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Wywiad z Wójtem Gminy - Adamem Raczyńskim 

Na koniec kadencji samorządowej przeprowadziliśmy 

wywiad z wójtem gminy Pakosławice. Adam Raczyński 

opowiada m.in. o sukcesach i porażkach minionych 

czterech lat.  

Zdecydował się Pan ponownie ubiegać o fotel wójta. Dlaczego? 

Uważam, że jestem wiarygodną osobą i posiadam duże doświadczenie. 

Mimo młodego wieku pracowałem w jednostkach samorządowych 

prawie 10 lat. Chciałbym wykorzystać szansę, przed którą stoją 

samorządy i nadal zdobywać środki na nowe zadania, a także dokończyć te, których nie udało się w tej kadencji.  

 

W jaki sposób zamierza Pan przekonać do siebie kolejny raz wyborców?  

Myślę, że dotychczasowymi działaniami i aktywnością przekonałem do swojej osoby, poprzez efekty jakie dotychczas 

udało się osiągnąć. Gmina Pakosławice jest gminą stabilną, silnie rozwijającą się, która rocznie inwestuje ok. 2-3 mln zł 

po to, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej i bezpieczniej.  

Co wymieniłby Pan za sukces tej kadencji? 

Sukcesów było kilka. Mam przede wszystkim na myśli zadania dofinansowane przez Unię Europejską. Pozyskaliśmy 

dofinansowanie na trzy duże projekty edukacyjne na kwotę 3 mln zł. Nasza inwestycja budowy boiska 

wielofunkcyjnego otrzymała najwyższy procent dofinansowania w Województwie Opolskim tj. 150 tyś. zł. Korzystamy 

z każdej okazji i przystępujemy do możliwie wszystkich projektów. Takim ostatnim sukcesem było zdobycie 

największej ilości głosów i to dwa lata z rzędu w Województwie Opolskim w budżecie obywatelskim Marszałka 

Województwa Opolskiego pt. „Dziś Orlik Klubowy Jutro Stadion Narodowy”. 

 

 

 
 
 
 

„Dziś Orlik Klubowy Jutro Stadion Narodowy” – projekt realizowany w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego to szansa dla 

dzieci i młodzieży na treningi z wykwalifikowanymi trenerami z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. 

 

Dobiega końca pierwszy etap projektu zagospodarowania działki położonej w centralnej części wsi Pakosławice - którą 

pozyskaliśmy dzięki bardzo dobrej współpracy z księdzem Proboszczem Parafii w Pakosławicach - dofinansowany 

ze źródeł zewnętrznych pt. „Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym”. Na kolejny etap też pozyskaliśmy 

fundusze ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w  naborze w ramach 

Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. Finalnie w ten teren zostanie zainwestowana 

kwota niespełna 400 000,00 zł przy 85% dofinansowania środków zewnętrznych. Zakupiliśmy działkę dla sołectwa 

Biechów, która tworzy dzisiaj piękny kompleks rekreacyjny. Ponadto przekształciliśmy teren byłego boiska 

w Nowakach w działkę rekreacyjną, wcześniej nie było to wykonalne. Z pomocą środków budżetu gminy powstał 

długo oczekiwany park w Goszowicach. Sukcesem tej kadencji jest z pewnością kompleksowa modernizacja OSP 

Pakosławice, OSP Rzymiany, OSP Nowaki oraz termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - OSP 

Prusinowice, oraz budynku Urzędu Gminy, który nie odbiega w końcu od standardów europejskich i spełnia wymogi 

urzędu bez barier. 

Największym problemem z którym się zmierzyłem to modernizacja wodociągów całej gminy, rozpoczynając 

od najbardziej potrzebujących Rzymian, bowiem w przeszłości mieliśmy spore problemy żeby utrzymać czystość wody 
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bez różnego rodzaju bakterii oraz zapewnić odpowiednią jej ilość. Z kolei ujęcie wody w Spinach w 2014 r. było bardziej 

eksploatowane niż pozwalało na to pozwolenie na budowę, czego skutkiem było przekroczenie ponadnormatywnego 

stanu niklu. Groziło to realnym zamknięciem ujęcia i zagrożeniem dostaw wody dla mieszkańców wsi Biechów, 

Nowaki, Goszowice, Frączków, Korzękwice i Bykowice. Mając powyższe na względzie w dniu 1 marca 2017 r. udało 

nam się podpisać porozumienie z zarządem spółki AKWA Nysa na dostawę wody przez kolejne 20 lat. Obecnie 

jesteśmy w trakcie kolejnego etapu modernizacji największego ujęcia wody w Reńskiej Wsi, w którym od lat jest 

problem ze zwiększonym stanem manganu, za co płacimy solidne kary, co w konsekwencji odbija się na cenie wody. 

W przyszłym roku już nikt nie będzie narzekał na nasze wodociągi, co będzie ogromnym sukcesem.  

Dużo inwestowaliśmy w mijającej kadencji w oświatę. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji i gruntownych remontów 

poprawiających komfort korzystania z naszych placówek. Remont kuchni w przedszkolu we Frączkowie, remont 

kuchni w SP w Goszowicach, wymiana pieca grzewczego w SP Prusinowice, remont toalet, szatni czy sali sportowej 

obiektu byłego gimnazjum to tylko niektóre działania służące poprawie oferty oświatowej dla dzieci i młodzieży. 

Wprowadziliśmy dodatki motywacyjne dla nauczycieli naszych szkół, którzy są dodatkowo wynagradzani za pracę 

z uczniem oraz na rzecz społeczności lokalnej. Odeszliśmy od łączenia klas i nauka naszych dzieci odbywa się 

oddzielnie w małych zespołach. Uregulowaliśmy pensję pracownikom niepedagogicznym, które nie były zmieniane 

od poprzednich kadencji. Dla najlepszych uczniów wprowadziliśmy stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 

sportu, nauki i kultury. 

 

 

 

 

 

Od 2016 roku wprowadzono Stypendia Wójta Gminy Pakosławice dla najzdolniejszych uczniów 

Działania, które Pan wymienił dotyczą ogólnych dziedzin, a jak wyglądało wsparcie lokalnych społeczności, mam na 

myśli tutaj sołectwa? 

Od 2014 r. stale jest realizowany fundusz sołecki. Jest to kwota przekraczająca 700 tyś., którą wydatkowaliśmy 

z poszczególnych budżetów w latach 2015-2018. Dodatkowo do tych pieniędzy dokładamy środki, które wynikają 

z zaangażowania i inicjatyw sołectw. Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że większość wniosków mających 

na celu poprawę estetyki wsi realizujemy od ręki.  

Jednym z punktów Pana programu było działanie związane z pracą. Co w tej materii się udało? 

Udało się pozyskać pierwszego inwestora przy drodze krajowej nr 46 w Pakosławicach. Inwestycja na prawie 6 mln zł 

jest nie tylko zastrzykiem w postaci wpływających podatków ale przede wszystkim miejscem pracy dla naszych 

mieszkańców. Zapewniam, że to nie koniec inwestycji w ciągu DK 46. Złożyliśmy wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad o stworzenie w ramach planowanej rozbudowy tej drogi możliwości skomunikowania terenów 

przyległych. Umożliwienie zjazdów na działki przemysłowo-usługowe wzdłuż tej drogi pozwoli na zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnych tych terenów.  

Czego w Pana ocenie nie udało się zrealizować w mijającej kadencji? 

Na pewno trudny jest temat kanalizacji w naszej gminie. Tak jak zakładałem ten proces jest możliwy do zrealizowania 

w oparciu o wykonanie koncepcji skanalizowania naszej gminy. Taki dokument już mamy i on pozwoli nam 

na dokonanie wyboru najkorzystniejszego rozwiązania. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, iż kilka lat wcześniej byliśmy 
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członkiem Aglomeracji Nyskiej, jednak ze względu na nie wypełniania ustaleń i zobowiązań zostaliśmy wykreśleni 

z członkostwa. Już wtedy były plany oddania naszych ścieków do oczyszczalni w Nysie, niestety nie został ten czas 

dobrze wykorzystany i jesteśmy na początku tej drogi. W zasadzie to jedyny tak duży postulat, który jest wyzwaniem 

na kolejne lata. Jest jeszcze sprawa zapewnienia wody do naszych przysiółków – Naczkowa i Radowic. Temat o tyle 

skomplikowany, że są to zadania kapitałochłonne ale też trudne technologicznie do realizacji ze względu na niewielką 

liczbę mieszkańców. Na pewno jak z wieloma i z tym zadaniem zmierzę się i doprowadzimy do skutecznej realizacji. 

Jakie nakreśliłby Pan najważniejsze plany i potrzeby na nadchodzącą kadencję, oprócz kontynuowanych 

i rozpoczętych spraw? 

Najistotniejszą sprawą jest przygotowanie projektów budowlanych skanalizowania naszych sołectw. Planuję 

pokierować pracami od miejscowości do miejscowości wg opracowanej koncepcji skanalizowania Gminy Pakosławice. 

Przy wsparciu środków zewnętrznych jesteśmy w stanie rozpocząć budowę kanalizacji idąc za rozwiązaniem 

odprowadzenia ścieków do kolektora będącego w zarządzaniu Spółki AKWA Nysa. Na pewno chcę dokończyć temat 

gazyfikacji Gminy oraz utworzenia żłobka. Myśląc o ochronie środowiska obecnie przygotowujemy program dopłaty 

na wymianę pieców na bardziej ekologiczne oraz program dotacji dla mieszkańców mniejszych miejscowości 

do przydomowych oczyszczalni ścieków. Bardzo ważną kwestią dla naszej Gminy jest nieustanne lobbowanie 

o rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 46 na wysokości Pakosławice- Strobice. Wychodząc naprzeciw bezpieczeństwu 

mieszkańców zależy mi też, na systematycznym doposażaniu naszych jednostek OSP w nowoczesny sprzęt oraz wozy 

bojowe. Jeżeli chodzi o sferę społeczną na pewno dużo się zmieniło. Nasze stowarzyszenia, zespoły sportowe, zespoły 

muzyczne oraz Koła Gospodyń Wiejskich zaznaczają mocno swoją obecność w Województwie Opolskim.  

 

 

 

 

 

         

 

Ogromny sukces SKGW z Prusinowic- I miejsce w VI Edycji Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich 

Chciałbym nadal stwarzać dobre warunki ich działalności mając na względzie poprawę warunków lokalowych m.in.: 

dalsze działania związane z modernizacją świetlic w Strobicach, Rzymianach i Prusinowicach. Obecnie 

przygotowujemy koncepcję nowego obiektu, który będzie pełnił funkcję kulturano-sportową w Reńskiej Wsi. Kolejną 

grupą społeczną, którą chcę się zająć to seniorzy naszej Gminy. W nowej perspektywie unijnej przewidywane są środki 

na aktywizację seniorów, chciałbym po nie sięgnąć tworząc Kluby Seniora. W obszarze edukacji planujemy rozbudowę 

przedszkola we Frączkowie, oraz próby utworzenia Szkoły Średniej w Pakosławicach i wspomnianego już żłobka. 

Jeżeli chodzi o drogi powiatowe to priorytetem są odcinki Bykowice-Reńska Wieś, Biechów-Nowaki, odcinek 

Prusinowice do skrzyżowania DK46 oraz odcinek przebiegający przez miejscowość Goszowice. Planujemy również 

kolejne etapy chodników przylegających do dróg powiatowych w Prusinowicach, Reńskiej Wsi oraz na odcinku 

Frączków – Korzękwice oraz Bykowice. Bardzo mi też zależy na poprawie jakości dróg polnych, ze względu 

na planowane projekty wykonania ścieżek rowerowych. To najważniejsze plany, które chcę realizować w najbliższych 

latach. 

Dziękuję bardzo za rozmowę, czy coś chciałby Pan dodać na koniec? 

Dziękuję wszystkim, którzy dotychczas mnie wspierali, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podległych, radnym, 

sołtysom, strażakom, organizacjom społecznym oraz mieszkańcom za wspólne rozwijanie naszej pięknej Gminy 

Pakosławice. 
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 GMINA PAKOSŁAWICE W PIGUŁCE 
PODSUMOWANIE KADENCJI 2015-2018 

 
 

WYDATKI W BUDŻECIE 

  

 

 

 

 
 

Zadania realizowane z wykorzystaniem środków 

zewnętrznych (UE, dotacje) 

Pozyskana 

kwota (zł) 
Boisko wielofunkcyjne w Pakosławicach 150 000,00 

Termomodernizacja budynków OSP Prusinowice oraz Urzędu Gminy 914 000,00 

Turystyczna przystań w Nowakach 63 000,00 

Turystyczny przystanek na Szlaku Jakubowym w Pakosławicach 126 000,00 

Zagospodarowanie parku na działce rekreacyjnej w Pakosławicach 160 000,00 

Modernizacja Boiska w Prusinowicach 95 000,00 

Polsko-Czeska Akademia Sportu 85 000,00 

Dziś Orlik Klubowy, Jutro Stadion Narodowy - 2 edycje – Urząd Marszałkowski 300 000,00 

I Festiwal Produktu lokalnego 60 000,00 

Dni Gminy Pakosławice 40 000,00 

Odnowa Wsi, usuwanie azbestu 80 000,00 

Zadania współfinansowane z Powiatem Nyskim (infrastruktura drogowa) 600 000,00 

Projekty realizowane w placówkach oświatowych 3 140 000,00 

W latach 2015-2018  ze źródeł zewnętrznych pozyskaliśmy  5 813 000,00 zł 

W latach 2015-2018 w ramach Funduszu Sołeckiego wydaliśmy  721 063,79 zł 

Fundusz Sołecki w latach 2015-2018 (w zł) 
MIEJSCOWOŚĆ 2015 2016 2017 2018 SUMA 

Biechów 14 285,68 14 826,38 15 012,63 15 933,70 60 058,39 

Bykowice 9076,66 9 408,87 9 489,13 10 204,01 38 178,67 

Goszowice (Śmiłowice, Frączków) 24 037,02 25 228,69 24 861,18 27 779,37 101 906,26 

Korzękwice 9 266,20 9 608,15 9 691,01 10 268,39 38 833,75 

Nowaki 14 374,44 14 712,98  14 962,00 15 998,08 60 047,50 

Pakosławice 20 547,99 21 141,91 21 626,66 23 691,32 87 007,88 

Prusinowice 25 812,38 26 995,82 27 323,97 29 131,32 109 263,49 

Reńska Wieś 17 560,24 18 229,39 17 794,54 18 927,31 72 511,48 

Rzymiany 10 249,65 10 743,17 10 676,62 11 459,39 43 128,83 

Słupice 7 836,06 8 199,99 8 210,00 8 884,25 33 130,30 

Smolice 8 641,74 8 846,41 8 731,81 9 656,79 35 876,75 

Strobice 9 674,94 10 056,93 10 283,31 11 105,31 41 120,49 
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 Utwardzenie dróg gruntowych 
W 2015 roku przeprowadzono remont trzech 

odcinków dróg gruntowych. W miejscowościach 

Smolice, Reńska Wieś oraz Pakosławice 

wyrównano, wykorytowano, a następnie 

utwardzono tłuczniem łącznie 597,5 m2 drogi 

za kwotę 14.723,96 zł. Zadanie w całości zostało 

sfinansowane z budżetu Gminy Pakosławice. 

 

Remont dróg powiatowych 
Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie w 2015 roku 

wyremontował kilka dróg na terenie Gminy 

Pakosławice. W ramach przeprowadzonych prac 

nowych nawierzchnie położono: w ciągu drogi 

powiatowej w miejscowości Rzymiany 

na długości 120 metrów, w miejscowości Reńska 

Wieś na długości 281 metrów , na odcinku 

Nowaki– Słupice na długości 1110 metrów oraz 

na odcinku Regulice- Bykowice na długości 

711 metrów  

 

Inwestycje na SUW w Korzękwicach 

 
W 2015 roku zakończono realizację 

inwestycji pn. "Rozbiórka budynku SUW 

położonego w Korzękwicach" oraz "Remont 

dachu SUW Korzękwice" w budynku 

technologicznym, zlokalizowanym 

w miejscowości Korzękwice.  Realizacja 

zadania miała na celu zabezpieczenie 

pompowni, hydroforu i urządzeń 

przesyłowych, służących dostarczaniu wody 

pod odpowiednim ciśnieniem mieszkańcom 

okolicznych miejscowości. Łączny koszt 

inwestycji to ponad 70.000 zł 
 

Konserwacja rowów melioracyjnych 
 

W dniu 26 listopada 2015 roku zakończono realizację 

zadania pn. „Wykonanie konserwacji istniejących rowów 

melioracyjnych na terenie Gminy Pakosławice”. W ramach 

zadania zostało przywrócone do pierwotnej funkcji 

3424 metrów bieżących rowów.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 24.995 zł  

Nowy chodnik w Reńskiej Wsi  
Reńskiej Wsi mieszkańcy doczekali się nowego 

chodnika. Zadanie pn. „Przebudowa chodnika 

w ciągu drogi powiatowej nr 1601 O 

w miejscowości Reńska Wieś” zostało 

zrealizowane z Powiatem Nyskim. Całkowity 

koszt inwestycji wyniósł 69.000 zł z czego 

34.500 zł to wkład własny Gminy Pakosławice  

Ukończono inwestycję przy szkole

  
 

 

 

 

 

 

30 września 2015 roku ukończono 

budowę przyłącza kanalizacji 

sanitarnej wraz ze zbiornikiem 

bezodpływowym dla obsługi 

budynku szkoły w Pakosławicach. 

Koszt realizacji zadania wyniósł 

22.294,00 zł. Ponadto do hali 

sportowej przy szkole zakupiono 

i zamontowano nowoczesny 

system nagłośnienia. 
 

Parking przy przedszkolu 
 

W listopadzie ukończono prace 

związane z utwardzeniem 

nawierzchni gruntu przy 

Przedszkolu we Frączkowie.  

W ramach zadania powstały nowe, 

bezpieczne miejsca postojowe dla 

osób odwiedzających przedszkole 

oraz dojście do placówki wraz 

z        zamontowaniem barierek. 

Wyrównano także teren 

rekreacyjny dla maluchów. 
 

 

Urząd bardziej przyjazny mieszkańcom 
W 2015 roku wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców 

zmieniliśmy godziny pracy Urzędu 

Gminy oraz usprawniliśmy 

funkcjonowanie naszej strony 

internetowej.  

Ponieważ  media społecznościowe stały się 

naturalną przestrzenią dla komunikacji 

internetowej, dlatego założyliśmy oficjalny 

fanpage Gminy Pakosławice 

na najpopularniejszym obecnie portalu 

społecznościowym - Facebooku. Jednocześnie 

chcąc zachować tradycyjną formę komunikacji 

z mieszkańcami zaczęliśmy wydawanie 

bezpłatnego biuletynu informacyjnego, który 

pojawia się w Państwa domach przynajmniej 

raz na kwartał.  

 

Rozbudowa budynku OSP w Rzymianach 
W dniu 11 grudnia 2015 roku zakończony został 

I etap rozbudowy budynku OSP w Rzymianach. 

W ramach zadania zostało dobudowane 

pomieszczenie socjalne wraz z sanitariatami. 

Wartość inwestycji 27.000 zł. 

 
Ponadto w marcu ukończono inwestycję 

polegającą na zamontowaniu dwóch 

nowoczesnych bram garażowych w remizie 

w Nowakach. Koszt zakupu i montażu 16.000 zł. 

 

Nowa elewacja remizy w Pakosławicach 

 
Termomodernizacja i rozbudowa remizy OSP 

w Pakosławicach stała się faktem. W listopadzie 

2015 roku przedstawiciele władz Gminy 

Pakosławice, kierownik budowy oraz prezes OSP 

Pakosławice dokonali odbioru kolejnego etapu 

prac remontowych. Kosztem 120.000 zł ocieplono 

ściany zarówno nowej jak i starej części budynku 

oraz wykonano nową elewację. Wyremontowana  

remiza nie tylko znacząco poprawiła wizerunek 

sołectwa Pakosławice, ale przede wszystkim 

będzie funkcjonalnym miejscem dla strażaków 

oraz mieszkańców Gminy. 
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Dnia 14 października 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy 

Gimnazjum w Pakosławicach. Obiekt będzie służył uczniom naszej Gminy, sportowcom oraz 

mieszkańcom do uprawiania takich sportów jak gra w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną 

i tenisa. Wraz z boiskiem, mieszkańcy gminy zyskali nową rekreacyjną przestrzeń 

z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu – siłownię napowietrzną. Zamontowano 

profesjonalne urządzenia, umożliwiające ćwiczenia na świeżym powietrzu. Z siłowni mogą 

korzystać różne pokolenia mieszkańców. Wartość inwestycji 455.000 zł z czego 150.000 zł 

stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w  ramach "Programu Rozwoju 

Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na lata 2013 – 2018”. 

Konserwacja rowów melioracyjnych 

W 2016 roku na terenie Gminy Pakosławice 

kontynuowano prace konserwacyjne sieci rowów 

melioracyjnych. W efekcie przeprowadzonych prac 

znacznej poprawie uległa sieć rowów i drenów. 

Prace wykonano w miejscowościach: Bykowice – 

konserwacja rowu na długości 1290 mb – całkowity 

koszt zadania 7.204,77 zł oraz w miejscowości 

Prusinowice – Odtworzenie Młynówki (500 mb) 

oraz konserwacja rowu na odcinku 750 mb – całkowity koszt zadania 8.997,46 zł. 

Na zadanie: „Odtworzenie Młynówki i konserwacja rowu R-H w miejscowości Prusinowice” 

Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Powiatu Nyskiego w wysokości 4.498,73 zł

Nowa stacja paliw w Pakosławicach 
 

Wszyscy kierowcy przejeżdżający na trasie 

Pakosławice-Nysa od 2016 roku mogą korzystać z usług 

nowo otwartej stacji paliw. Obiekt jest otwarty 

całodobowo i oferuje pełną ofertę paliwową. Stacja 

Paliw Lotos jest to nowy inwestor, który po dwóch 

latach wspólnych starań zrealizował inwestycję 

za ponad 6 mln złotych. Dla Gminy Pakosławice to nie 

tylko zwiększenie dochodów budżetu i dodatkowe 

zatrudnienie dla mieszkańców, ale przede wszystkim otwarcie kolejnych terenów na których 

powstają kolejne inwestycje. 

 

 

Ogrodzono boisko w Prusinowicach 
W 2016 roku 

zrealizowano 

zadanie polegające 

na ogrodzeniu 

boiska sportowego 

w Prusinowicach. 

Wartość zadania 

45.000 zł z czego 10.000 zł stanowiły środki 

z funduszu sołeckiego sołectwa Prusinowice. 

 

Remont przepustu w Pakosławicach 
Zrealizowane 

zostało zadanie 

pn. "Remont 

przepustu na 

drodze gminnej w 

Pakosławicach"  

W ramach 

inwestycji m.in. zamontowano nowe 

prefabrykowane elementy montażowe dla 

łupin, zagęszczono nasypy, wykonano 

odwodnienie drogi oraz jednostronny 

chodnik.  Całkowita wartość wykonanych prac 

41.500 zł.  

 

 

 

Od września dodatkowe kursy PKS 
Gmina Pakosławice podpisała porozumienie 

ze      Starostwem Nyskim dotyczące 

kompleksowej obsługi przez nyski PKS.  

 
Porozumienie dotyczy zarówno przewozu 

mieszkańców, jak i dzieci do szkół. Dzięki 

umowie uruchomiono nowe kursy, a za 2 zł 

mieszkańcy gminy mogą jeździć autobusami 

PKS niezależnie od długości wybranej przez 

siebie trasy. Ważne, aby były to kursy na liniach 

objętych siecią dowozu dzieci do szkół. 

 

Zakup działki dla Sołectwa Biechów 

 

W dniu 7 grudnia 2016 roku podpisano akt 

notarialny pomiędzy Gminą  Pakosławice 

a Gospodarstwem Rolnym Biechów na zakup 

działki w miejscowości Biechów. Zakupiony 

teren bezpośrednio przylega do   świetlicy 

wiejskiej i został zagospodarowany na plac 

rekreacyjno- sportowy dla mieszkańców 

Biechowa. 

Koncepcja wodno-ściekowa 

12 września 2016 roku na XIX sesji Rady Gminy 

Pakosławice Mirosław Bartocha zapoznał 

wszystkich obecnych z opracowaną na zlecenie 

ZGKiM w Pakosławicach koncepcją gospodarki 

wodno-ściekowej w zakresie wodociągowania 

dla wodociągu w Spinach i Rzymianach oraz 

wariantowej koncepcji gospodarki ściekowej 

na terenie Gminy. Po przeanalizowaniu 

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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Inwestycje w Korzękwicach 

W miejscowości Korzękwice ukończono dwie powiązane ze sobą inwestycje zrealizowane przy 

współpracy Gminy Pakosławice oraz Powiatu Nyskiego. Zadanie pod nazwą "Przebudowa 

systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1665 O w Korzekwicach" miało na celu rozwiązanie 

wieloletniego problemu zalewania części miejscowości podczas intensywnych opadów. 

Inwestorem był Zakład Utrzymania Dróg w Nysie, a całkowita wartość wykonanych prac to 

115.312,00 zł. Równolegle Gmina Pakosławice realizowała swoją inwestycję: "Remont Świetlicy 

wiejskiej w Korzekwicach" o wartości 64.000 zł.  W ramach obu działań wykonano m.in.: 

kanalizację deszczową, przepusty pod zjazdami, studzienki ściekowe oraz brakujące elementy 

chodników i krawężników, oraz wykonano izolację budynku. 

Inwestycje w szkołach 

Z końcem 2016 roku przeprowadzone zostały kolejne prace poprawiające warunki edukacji naszych uczniów. Z wypracowanych w trakcie roku 

oszczędności rozpoczęto realizację pierwszego etapu remontu pomieszczeń kuchni w Przedszkolu we Frączkowie. Ponadto zrealizowano budowę 

parkingu przy budynku Gimnazjum w Pakosławicach oraz wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Goszowicach. 

 
Nowa elewacja świetlicy we Frączkowie 

 

Ukończono kolejny etap modernizacji świetlicy 

we Frączkowie. Budynek w 2016 roku zyskał 

nową elewację, a w roku poprzednim 

wykonano sanitariaty. Wartość inwestycji 

24.000 zł w tym ze środków funduszu 

sołeckiego 17.500 zł. 

Przebudowa chodnika w Goszowicach 

W dniu 5 sierpnia 2016 roku odbył się odbiór 

inwestycji pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1665 O w miejscowości Goszowice". 

W ramach zadania zrealizowano m.in., budowę części 

chodnika, odwodnienie drogi, budowę zatoki 

autobusowej dla uczniów uczęszczających do szkoły 

podstawowej, co znacznie poprawiło ich 

bezpieczeństwo.  

Remont remizy OSP Rzymiany 
W lipcu ukończono inwestycję pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP 

w Rzymianach". W ramach zadania wykonano elewację nowej części budynku, 

podjazd, przyłącz wodociągowy, 

zamontowano zbiornik 

na nieczystości, remont łazienki 

oraz przeniesiono przyłącz 

elektryczny. Odrestaurowano 

również zabytkową część remizy 

wraz z wymianą pokrycia 

dachowego. Dużą część prac 

społecznie wykonali ochotnicy 

z miejscowej OSP Rzymiany 

Wartość inwestycji to 45.000 

złotych. 
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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 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. Całkowita wartość inwestycji 

realizowanej przez Powiat Nyski wyniosła 

219.571,26 zł z czego 50% kwoty to  środki 

pochodzące z budżetu Gminy Pakosławice. 

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 oraz wybudowano 

hydrofornię zapewniającą stałą dostawę wody. W efekcie mieszkańcy  miejscowości Rzymiany 

mają zapewnioną stałą dostawę wody spełniającej wszelkie wymogi jakości.  

Całkowita wartość zadania to 585.363 złotych z czego kwotę 484.900 złotych stanowiła 

pożyczka z      Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu. 

Zakończono remont kuchni w Przedszkolu we Frączkowie  

Prace były podzielone na dwa etapy. 

W 2016 roku został przeprowadzony 

kompleksowy remont pomieszczeń 

zmywalni, obieralni magazynów 

żywnościowych oraz korytarzy. 

W 2017 roku w ramach drugiego etapu 

zrealizowano remont głównego 

pomieszczenia kuchni wraz z wymianą 

pieca na gazowy, instalacji oraz kafelek. 

Wartość kosztorysowa prac 63.649, 85 zł. 

Żłobek w Gminie Pakosławice 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców 

i opiekunów dzieci w wieku do lat 3, Gmina 

Pakosławice rozpoczęła starania mające na celu 

uruchomienie i funkcjonowanie w kolejnych latach 

gminnego, publicznego żłobka. 

 

 

Nowy samochód ZGKiM 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej stał się właścicielem 

samochodu dostawczego marki Fiat Ducato 

Light. Źródłem finansowania była dotacja 

Gminy Pakosławice stanowiąca wartość 

35.000,00 złotych. 

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.  

Zamiana działki 

We wrześniu 2017 roku Rada Gminy 

Pakosławice wyraziła zgodę na zamianę 

działki. W ślad za tym Gmina Pakosławice po 

podpisaniu aktu notarialnego stała się 

właścicielem gruntu za plebanią 

w Pakosławicach.. Na przedmiotowej działce 

zrealizowano  dwa projekty przy 

współudziale środków unijnych.  

Pierwszy w ramach środków Funduszu 

Mikroprojektów Euroregionu Pradziad pn. 

"Turystyczny przystanek na Szlaku 

Jakubowym". Drugi partnerski pn. "Ochrona 

różnorodności biologicznej na terenie 

Subregionu Południowego" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Gazyfikacja Gminy 
 

W październiku 2017 roku w Gminnej Bibliotece 

w Pakosławicach odbyło się pierwsze z serii 

spotkań z przedstawicielem Polskiej Spółki 

Gazownictwa w Opolu dotyczących gazyfikacji 

Gminy Pakosławice. Jest szansa, że za kilka lat 

mieszkańcy Gminy Pakosławice będą mogli 

korzystać z sieci gazowej. Aktualnie 

przygotowywana jest analiza dotycząca tego, 

czy taka inwestycja jest możliwa i w jaki sposób 

miałaby być realizowana. Jeżeli wszystkie 

warunki zostaną spełnione, to wtedy sieć 

gazowa może być zrealizowana w 2022 roku. 
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W 2017 roku wykonano 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 placu 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 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 zrealizowano 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 

 

 

 

Sołectwo 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 Prusinowice na placu przy 

remizie wykonano wiatę oraz ogrodzono teren wokół placu. 

Klimatyzacja w siedzibie biblioteki 

W kwietniu dokonano odbioru inwestycji zrealizowanej 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławicach 

pn."Zakup klimatyzacji wraz z wentylacją w Sali 

widowiskowej GBP". Na powyższy cel Gmina Pakosławice 

przekazała 20 000,00 zł dotacji.
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Termomodernizacja budynków urzędu oraz OSP Prusinowice 

W Gminie Pakosławice 

zakończono realizację zadań 

w ramach projektu 

pn."Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej 

na terenie Subregionu 

Południowego".  

W efekcie realizacji tego projektu 

modernizacji energetycznej został 

poddany budynek urzędu gminy 

oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Prusinowicach. Spowoduje 

to znaczące zmniejszenie 

rocznego zużycia energii w tych 

budynkach, dzięki temu znacząco 

zmniejszy się także emisja gazów 

cieplarnianych. 

Całkowita wartość wykonanych 

prac to prawie 900.000 zł, aż 85% 

tej kwoty stanowi dofinansowane 

że środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020. 

 

 

Remont remizy w Nowakach 

W 2018 roku zakończono zadanie ocieplenia jednej z ścian 

wraz z nową elewacją budynku OSP Nowaki. Ponadto 

przed remizą wykonano nowe podjazdy z kostki 

brukowej. Łączna wartość zadań to 36.500,00 zł. Całość 

sfinansowana ze środków budżetu Gminy. 

 

Nowy chodnik w Reńskiej Wsi 

Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa 

chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1601O 

w miejscowości Reńska Wieś”.  

To II etap budowy chodnika w Reńskiej Wsi. 

Koszt inwestycji to 140.860,45 zł. Zadanie 

Starostwa Powiatowego w Nysie 

współfinansowane było w   50% ze środków 

budżetu Gminy Pakosławice. 

  

 

 

 

Kolejne inwestycje w wodociągi 

 
Trwa kolejny etap budowy odcinka sieci 

wodociągowej łączącej nasz wodociąg 

z   Gminą Nysa w Korzękwicach. 

Koszt aktualnie wykonywanych robot 

budowlanych na odcinku Komora 

wodomierzowa- Przedsiębiorstwo 

Produkcji, Handlu i Usług "Agro- Eko" 

to kwota 131 610,00 zł. 

Ponadto rozpoczęła się budowa kolejnego 

odcinka od komory wodomierzowej do 

granicy gmin Pakosławice- Nysa, co 

pozwoli na doprowadzenie wody do Stacji 

Uzdatniania Wody w Reńskiej Wsi 

zaopatrującej mieszkańców Pakosławic, 

Prusinowic, Strobic i Reńskiej Wsi. 

 

Nowy parking w Pakosławicach 

 
Zakończono zadanie "Utwardzenie 

pobocza przy drodze gminnej dz. nr 404” 

W ramach zadania powstały miejsca 

postojowe, które posłużą korzystającym 

m.in. z Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Pakosławicach. Wartość zadania 

27 924,03 zł. 

Nowe ogrodzenie przedszkola 
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„Turystyczny przystanek na Szlaku Jakubowym" 

 W ramach partnerstwa miejscowości Pakosławice i Hradec nad Moravicą, w Pakosławicach 

powstała infrastruktura zwiększająca wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w postaci 

polsko-czeskiego, plenerowego punktu turystyczno-informacyjnego na Nyskiej Drodze św. Jakuba 

wraz ze ścieżką edukacyjną „Szlakiem św. Jakuba na polsko-czeskim pograniczu”. Działania 

obejmowały m.in. zagospodarowanie terenu sąsiadującego z terenem romańsko- gotyckiego 

kościoła w Pakosławicach (miejsca postoju na Nyskiej Drodze Jakuba) na Turystyczny Przystanek 

na Szlaku Jakubowym. Będzie on pełnił funkcję polsko- czeskiego, plenerowego punktu 

turystyczno- informacyjnego ze ścieżką edukacyjną „Szlakiem św. Jakuba na polsko-czeskim 

pograniczu”. Będzie to miejsce przystanku 

i spotkań turystów na szlaku Jakubowym 

podążających z powiatu opawskiego, przez 

Racibórz, Opole, przez Pakosławice w kierunku 

Nysy (Śląskiego Rzymu). W ramach projektu m.in. wykonano ścieżki spacerowe, miejsca 

odpoczynku (wiatę z paleniskiem i siedziskami), zamontowano oświetlenie, ławki, kosze 

na śmieci, stojak na rowery, montaż 10 tablic ścieżki dydaktycznej (jednostronne, polsko- czeskie, 

z informacją o: projekcie, partnerstwie, idei szlaku, historii i postaci św. Jakuba, przebiegu szlaku 

po stronie partnerów (obszar powiatu nyskiego i opawskiego) z uwzględnieniem przebiegu 

na pograniczu Śląsko- Morawskim oraz atrakcjach kulturowych  występujących na szlaku. 

Wartość wykonanych prac to niespełna 175.000 zł, z czego 126.000 zł to dofinansowanie w remach 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Euroregionu Pradziad. 

Remonty świetlic 
W sierpniu 2018 roku zakończono zadanie pn. "Remont pokrycia 

dachowego na Świetlicy Wiejskiej w Smolicach". Wartość 

wykonanych prac  to 55.000 złotych. 

Trwają również prace remontowe w świetlicy w Strobicach. Kwota 

przeznaczona na ten cel to 50.000 zł 

 

Nowa nawierzchnia na drodze Goszowice - Frączków 

W maju 2018 roku zakończono realizację zadania 

wymiany nawierzchni na długości 530 metrów 

pomiędzy miejscowością Goszowice i przysiółkiem 

Frączków. W ramach zadania wykonano nowy 

dywanik asfaltowy oraz ścinkę poboczy wraz 

z utwardzeniem. Zadanie sfinansowane zostało 

ze środków Powiatu Nyskiego.  

Jesteśmy członkiem stowarzyszeń 

 

 

 
 

Melioracja rowów w Słupicach 
W lipcu 2018 roku ukończono kompleksową meliorację 

rowów przydrożnych w miejscowości Słupice oraz usunięto 

skutki gwałtownych opadów 

jakie miały miejsce w czerwcu. 

Kompleksowo wykonano 

odmulenie oraz usuwanie 

roślinności znajdującej się na 

skarpach wraz wyminą 

przepustu znajdującego się przy 

świetlicy wiejskiej. Ponadto 

wykonano uzupełnienie 

uszkodzonej drogi polnej Spiny - 

Słupice. Wartość wykonanych 

prac 35 000,00 zł. 
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WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W LATACH 2015-2018 

Wizyta biskupa w Urzędzie Gminy (2016 r. )       Powiatowy Konkurs Poezji Dziecięcej (2015-2018)              Święto Babci i Dziadka (2016 r.)   

    Turniej Wiedzy Pożarniczej (2015-2018)               Festyn Rodzinny „Gmina Dzieciom” (2016 r.)                             Babski Wieczór (2016 r) 

 

 

 

 

 

             Powstanie LUKS Pakosławice                         I Festiwal Tańca w Pakosławicach (2017 r.)                  Rodzinny Marsz Gminny (2016-2018) 

                Gminne Igrzyska Sołectw                                 Gminny Rajd Rodzinny (2015-2018 )                         Dni Gminy Pakosławice (2017,2018) 

               i Pracowników Samorządowych 

 

  

           

    Jubileusz 70. lecia powstania OSP Pakosławice        Jubileusz Złotych Godów (2016 r.)               Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze (2015-2018)     
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Juniorzy Orła Reńska Wieś – mistrzowie I ligi                             Art.-Biechów   (2017 r.)                                             Gminne Sprzątanie Świata (2018 r.)      

  I Festiwal Produktu Lokalnego (2018 r.)                      Polsko-Czeska Akademia Sportu (2018 r.)          Międzyprzedszkolne Zawody Strażackie (2016-2018)  

 

 

 

 

 

 

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych (2015-2018)             Gminny Dzień Seniora (2017 r.)                     Rodzinny Marszobieg w Biechowie (2016-2018) 

Spotkanie z Robertem Makłowiczem (2016 r.)                  Dziś Orlik Klubowy Jutro Stadion Narodowy               Koncert Charytatywny dla Mateusza (2016 r.) 

 

 

 

 

 
Pierwsza w powiecie żeńska drużyna piłki nożnej              70-lecie OSP Rzymiany i OSP Nowaki (2016 r.)         Porozumienie o współpracy z Gminą Mikulovice (2018 r.) 



nr 11/2018                           

 
15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W sobotę 1 września 2018 roku mieszkańcy Gminy Pakosławice dziękowali za tegoroczne plony, podczas 

Gminnych Dożynek. Tegorocznym gospodarzem gminnego święta był Biechów, a starostami Alicja Rychlik 

z Nowak oraz Władysław Filar z Biechowa. 

W korowodzie dożynkowym, który wyruszył spod świetlicy wiejskiej 

przeszły delegacje sołectw, strażacy, Koła Gospodyń Wiejskich, 

przedstawiciele samorządu z Wójtem Adamem Raczyńskim, sołtysi i radni, 

mieszkańcy Gminy oraz zaproszeni goście. Przedstawiciele sołectw nieśli 

piękne wieńce dożynkowe. Dożynki rozpoczęły się od Dziękczynnej Mszy 

Świętej Polowej, którą odprawił ks. Ryszard Krawiecki. 

Po uroczystościach liturgicznych rozpoczął się ceremoniał dożynkowy – 

starostowie wręczyli chleb wójtowi Gminy Adamowi Raczyńskiemu, po czym nastąpiła prezentacja 

i „ośpiewanie” przygotowanych koron.  

Wójt powitał wszystkich przybyłych gości oraz podziękował rolnikom 

i działkowiczom za trud ich pracy. Po części oficjalnej na scenie 

zaprezentowały się lokalne zespoły. Na scenie wystąpił m. in. Zespół 

Kaprys z Biechowa, zespół Margaretto z Reńskiej Wsi, Biesiadny 

Galimatias z Prusinowic, grupa taneczna Pako Dance oraz dzieci 

z Przedszkola w Goszowicach. W miłym nastroju – przy muzyce i ciepłym 

posiłku wszyscy czekali na rozstrzygnięcie konkursów: na najładniejszy 

wieniec dożynkowy oraz na „ośpiewanie” koron.  

W tym roku jury zdecydowało, że najładniejszą koronę wykonali mieszkańcy Biechowa, na drugim miejscu 

znalazły się Prusinowice, a na trzecim Reńska Wieś. Pozostałe korony (Frączków, Smolice i Nowaki) otrzymały 

wyróżnienia. W konkursie na „ośpiewanie” koron wyżej oceniono występ przedstawicieli sołectwa Biechów 

przed sołectwem Prusinowice. 

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 kultywowaniu pięknej tradycji święta plonów. 
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OKŁADKA 

/tył/ 


