
Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście, Pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Paczkowie, 

Szanowni Państwo!  

Mieszkańcy Gminy Paczków, głosujący w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada br. 

dokonali wyboru nowego składu Rady Miejskiej w Paczkowie, dwa tygodnie później zaproponowali 

miastu i sołectwom nowego burmistrza. To wielki zaszczyt, ale zarazem mandat społecznego 

zaufania, który wspólnie musimy spełnić, podejmując działania na rzecz rozwoju naszej gminy, 

działania służące drugiemu człowiekowi.  

Obecne problemy społeczne – gospodarcze gminy Paczków oraz społeczne oczekiwania za 

zmiany, stawiają przed nami ambitne cele i zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i rynku 

pracy, pomocy  społecznej, edukacji, poprawy infrastruktury społecznej oraz nowych inwestycji. 

Wierzę, że razem podejmując wyzwania, z szacunkiem dla powierzonego nam mandatu, troską o 

dobro publiczne, determinacją i zaangażowaniem w pracę, łatwiej sprostamy tym wyzwaniom.  

Samorząd Gminy Paczków, Urząd Miejski w Paczkowie, Burmistrz Gminy oraz pracownicy to 

dla Państwa partnerzy, mający za zadanie przede wszystkim służyć pomocą, wsłuchiwać się w głosy, 

pomysły, postulaty wszystkich tych, którzy w naszej gminie pracują, tworzą jej teraźniejszość oraz 

odpowiedzialnie planują przyszłość. Moim celem jest stworzenie mocnych podstaw dla twórczego, 

kreatywnego, nowego sposobu myślenia w zakresie odpowiedzialności społecznej w administracji. 

Ważne będzie nie to ile wydaliśmy, ale komu pomogliśmy i jakie usługi dostarczamy. Priorytetami dla 

pierwszeństwa realizacji zadań będzie ich przydatność społeczna, a nie oczekiwania wąskich grup i 

mało czytelny interes ogółu mieszkańców. 

Chcę dziś wspomnieć o wszystkich najważniejszych sferach działania samorządu gminnego, 

nie ukrywając przy tym trudności, jakie mogą towarzyszyć naszym działaniom. Mam w pamięci słowa 

Georgea Marshalla, który kiedyś powiedział, że: „Małe czyny, których dokonujesz, są lepsze niż 

wielkie, które jedynie planujesz”. Zatem zamierzenia, o których dziś powiem, to nie idee, ale 

konkretne projekty.  

Gmina Paczków podobnie jak powiat nyski i zachodnio-południowa część województwa 

opolskiego zmaga się na co dzień z zagrożeniami depopulacyjnymi. Powodem jest brak stabilności 

finansowej mieszkańców tej części regionu. Nieustanna obawa o stałe źródło dochodu powoduje 

emigrację zarobkową, najpierw jednego członka rodziny, a nierzadko w czasie całych rodzin. Poniższy 

trend utrzymujący się  od wielu lat, to niepokojące zjawisko mające bezpośredni wpływ na rosnące 

koszty realizowanych przez samorządy zadań publicznych. W miejscu gdzie jest praca i niski poziom 

bezrobocia, tam rozwijają się rodziny, będące podstawową komórką społeczną. W związku z 

powyższym istnieje potrzeba rozwoju infrastruktury społecznej, gdyż ma ona ekonomiczne 

uzasadnienie w postaci odbiorców i długiego okresu przydatności.  

Dlatego zacznę od obszaru, najbardziej dla mnie istotnego, który bezpośrednio oddziałuje na 

demografię oraz pozostałe obszary aktywności gminy. To rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy.  

W tej strefie  zamierzam skupić działania na pobudzeniu aktywności gospodarczej wśród 

mieszkańców naszej gminy oraz pomocy już funkcjonującym przedsiębiorcom. Narzędziem 

skutecznym w realizacji tego celu będzie planowany Paczkowski Inkubator Przedsiębiorczości, w 



którym każdy zainteresowany rozwojem własnego biznesu otrzyma fachową poradę księgową, 

prawną i doradczą w zakresie dostępnych dotacji oraz funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.  

Ważnym elementem pobudzenia życia gospodarczego w naszej gminie, będzie zinwentaryzowanie 

nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne oraz ich dostosowanie lub uzbrojenie pod kątem 

przyjęcia nowego inwestora na teren naszej gminy. W obu zadaniach pomocne będą dostępne już w 

2015 r. środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjny Rozwoju Województwa Opolskiego 

na lata 2014 - 2020. 

Kolejnym ważnym obszarem naszej działalności jest opieka społeczna, pomoc osobom ubogim, 

seniorom i osobom bezrobotnym. Zacznę od osób ubogich i długotrwale bezrobotnych. Oprócz 

zwiększenia efektywności w wykorzystaniu narzędzi z funduszu pracy takich jak roboty publiczne, 

prace społeczno użyteczne, staże, wspólnie podejmiemy działania w celu utworzenia Centrum 

Inicjatyw Społecznych, w którym bezrobotni otrzymując wynagrodzenie, będą świadczyć usługi min. 

na rzecz gminy. Zadanie to zostanie sfinansowane ze środków  Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej.  

Szanowni Państwo! Wydłużający się okres życia mieszkańców powoduje zmiany struktury wieku, z 

przewagą osób starszych w społeczeństwie, dotyczy to również mieszkańców naszej gminy. Oprócz 

dostępu do lekarza w sobotę i niedzielę oraz korzystania z opieki świadczonej przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej, znaczna część seniorów oczekuje pomocy w obszarze aktywności, kontaktu z drugim 

człowiekiem i realizacji wspólnych zainteresowań. W tym zakresie zamierzam wykorzystać dobre 

przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego i wraz z wyłonionym przedsiębiorcą z branży służby 

zdrowia, utworzyć Dzienny Dom Opieki nad Seniorami. Finansowanie tego rodzaju projektów zostało 

zapisane w RPO 2014 - 2020.  

Pragnę zapewnić wszystkich, którzy ze względu na wiek, na stan zdrowia oraz życie w samotności w 

szczególności odczuwają konieczność zainteresowania ze strony drugiego człowieka, że poczynimy 

wszelkie starania wraz z pracownikami opieki społecznej, aby Państwo odczuwali zainteresowanie, 

byli darzeni pomocą i dobrym słowem.  

W tym miejscu proszę przedstawicieli instytucji dbających o poziom bezpieczeństwa mieszkańców 

naszej gminy, o dalszą dobrą współpracę. Zapewniam o otwartości na rozwiązywanie problemów 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.  Jestem zdeterminowany do pracy w zakresie pomocy 

drugiemu człowiekowi, wsparcia przy wychodzeniu ze środowisk patologicznych i środowisk życiowo 

dysfunkcyjnych.  

Komendanta Komisariatu Policji w Paczkowie zapewniam o gotowości do kontynuacji wspierania 

służb ponadnormatywnych, zwłaszcza w okresie letnim.  Nie są mi również obce, obszary działalności 

straży pożarnej. Dołożę starań, aby poprzez dotychczasową dobrą współpracę z Komendą 

Wojewódzką i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, paczkowska jednostka nadal 

czuwała w gotowości do niesienia pomocy ludziom w sytuacji zagrożenia życia i mienia.  

Wśród istotnych obszarów działalności gminy należy wymienić działalność oświatową. Wiele już w 

tym obszarze zostało dokonane. Możemy pochwalić się aktywnością udziału w wielu projektach 

edukacyjnych. Uczestnictwo paczkowskich szkół w programie e-szkoła, pozwoliło na doposażenie 



placówek w nowoczesno sprzęt dydaktyczny, tym samym przybliżyło pedagoga, ucznia i rodzica do 

nowoczesnych rozwiązań informatycznych kształtujących poziom edukacji w naszym regionie.  

Zapewniam o zamiarze utrzymania obecnej sieci placówek oświatowych. Jednocześnie myślę, że 

podzielą Państwo ze mną zdanie,  iż wiele jeszcze przed nami, zwłaszcza w kwestii podnoszenia 

standardów użytkowych poprzez inwestycje. Jestem zwolennikiem wykorzystania najbliższego okresu 

programowania w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w 

zakresie termomodernizacji obiektów oświatowych. Pracowników edukacji, proszę o współpracę, 

cenne sugestie i wzajemne zrozumienie przy planowaniu ważnych zadań w tym istotnym dla nas 

obszarze. Jednocześnie chcę zapewnić o trosce względem szkolnictwa niepublicznego i 

ponadgimnazjalnego. Zwłaszcza w obszarze edukacji ponadgimnazjalnej, dużo pracy przed nami. 

Liczę na dobre relacje z Powiatem Nyskim, który powinien z jeszcze większą uwagą wspierać rozwój 

Zespołu Szkół w Paczkowie. Szkoła ta stanowiąc cenne miejsce edukacji oraz pracy, jest istotnym 

elementem wpisanym historycznie w przestrzeń edukacyjną, tworząc od ponad 60 lat kompleksową 

ofertę dla młodzieży z naszej gminy.  

W swoim wystąpieniu nie mogę pominąć obszaru wyjątkowego jakim jest obszar wiejski. W trakcie 

kampanii wyborczej wiele czasu spędziłem w naszych sołectwach, rozmawiając z ich mieszkańcami. 

Oprócz oczekiwanych zmian, wiele osób wskazywało na konieczność tworzenia miejsc pracy, 

zatrzymania młodych w gminie, skutecznej opieki zdrowotnej oraz infrastruktury.  

 Przed nami okres inwestycji wymuszonych prawem i koniecznych względem poprawy jakości życia. 

Podczas tej kadencji rozpoczniemy inwestycje w kanalizację w miejscowościach Kamienica i Kozielno. 

Miejscowości wpisane w obszar aglomeracji, decyzjami Ministra Środowiska oraz Prezesa Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej powinny zostać skanalizowane do końca 2015r.  Już dzisiaj wiemy, że nie 

nadrobimy straconego czasu, jednak musimy przygotować gminę na tę  wielomilionową inwestycję. 

Nie stać nas bowiem na płacenie kar wynikających z braku uporządkowania gospodarki ściekowej w 

tym obszarze.  

Pragnę zapewnić mieszkańców sołectw o kontynuacji funduszu sołeckiego oraz poszerzeniu 

współpracy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację małych projektów 

kulturalnych i nie dużych projektów inwestycyjnych. Wraz z moim zespołem zamierzam skutecznie 

wykorzystać środki zewnętrze pochodzące z programu Infrastruktura i środowisko oraz Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Mówiąc o inwestycji w kanalizację w obszarze aglomeracji, nie mogę pominąć tak istotnych 

inwestycji, na które nasza gmina czeka od lat. Już na przełomie 2015 i 2016 r., rozpoczniemy 

przygotowania do budowy nowej stacji uzdatniania wody. Kolejna inwestycja, która czeka na 

realizację to rewitalizacja wysypiska śmieci w Ujeźdźcu. Termin realizacji tej inwestycji związany jest z 

pozwoleniem zintegrowanym na użytkowanie, które kończy się w 2017 r. W tym obszarze liczę na 

aktywność naszej gminnej spółki, której powierzę realizację tego zadania.  

W nadchodzącej kadencji czekają nas również dalsze inwestycje w ochronę środowiska i 

infrastrukturę społeczną, inwestycje związane z zagospodarowaniem zbiornika Kozielno, rewitalizacją 

starówki w celu promocji Polskiego Carcassonne, jednego z nielicznych miast w Europie, 

posiadającego pierścień średniowiecznych murów obronnych.  



Szanowni Państwo,   

Cele przed nami ambitne jednak odpowiadające na pilne potrzeby mieszkańców naszej gminy.  

W planowaniu pracy na najbliższy rok zaplanowałem dokonanie oceny stanu gminy poprzez 

zinwentaryzowanie jej zasobów oraz możliwości. Jednak już teraz wiem, że ogromną ilość swojego 

czasu poświęcę na projektowanie zadań koniecznych do realizacji. Zadań wynikających z potrzeb 

mieszkańców, terminów i przepisów prawa, na które nie mamy wpływu, ale których lekceważyć i 

dalej przekładać nie możemy. Zapewniam, że większość zadań będziemy realizować przy wsparciu ze 

źródeł zewnętrznych.  

Większość problemów będziemy rozwiązywać przy współpracy z Państwem, korzystając z waszego 

doświadczenia i dobrych rad. Kończąc pragnę zaprosić do współpracy wszystkich pracowników 

Urzędu Miejskiego w Paczkowie.  

Przed nami ambitne cele i wiele trudnych zadań. Liczę na Waszą wiedzę i doświadczenie. Mówiłem o 

sprawnym Urzędzie, poszanowaniu partnerów, kreatywnym myśleniu. Mam nadzieję, że razem z 

Wami zrealizuję stawiane przed nami zadania.  ”Tyle władzy na ile to konieczne, tyle wolności na ile o 

możliwe"  

Zapraszam wszystkich Państwa do współpracy. Parafrazują słowa „Nic o was bez was", powiem, "Nic 

o naszej gminie bez jej mieszkańców".  

Dziękuję za uwagę!  

  

  

   

  

  

 

  

  

 

  


