękwicach wykonano montaż i rozruch instalacji monitoringu dostarczania wody z AKWY, automatyczne sterowanie będzie
odbywało się ze stacji Siestrzechowice;
wykonano dokumentację techniczną rozbudowy sieci Hydrofornia Korzękwice – Świniarnia oraz uzyskano pozwolenie budowlane;
zlecenie wykonania nowej instalacji elektrycznej w komorze zasuw Korzękwice;
trwają przygotowania pod wykonanie instalacji i monitoringu poziomu cieczy (wody) i montaż sondy hydrostatycznej w Korzękwicach;
zrealizowano zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pakosławice dz. nr 154”;
przygotowano dokumentację techniczną rozbudowy sieci wodociągowej DN63, długości ok. 100 m w Reńskiej Wsi;
podpisano umowę z AKWA Nysa na dostawę wody do zbiornika Hydrofornia Korzękwice;
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APEL W SPRAWIE ZAORANYCH DRÓG
TRANSPORTU ROLNEGO
Wójt Gminy Pakosławice informuje, iż rozpoczęte
zostały czynności mające na celu uporządkowanie
stanu prawnego oraz stanu na gruncie
nieruchomości stanowiących zasób Gminy
Pakosławice a użytkowanych bezumownie przez
osoby fizyczne i prawne.

wniosku. W przypadku, gdy nieruchomości służą
wyłącznie Państwu i nie stanowią drogi
dojazdowej do innych nieruchomości np. rolnych
lub leśnych – zostanie z Państwem podpisana
umowa dzierżawy. Natomiast, gdy drogi
te stanowią
jednak
dojazd
do
innych
nieruchomości zostanie Państwu wydany nakaz
zaprzestania ich zaorywania oraz przywrócenia ich
do stanu poprzedniego tj. spełniającego funkcję
drogi śródpolnej.

Celem podjętych czynności jest zawarcie –
gdy jest to możliwe - umów dzierżawy
z bezumownymi użytkownikami nieruchomości
oraz jej zmian bądź przywrócenie nieruchomości
do stanu poprzedniego.

Rolnicy, którzy nie złożą ww. wniosków,
a po inwentaryzacji w terenie przeprowadzonej na
wiosnę 2017 roku, okaże się, że zaorali drogi
śródpolne
stanowiące
własność
Gminy
Pakosławice zostaną obciążeni ww. opłatą
za bezumowne
korzystanie
z nieruchomości
za okres do 5 lat wstecz. Ponadto bezumowny
użytkownik będzie musiał natychmiast zaprzestać
użytkowania i przywrócić nieruchomość do stanu
poprzedniego tj. spełniającego funkcję drogi
transportu rolnego.

Mając
na
uwadze
bezproblemowe
dotychczas kontakty z rolnikami Gminy
Pakosławice
wychodzimy
do
Państwa
z propozycją ugodowego rozwiązania problemu
zaoranych dróg transportu rolnego. W związku
z powyższym każdy rolnik, który złoży do
18 listopada 2016 r. wniosek o zawarcie umowy
dzierżawy na użytkowane przez niego drogi
transportu rolnego- stanowiące własność Gminy
Pakosławice - nie zostanie obciążony opłatą za cały
okres bezumownego korzystania z nieruchomości.
Wysokość takiej opłaty nalicza się w formie
wynagrodzenia w wysokości 125% aktualnej
stawki czynszu dzierżawnego.

Reasumując, mając na uwadze dalsze dobre
współdziałanie z Państwem proszę o złożenie
stosownych wniosków. W ustaleniu numeru
działek dróg, które Państwo użytkują pomocny
może być system informacji przestrzennej
na stronie internetowej http://213.241.37.146/inet/
jak również merytoryczni pracownicy Urzędu
Gminy Pakosławice – prowadzący sprawę.

Następnie pracownicy Urzędu Gminy
przeanalizują sytuację prawną oraz terenową
nieruchomości wskazanych przez Państwa we

ZGNIATAJĄC BUTELKI PŁACISZ MNIEJ ZA WYWÓZ ODPADÓW !!!!
Szanowny Mieszkańcu Gminy Pakosławice PAMIĘTAJ!!! Niezgniecione
butelki i kartony zabierają cenne miejsce w kontenerach, co wiąże się
z częstszym ich wywożeniem i wyższą opłatą za wywóz odpadów.
Jeśli będziemy zgniatać butelki plastikowe i kartony papierowe
to wszyscy zapłacimy mniej za wywóz odpadów
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O STANIE WODY BEZ LANIA WODY
Prezentujemy Państwu wywiad z Kierownikiem
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Pakosławicach, Panią Aliną Karnaś, która
opowiedziała nam m.in. o aktualnej sytuacji
dotyczącej gospodarki wodnej na terenie Gminy
Pakosławice oraz o samej jakości wody jaka płynie
w naszych kranach.

prowadzony jest remont komory zasuw przy
zbiorniku, a także inne prace inwestycyjne
i remontowe. Ponadto wyremontowaliśmy część
pomieszczeń w biurze ZGKiM, zamontowano też
nowe schody wejściowe do budynku.

Proszę opisać system zaopatrzenia w wodę
w Gminie Pakosławice.
W
Gminie
Pakosławice
możemy
mówić
o uregulowanym systemie zaopatrzenia ludności
w wodę. Tak naprawdę z wyjątkiem przysiółka
Naczków, obszar Gminy zwodociągowany jest
w całości. Zaopatrzenie w wodę opiera się
na wodociągach grupowych i zbiorowych. Sołectwa
są wyposażone w sieć wodociągową, którą
dostarczana jest woda z trzech ujęć wód
podziemnych: w miejscowości Słupice – przysiółek
Spiny, w Pakosławicach - Reńskiej Wsi
i Rzymianach.

Wyremontowana komora zasuw w SUW Korzękwice

Mieszkańców naszej Gminy zapewne najbardziej
interesuje obecna sytuacja dotycząca gospodarki
wodnej, jakości wody. Proszę powiedzieć jak
to wygląda w tej chwili.

Co w okresie dwóch lat od objęcia przez Panią
funkcji kierownika udało się zmienić w ZGKiM?

W pierwszej kolejności przedstawię sytuację na
ujęciu w Spinach. W kilku ostatnich latach
eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Spinach,
stwierdzono w wodzie uzdatnionej obecność
podwyższonych ilości manganu oraz niklu.
Zawartość pozostałych składników jak i skład
bakteriologiczny nie budzi zastrzeżeń. Obecnie
prowadzona korekta pH pozwoliła ustabilizować
zawartość manganu do norm określonych
przepisami.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie
przychylił się do wniosku Zakładu i udzielił
odstępstwa od maksymalnego dopuszczalnego
stężenia
parametru
niklu
w
granicach
niezagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

Dokupiliśmy sprzęt m.in. stopę wibracyjną, agregat
prądotwórczy,
pompy
dozujące
na
SUW
w Rzymianach i Reńskiej Wsi, osuszacz do Reńskiej
Wsi, pompę głębinową awaryjną na ujęcie
w Rzymianach. Ponadto zdecydowaliśmy się
na wykonanie monitoringu na SUW w Reńskiej Wsi,
który jest obowiązkiem wynikającym z przepisów
prawa.
Na SUW w Rzymianach wyremontowaliśmy dach
oraz elewację. Jeszcze w październiku planujemy
remont dachu na budynku gospodarczym
w Korzękwicach. W ubiegłym roku na terenie
hydroforni w Korzękwicach dokonaliśmy rozbiórki
nieużywanej części budynku technologicznego,
będącej w tragicznym stanie technicznym.
Na pozostałej części wyremontowaliśmy dach.
Zamontowana została instalacja wentylacyjna na
hydroforni.
Obecnie
na samej
hydroforni
wyczyszczony został zbiornik wyrównawczy oraz

Na stacji uzdatniania wody w Spinach,
po wykonanej w 2010 r. modernizacji, była bardzo
dobra jakość wody. Co się stało, że ponad trzy lata
temu nastąpiło jej pogorszenie?
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Do 2012 roku istniało również ujęcie wody
w Korzękwicach,
które
ostatecznie
zostało
wyłączone
w
2012
roku,
ze
względu
na ponadnormatywną
zawartość
niklu.
Miejscowości dotychczas zaopatrywane przez
to ujęcie, są obecnie zasilane z ujęcia w Spinach.
Wtedy zaczęły się okresowo pojawiać przekroczenia
manganu, a rok później przekroczenia zawartości
niklu w wodzie przeznaczonej do spożycia.
Z ekspertyzy wykonanej w 2015 roku przez
profesora
z
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we Wrocławiu wynika, że eksploatowany układ
technologiczny nie posiada prawie żadnych rezerw
technologicznych,
co
wręcz
uniemożliwia
dokonania jakichkolwiek napraw. Z tegorocznej
koncepcji możemy natomiast wywnioskować,
iż prawdopodobną przyczyną ponadnormatywnej
zwartości niklu w wodzie był również zwiększony
pobór wody, jak również zwiększona wydajność
studni głębinowej powodująca szybszy przepływ
wody przez filtr i przedostawania się niklu
z naturalnych odkładów.
A jak wygląda
wodociągach?

sytuacja

na

Jakie działania zostały podjęte przez Zakład,
w związku z istniejącymi przekroczeniami ?
Prowadzimy szereg działań, które w mniejszym lub
większym stopniu poprawiły sytuację jakości wody
lub przynajmniej doprowadziły do zmniejszenia
zawartości przekroczonych parametrów manganu
i niklu. Parametry te okresowo nadal odbiegają
od normy, ale już w mniejszym stopniu. Przede
wszystkim
oparliśmy
nasze
działania
na polepszeniu technologii płukania filtrów,
w części z nich w okresie ostatnich dwóch lat
wymieniliśmy złoża filtracyjne. Ponadto podjęto
szereg
innych
prac
eksploatacyjnych,
konserwacyjnych i remontowych. Również zlecone
zostały do wykonania badania i ekspertyzy
na istniejących stacjach. Na ujęciach zastosowano
również korektę pH wody. Te zadania realizowane
były ze środków własnych Zakładu.

pozostałych

Kolejnym ujęciem obsługiwanym przez Zakład jest
ujęcie w Reńskiej Wsi. Analiza fizyko-chemiczna
wykazała że woda z omawianego ujęcia jest lekko
mętna o zwiększonej zawartości związków żelaza
i manganu. Negatywne skutki przekroczonej
wartości manganu to głównie nieprzyjemny smak
oraz zapach wody. Przekroczenia manganu
zaobserwowane w ostatnim okresie nie zagrażają
zdrowiu i życiu mieszkańców.
Ostatnim ujęciem będącym pod zarządem Zakładu
jest ujęcie w Rzymianach. Badania fizyko-chemiczne
wykazują że badana woda jest miękka, o odczynie
lekko
kwaśnym,
mętna.
Pod względem
bakteriologicznym czysta. Ujmowana woda podlega
uzdatnianiu z powodu podwyższonych zawartości
żelaza i manganu.
Wyniki badań laboratoryjnych wody uzdatnionej na
SUW w Rzymianach wskazują na okresowe
przekroczenia manganu. Na przestrzeni ostatnich lat
odnotowywano także obecność bakterii grupy coli.
Od września 2014 roku zgodnie z wynikami badań
nie odnotowuje się skażenia mikrobiologicznego.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Pakosławicach

Jak układa się współpraca z Gminą mająca na celu
polepszenie sytuacji naszych wodociągów?
Zakład otrzymuje na realizacje inwestycji dotacje
celowe z budżetu Gminy. W tym roku budżetowym
najważniejszą inwestycją była przede wszystkim,
odebrana przez mnie w czerwcu, koncepcja dla
wodociągu w Spinach i Rzymianach. Zakłada ona
szereg kosztownych i czasochłonnych etapów
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złożonych działań, mających na celu polepszenie
sytuacji w obu wymienionych wodociągach. W tej
chwili od połowy sierpnia jesteśmy w trakcie
realizacji jej pierwszego etapu.

Nowy

inwestor

na

terenie

Gminy Pakosławice

Zgodnie z ostatnią uchwałą Rady Gminy
Pakosławice oraz porozumieniem z Wójtem Gminy,
tylko w tym roku Zakład zrealizuje zadania
z budżetu gminy na kwotę około 300 tysięcy złotych,
z czego 2/3 kwoty związane jest z koncepcją
i realizacją jej pierwszego etapu. Pierwszy etap
koncepcji w głównej mierze realizowany jest na
terenie hydroforni w Korzękwicach oraz samej
miejscowości. Pozostała kwota to przede wszystkim
koszty rozbudowy sieci wodociągowych. A w tym
roku rozbudowaliśmy już sieci wzdłuż trzech dróg
gminnych w miejscowości Pakosławice, tj. wzdłuż
działki nr 154, nr 249 oraz nr 401.

Dzięki wspólnym staraniom władz Gminy
Pakosławice oraz byłych już właścicieli
terenów inwestycyjnych zlokalizowanych
przy DK46 rozpoczęła się budowa stacji paliw
płynnych i gazowych.

Na początku sierpnia doszło do spotkania
z przedstawicielami wykonawcy robót oraz
inwestora Lotos Paliwa Sp. z o.o., podczas
którego
omówiono
szczegółowo
harmonogram prac.

Opracowana jest już dokumentacja rozbudowy
odcinka sieci w miejscowości Korzękwice. Odcinek
ten wybudowany zostanie jeszcze w tym roku.
Ponadto w trakcie realizacji przez Zakład jest
dokumentacja projektowa dotycząca budowy
odcinków sieci w miejscowościach Pakosławice
i Reńska Wieś oraz tranzytu do miejscowości
Rzymiany.
Proszę powiedzieć coś jeszcze na temat planów na
rok 2017. Wiem, że jeszcze jest czas na składanie
wniosków do budżetu, ale na pewno istnieje już
ogólny zarys działań, jakie będą podejmowane
w przyszłym roku.
Przede wszystkim będą realizowane kolejne etapy
dotyczące wodociągów w Rzymianach oraz Spinach.
Na pewno chciałabym zlecić przygotowanie
koncepcji dla ujęcia i stacji w Reńskiej Wsi,
tj. rozbudowy ujęcia i modernizacji. Jeżeli tylko będą
środki, może zdążymy jeszcze opracować na bazie
koncepcji dokumentację projektową. Może uda się
w przyszłości, przy dużym wsparciu ze strony
Gminy poszerzyć zakres naszej działalności, m.in.
związanej z utrzymaniem zieleni oraz porządku
i czystości na terenie Gminy.

Na chwilę obecną budowa jest już
w zaawansowanym stadium, a planowany
termin ukończenia prac to połowa listopada.

Dziękuję za rozmowę.

Na stacji paliw docelowo zatrudnienie
znajdzie od 10 do 15 osób. Wartość całej
inwestycji to kwota 6,1 mln złotych.

Dziękuję.
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Świętowaliśmy razem!
Tegoroczne Dożynki Gminy Pakosławice odbyły się
w sobotę 3 września w Pakosławicach. Była to okazja do
corocznego podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę.
Korowód dożynkowy – a w nim władze gminy, rolnicy,
delegacje z sołectw z przygotowanymi wieńcami,
mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście – wyruszył spod
remizy
OSP Pakosławice.
Przygrywająca
kapela
poprowadziła korowód do kościoła parafialnego.
Dziękczynną mszę świętą w intencji rolników odprawił
ksiądz proboszcz Stanisław Dworzak.
Po mszy starostowie dożynek Ewa Rogalska oraz Grzegorz
Lichwa przekazali upieczony z tegorocznego ziarna chleb
Wójtowi Gminy, aby mógł się nim podzielić ze wszystkimi
uczestnikami uroczystości. Adam Raczyński - Wójt Gminy
Pakosławice powitał wszystkich gości oraz mieszkańców
gminy, a szczególne słowa uznania skierował do rolników
dziękując za trud ich pracy - podkreślił wartość szczególną
naszego codziennego chleba oraz dzielenia się nim. Po
części oficjalnej rozpoczęły się występy taneczne dzieci
z zespołów PAKO DANCE oraz NOWOMEX. Zgodnie
z tradycją w trakcie Dożynek odbył się konkurs
na najpiękniejszą Koronę Dożynkową. W tym roku komisja
stanęła przed nie lada dylematem, ponieważ wszystkie
wieńce prezentowały się znakomicie.
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Nowy Proboszcz Parafii
w Pakosławicach

Wybór najpiękniejszych nie był łatwy. Ostatecznie
komisja
konkursowa
laur
pierwszeństwa
przyznała koronie z Pakosławic, drugie miejsce
zajął wieniec z sołectwa Nowaki, a trzecie
Prusinowice. Pozostałe korony otrzymały
wyróżnienia - Strobice, Reńska Wieś, Smolice,
Biechów. Po części oficjalnej rozpoczęła się
zabawa dożynkowa przy zespole Kriss, która
trwała do późnych godzin nocnych.

21
czerwca,
biskup
Andrzej Czaja wręczył
kilkudziesięciu księżom
dekrety
nominujące
i odwołujące
z poszczególnych
urzędów w diecezji. Jedna
ze zmian dotyczyła parafii w Pakosławicach.
Dekretem biskupa ksiądz Stanisław Dworzak
24 sierpnia został odwołany z urzędu
Proboszcza Parafii bł. Czesława w Opolu,
a następnie mianowany Proboszczem Parafii
w Pakosławicach.

Zwycięska korona z Pakosławic

Serdecznie dziękujemy wszystkim delegacjom
wieńcowym,
uczestnikom
korowodu
dożynkowego, wszystkim mieszkańcom wsi
Pakosławice,
którzy
dekorowali,
przygotowywali
poczęstunek,
sprzątali
i pomagali. Dziękujemy też mieszkańcom
pozostałych wsi, którzy także wspierali
organizatorów. Dziękujemy wszystkim miłym
gościom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie
na nasze dożynki i spędzili to święto z nami,
sprawiając radość mieszkańcom naszej Gminy!

Wójt Gminy Pakosławice w dniu 18 września
uczestniczył w uroczystości kanonicznego
wprowadzenia księdza Stanisława Dworzaka
w
urząd
Proboszcza
Parafii
pw.
Św. Ap. Piotra i Pawła w Pakosławicach.

Szczególne podziękowania należą się również
naszym sponsorom – Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej
w Rzymianach,
Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej w Prusinowicach,
Panu
Maciejowi
Janas,
Gospodarstwu
Rolnemu Biechów, Bankowi Spółdzielczemu
w Otmuchowie, Panu Piotrowi Lichwa, Panu
Grzegorzowi
Lichwa,
Zakładowi
Przetwórstwa
Mięsnego
PAMUŁA,
za wsparcie przy organizacji Gminnych
Dożynek. Dzięki Waszej pomocy udało się
stworzyć imprezę, którą mieszkańcy Gminy
Pakosławice oraz przybyli goście będą długo
wspominać.

Nowemu Proboszczowi życzymy realizacji
wszystkich zamierzeń i planów, wielu łask
Bożych oraz zdrowia i sił w pełnieniu posługi
kapłańskiej w nowej wspólnocie parafialnej.
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STRAŻACKIE JUBILEUSZE
Uroczystości jubileuszowe w Rzymianach
W sobotę 9 lipca 2016 roku w miejscowości Rzymiany
odbyła się podwójna uroczystość. Z okazji przypadającej
w tym roku 70. rocznicy utworzenia jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rzymianach został nadany jej sztandar.
Uroczystość rozpoczęła się wymarszem spod remizy
do Kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rzymianach
na uroczystą mszę świętą, podczas której proboszcz
ks. Wiktor Małecki poświęcił nowy sztandar.
Po mszy św. pododdziały OSP wraz z liczną grupą gości
oraz mieszkańcami wsi przemaszerowały na plac przy
remizie, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii.
Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu
hymnu państwowego,
został odczytany akt
nadania sztandaru dla
OSP w Rzymianach,
następnie fundatorzy
dokonali wbicia w drzewiec gwoździ i wpisali się do księgi
upamiętniającej to wydarzenie. Sztandar jednostce OSP
Rzymiany przekazał Wójt Gminy Pakosławice - Adam
Raczyński.

70. lecie jednostki OSP w Nowakach
27 czerwca 2016 roku druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nowakach obchodzili 70 - lecie powstania swojej
jednostki. W związku z tą rocznicą zorganizowano
uroczyste obchody, które rozpoczęły się o godz. 14:00 mszą
świętą w intencji strażaków w kościele parafialnym
pw. Św. Andrzeja w Nowakach. Po mszy poczty
sztandarowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy wsi
przeszli na plac pod remizą gdzie odbył się uroczysty apel,
podczas którego odsłonięto pamiątkową tablicę oraz
poświęcono figurę Św. Floriana. Podczas apelu zaproszeni
goście wygłosili wiele słów podziękowania dla strażaków
za ich trud, a także wyróżniono druha Juliana Dudę honorowego Prezesa OSP Nowaki. Natomiast druhowie
i druhny otrzymali odznaki "za wysługę lat".
10
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„Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice"
To nazwa projektu który uzyskał dofinansowanie w ramach I naboru do poddziałania 9.1.1 Wsparcie
kształcenia ogólnego RPO WO 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 1 345 257,60 PLN. Projekt
realizowany będzie w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku w naszych szkołach
podstawowych oraz gimnazjum. W ramach projektu realizowane będą dodatkowe zajęcia
z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, kreatywności i innowacyjności głównie pod kątem
uwarunkowań na rynku pracy. W ramach projektu powstanie m.in. nowoczesna pracownia
komputerowa w szkole podstawowej w Goszowicach oraz pracowania przyrodnicza w szkole
podstawowej w Prusinowicach. Dodatkowo również będą realizowane zajęcia uzupełniające z fizyki,
chemii oraz indywidualna terapia surdopedagogiczna, tyflopedagogiczna, rewalidacyjna oraz
logopedyczna. Nasze gimnazjum zostanie wyposażone w sprzęt do zajęć lekcyjnych dla osób
niedosłyszących i niedowidzących.

NARODOWE CZYTANIE W PRUSINOWICACH
W sobotę 3 września w ponad 2000 miejscach
w całej Polsce oraz za granicą odbyło się Narodowe
Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
Jednym
z tych
miejsc
była
Biblioteka
w Prusinowicach.
Narodowe Czytanie to akcja organizowana przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku.
Pierwszą wspólną lekturą był „Pan Tadeusz”
Adama Mickiewicza. W 2013 roku czytano dzieła

Władysława Reymonta, „Weselem” Stanisława
Wyspiańskiego, „Popiołami” Stefana Żeromskiego
oraz powieścią Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”.

Aleksandra Fredry, a rok później „Trylogię”
Henryka Sienkiewicza.

O lekturze czytanej w tym roku zdecydowali
internauci, którzy wybrali „Quo vadis” spośród
pięciu
propozycji.
Dzieło
Sienkiewicza
konkurowało
z
„Chłopami”
Do akcji Narodowego Czytania po raz kolejny
włączyła się Biblioteka w Prusinowicach.
W sobotnie popołudnie w bibliotece odbyło się
wspólne czytanie wybranych fragmentów powieści
Henryka Sienkiewicza. Wśród lektorów znaleźli się
m.in. Sekretarz Gminy - Andrzej Rosa, nauczyciele
z Zespołu Szkół w Prusinowicach oraz czytelnicy
biblioteki.
Wszyscy
lektorzy
otrzymali
specjalne
podziękowania. Ponadto można było stemplować
własne egzemplarze „Quo vadis” okolicznościową
pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta.
11
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
W sobotnie popołudnie 10 września 2016 roku na boisku
sportowym w Reńskiej Wsi odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP Gminy Pakosławice.
Zawody rozpoczęły się o godz. 14.00.
Strażackie drużyny oraz przybyłych gości uroczyście przywitał
Prezes Gminnego Zarządu OSP w Pakosławicach - druh Paweł
Gotkowski oraz Gminny Komendant OSP - druh Grzegorz
Mazurkiewicz. W zmaganiach brało udział 10 drużyn
pożarniczych (w tym także drużyna kobieca) z terenu Gminy
Pakosławice.
Zawody rozegrano w konkurencjach ćwiczenia bojowe i bieg
sztafetowy w kolejności od najmłodszych do seniorów. Zmagania
strażaków sprawnie komentował druh Henryk Szczotka, a nad
prawidłowością przebiegu zawodów czuwał Komendant
Gminny OSP – druh Grzegorz Mazurkiewicz oraz Prezes
Zarządu OSP – Paweł Gotkowski. Swoją obecnością zaszczycili:
Wójt Gminy Adam Raczyński, Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Borkowski, Radni Gminy Pakosławice, sołtysi
okolicznych miejscowości oraz licznie zgromadzeni kibice.
Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach zostały
ufundowane przez Wójta
Gminy Pakosławice.

Wyniki

Kategoria MDP - harcerzyki
1. OSP Pakosławice
2. OSP Prusinowice
Kategoria MDP - chłopcy
1. OSP Prusinowice
Kategoria MDP - CTIF
1. OSP Pakosławice
2. OSP Nowaki
Seniorki
1. OSP Nowaki
Seniorzy
1. OSP Pakosławice
2. OSP Rzymiany
3. OSP Prusinowice

Przed
wręczeniem
dyplomów,
pucharów
i nagród
Wójt
Gminy
Pakosławice – Adam Raczyński, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Pakosławicach - Paweł Gotkowski oraz komendant - Grzegorz
Mazurkiewicz podziękowali zawodnikom za zaangażowanie i pomoc
w przygotowaniu tego wydarzenia, a następnie uroczyście przekazali
odznaczenia dla wyróżnionych strażaków
za zaangażowanie
i wieloletnią służbę w szeregach OSP i rozwój pożarnictwa na terenie
Gminy Pakosławice.
Wśród najbardziej zasłużonych znaleźli się druh Henryk Kruk - 55 lat
w szeregach OSP Pakosławice oraz druh Krzysztof Szczęszek - złota
odznaka za zasługi dla pożarnictwa i wieloletnią służbę.
Po zawodach drużyny oraz przybyli goście zaproszeni zostali
na poczęstunek - pyszną grochówkę przygotowaną przez druhów
z OSP Rzymiany.
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VI Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy
W niedzielę 12 czerwca o godzinie 13:00 spod Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach wyruszył
VI Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy. Tegoroczna trasa rajdu liczyła około 15 km i wiodła przez
malownicze tereny Gminy Pakosławice. Zakończenie rajdu odbyło
się w parku rekreacyjnym w Rzymianach, gdzie na strudzonych
drogą rowerzystów czekał pyszny bigos oraz atrakcyjne nagrody.
Każdy uczestnik tegorocznego rajdu otrzymał pamiątkowy
znaczek, a ponadto brał udział w losowaniu nagród. Nikt
nie odjechał z pustymi rękoma, a nagrodę główną – rower,
ufundowaną przez Gminę Pakosławice wygrał mieszkaniec Strobic
- 5 letni Franek Pamuła. Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w rajdzie za rok!

Pożegnanie Wakacji w Reńskiej Wsi
27 sierpnia na boisku sportowym w Reńskiej Wsi odbyła
się impreza dla dzieci na pożegnanie wakacji.
Organizatorem wydarzenia była Gmina Pakosławice
przy współudziale Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pakosławicach oraz sołectwa Reńska Wieś.
Dla dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji, m.in.
dmuchane
zjeżdżalnie,
pokazy
motocyklowe
i malowanie "złomka". Na koniec nie obyło się oczywiście
bez najbardziej wyczekiwanej atrakcji, a mianowicie
strażackiej piany, w której zabawom nie było końca.
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Powstał LUKS Pakosławice
W dniu 25 lipca 2016 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pakosławicach odbyło się zebranie
założycielskie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pod nazwą
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy (LUKS) Pakosławice.
Klub będzie realizował zadania związane z rozwijaniem
różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci
i młodzieży szkolnej. Podczas zebrania wybrano zarząd
klubu oraz komisję rewizyjną w składzie:
Zarząd
Prezes: Robert Bułka
Z-ca: Artur Kowalski
Sekretarz: Wojciech Maruszczak
Skarbnik: Małgorzata Jaszczyszyn
Członek Zarządu: Marian Woźnica
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Sandra Złośnik
Sekretarz: Dawid Jarek
Członek Komisji: Witold Podoluk

21 września klub został formalnie zarejestrowany i wpisany do ewidencji klubów sportowych
prowadzonej przez Starostę Nyskiego. Zapraszamy do zapisywania dzieci i młodzieży z terenu całego
Powiatu Nyskiego na zajęcia z elementów piłki nożnej. Zapisy w szkołach oraz pod numerem telefonu
692 419 004 – Pan Robert Bułka.

WIEŚCI Z BOISK PIŁKARSKICH
LZS Prusinowice – A klasa seniorów grupa IV
Tabela klasa A, grupa IV

M.

Pkt.
18

1.

GKS Głuchołazy

6

2.

LZS Lubrza

6

10

3.

LZS Ligota BialskaRadostynia

6

10

4.

LZS Ścinawa Nyska

6

10

5.

LZS Gryżów

6

10

6.

Czarni Korfantów

6

9

7.

LKS Rusocin

6

9

8.

Sudety Moszczanka

6

9

9.

Polonia Biała

6

7

10.

LZS Prusinowice

6

7

11.

Polonia Prószków

6

7

12.
13.

LZS Niemysłowice-Dębowiec
Sokół Niemodlin

6
6

6
6

14.

Metalowiec Łambinowice

6

4

Wyniki:
I kolejka

LZS Prusinowice -Sokół Niemodlin

4-2

II kolejka LKS Rusocin - LZS Prusinowice

3-1

III kolejka LZS Prusinowice -Polonia Biała

5-5

IV kolejka LZS Ścinawa Nyska -LZS Prusinowice

2-4

V kolejka LZS Prusinowice -LZS Lubrza

2-4

VI kolejka LZS Niemysłowice-Dębowiec -LZS Prusinowice 4-0
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LZS Orzeł Reńska Wieś – A klasa seniorów grupa III
Tabela klasa A, grupa III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LZS Jędrzychów
LZS II Starowice
LZS Buków
LZS Trzeboszowice
Sudety Burgrabice
LZS Gierałcice
LZS Jasienica Górna
Atom GrądyGoświnowice
GLKS Kamiennik
LZS Dziewiętlice
LZS Kałków
LZS Maciejowice
Orzeł Reńska Wieś
LZS Czarnolas

M.

Pkt.

6
6
6
6
6
6
6
6

14
13
11
10
10
10
9
9

6
6
6
6
6
6

9
7
6
4
3
3

Wyniki:
I kolejka

Orzeł Reńska Wieś - LZS Trzeboszowice

3-4

II kolejka

LZS Gierałcice - Orzeł Reńska Wieś

3-1

III kolejka

Orzeł Reńska Wieś - Atom Grądy-Goświnowice 1-3

IV kolejka

LZS Czarnolas - Orzeł Reńska Wieś

3-5

V kolejka

Orzeł Reńska Wieś - Sudety Burgrabice

0-2

VI kolejka

LZS Jędrzychów - Orzeł Reńska Wieś

8-0

LZS Orzeł Reńska Wieś – II liga juniorów - grupa I
Tabela II liga, grupa II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LZS Orzeł Reńska Wieś
LKS Rusocin
LZS Kastor Jasienica
Górna
LUKS Polonia PogórzeŁącznik
LZS Ścinawa Nyska
KS Bodzanów-Nowy
Świętów
LZS Bimetal Dziewiętlice
LKS Biała Nyska
KS Metalowiec
Łambinowice
LZS Kałków

M.

Pkt.

4
3
3

10
9
9

3

6

3
3

6
3

3
4
3

3
1
0

3

0

Wyniki:
I kolejka

Orzeł Reńska Wieś – Metalowiec Łambinowice 4-3

II kolejka

LZS Dziewiętlice - Orzeł Reńska Wieś

1-7

III kolejka

Orzeł Reńska Wieś – LZS Kałków

9-1

IV kolejka

LKS Biała Nyska - Orzeł Reńska Wieś

1-1

LZS Pakosławice – II liga kobiet – „grupa śląska”
Tabela II liga kobiet,
grupa śląska
1. Darbor Bolesławice
2. GKS Katowice
3. Miedź Legnica
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rekord Bielsko-Biała
SWD Wodzisław Śląski
Mitech II Żywiec
KKS Zabrze
AZS PWSZ II Wałbrzych
Rolnik II Biedrzychowice
Gwiazda Prószków
Polonia Bytom
LZS Pakosławice

M.

Pkt.

5
4
5

15
12
10

5
5
5
5
5
5
5
4
5

9
9
9
8
6
4
3
0
0

Wyniki:
I kolejka

KKS Zabrze –LZS Pakosławice

4-0

II kolejka LZS Pakosławice - GKS Katowice

1-17

III kolejka AZS PWSZ II Wałbrzych –LZS Pakosławice

2-1

IV kolejka SWD Wodzisław Śląski -LZS Pakosławice

13-1

V kolejka LZS Pakosławice - Rekord Bielsko-Biała

0-11
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