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IV Targi Ekonomii Społecznej w Paczkowie
W słoneczne, sobotnie popołudnie 28 września 2019 r. na paczkowskim Rynku odbyły się Targi Ekonomii Społecznej. 

Uroczystego otwarcia wydarzenia 
dokonali w imieniu Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego Radni Samorządu 
Województwa Opolskiego Piotr Wach 
i Antoni Konopka. A także  współorgani-
zatorzy Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu Adam Ró-
życki, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw 
Lokalnych w Paczkowie Joanna Janow-
czyk, członek zarządu Agata Prochera, 

Burmistrz Paczkowa Artur Rolka, obec-
ny podczas wydarzenia Poseł na Sejm 
RP Ryszard Wilczyński oraz Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Paczkowie Wie-
sław Barabasz. Burmistrz Artur Rolka 
jako gospodarz oficjalnie rozpoczął wy-
darzenie, witając mieszkańców oraz go-
ści, w szczególności wszystkie podmio-
ty ekonomii społecznej. Podkreślił, że 
Paczków po raz kolejny został wybrany 
na miejsce organizacji ważnych wyda-
rzeń o znaczeniu regionalnym. „Wcze-
śniej już organizowaliśmy Święto Wo-
jewództwa Opolskiego, Opolski Dzień 
Rodziny, czy Dożynki Wojewódzkie 
w 2018 r., cieszymy się i składamy po-
dziękowanie za zaufanie Samorządowi 

Województwa Opolskiego, dziękujemy, 
że tak polubili Paczków.” Wspomniał, że 
również w trakcie targów będzie miało 
miejsce symboliczne przecięcie wstęgi 
już oddanej do użytku płyty Rynku oraz 
podziękował za zaufanie mieszkańcom 
i paczkowskim samorządowcom. Na-
stępnie głos zabrał pan Adam Różycki – 
dyrektor ROPS w Opolu, który podzię-
kował za dwa dni możliwości prezentacji 

podmiotów eko-
nomii społecznej 
w Paczkowie. 
P r z y p o m n i a ł , 
że: „ekonomia 
społeczna to 
najprościej pro-
pozycja godne-
go zatrudnienia, 
godnej pracy dla 
osób, którym 
niekoniecznie się 
w życiu powiodło, 
w tym również ze 
względów zdro-

wotnych”. Wśród podmiotów ekonomii 
społecznej swoje stoiska zaprezentowa-
li: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej w Opolu na Subregion Środkowy, 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
dla Subregionu Północnego w Klucz-
borku, Spółdzielnia Socjalna PROFES, 
Spółdzielnia Socjalna PARASOL, Fun-
dacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzie-
ci z Porażeniem Mózgowym z Opola, 
Centrum Integracji Społecznej CISPOL 
w Polanowicach, Spółdzielnia Socjal-
na Usługowo-Handlowo-Produkcyjna 
„Opole”,  Zakład Aktywności Zawodo-
wej im. Jana Pawła II w Branicach, sied-
miu członków Lokalnej Grupy Działania 
Nyskie Księstwo Jezior i Gór, Stowarzy-

wie. Podczas wydarzenia konferansjer 
Bartosz Bukała rozmawiał z poszczegól-
nymi spółdzielniami czy stowarzysze-
niami nt. podstaw ich funkcjonowania 
czy różnorodnej działalności. Przez cały 
dzień trwała prezentacja prężnie działa-
jących podmiotów, które pokazały, że 
w ekonomii społecznej - nie stawia się 
na własny zysk, ale na potrzebę ludzką. 
W sobotnie popołudnie na scenie po-
jawił się zespół Andreo e Karina czyli 
jedyny na świecie Al Bano e Romina 
Power Cover, działający 19 lat na sce-
nie. O godz. 17:00 wystąpił zespół HO-
RYZONT, który istnieje od 2009 roku. 
Muzycy przekazali dużą dawkę pory-
wającej energii, nowoczesne brzmienia, 
oryginalny styl. Gwiazdą wieczoru był 
zespół Piersi - kapela rockowa powsta-
ła w 1984 roku w Jarocinie. Twórczość 
Piersi charakteryzują prześmiewcze 

warzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sta-
ry Paczków przeprowadziło warsztaty 
kulinarne wraz z degustacją z „Lepienia 
pierogów”  oraz „Kolorowych kanapek”, 
obok Stowarzyszenie Przyjaciół Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana 
Pawła II w Paczkowie „Trójka Dzieciom” 
przeprowadziło degustację domowej 
grochówki.  Cały czas można było bez-
płatnie korzystać z dmuchańców, czy 
wykonać ogromne bańki mydlane. Dla 
miłośników sztuki przygotowano werni-
saż prac plastycznych pani Danuty Woź-
niak-Ryńcy z CIS „CISPOL” z Polanowic, 
która jest członkiem Związku Artystów 
Plastyków Polska Sztuka użytkowa 
w Opolu. Maluje farbami olejowymi na 
płótnie. Malarstwo to jej hobby, a zawo-
dowo zajmuje się pracą związaną z po-
mocą osobom zagrożonym wyklucze-
niem społecznym. Pracuje w Centrum 
Integracji Społecznej CISPOL w Pola-
nowicach. Prace znajdują się w Domu 
Plastyka, wystawę można obejrzeć do 
18 października br.

teksty, które zawsze dotykają ważnych 
i aktualnych kwestii społecznych, kultu-
ralnych i politycznych w Polsce. Zespół 
na chwilę obecną koncertuje w składzie: 
Zbyszek „Dziadek” Moździerski – bas, 
Marek „Mały” Kryjom - wokal, gitara, 
przeszkadzajki, Marcin „Manio” Papior 
– perkusja, Adam “Asan” Asanov – wo-
kal, Adam „Hans” Kłos – gitara, Marcin 
„Rospor” Respondek – puzon oraz Erwin 
Żebro – trąbka. Podczas całego dnia na 
uczestników czekały różnorodne atrak-
cje jak np. pokaz ratownictwa i dawnego 
sprzętu przez Ochotniczą Straż Pożar-
ną w Dziewiętlicach, kącik plastyczny, 
gdzie odbywały warsztaty „Zdobienia 
koszulek”, czy „Rzeczy z masy solnej” 
prowadzone przez Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Paczkowie. Natomiast Sto-

szenie Kultury Osób Niepełnospraw-
nych WIĘŹ, Stowarzyszenie PEGAZ, 
Ochotnicza Straż Pożarna z Dziewię-
tlic, Stowarzyszenie Przyjaciół Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana 
Pawła II w Paczkowie „Trójka Dzieciom”, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pro-
mocji Zespołu Szkolno – Przedszkolne-
go w Dziewiętlicach,  Koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Paczkowie, 
Koło Pszczelarzy w Nysie, Polski Czer-
wony Krzyż, Opolski Zarząd Okręgowy 
w Opolu, Rejon Otmuchów, Klub Ho-
norowych Dawców Krwi z Paczkowa, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Stary Paczków, Stowarzyszenie Kup-
ców i Przedsiębiorców, Klub Integracji 
Społecznej w Paczkowie oraz Stowarzy-
szenie Inicjatyw Lokalnych w Paczko-
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Rekreacyjnie po pograniczu

Oficjalne otwarcie promenady pieszo
-rowerowej nad Zalewem Paczkowskim

Wizyta Konsula Ho-
norowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej 
we Francji w Pacz-
kowie

Vocal Camp Gospel

Transgraniczny Rajd Rowerowy „Śladami historii Paczkowa i Javornika” za nami,  
w tym około dwadzieścia przemierzonych kilometrów po pograniczu paczkowsko
-javornickim. 

14 września 2019 r. oficjalne otwarto promenadę pieszo-rowerową nad Zalewem Pacz-
kowskim. 

16 września 2019 r. Konsul 
Honorowy Rzeczypospoli-
tej Polskiej we Francji Pan 
Daniel Kan-Lacas z Mont-
pellier odwiedził Paczków, 
gdzie spotkał się z Burmi-
strzem Gminy Paczków 
Arturem Rolką oraz Za-
stępcą Burmistrza Seba-
stianem Kornasiem. 

W czerwcu br. Ośrodek Kultury zaprosił wszystkich zain-
teresowanych do wzięcia udziału w warsztatach wokal-
nych. 

W sobotę, 14 września 2019 r. przy 
jesiennej aurze grupa miłośników tu-
rystyki rowerowej wyruszyła po go-
dzinie 11 w podróż po pograniczu. 
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową 
koszulkę. Na rowerach pojechali wszy-
scy chętni, starsi i młodsi, mniej oraz 
bardziej wytrawni cykliści. Sobotnia 
wyprawa rowerowa to jedno z za-
dań realizowanych w ramach projektu 
„Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna 
historia” dofinansowanego z Programu 
INTERREG V-A Republika Czeska - Pol-
ska. Rajd to czas na odpoczynek od 
codziennego zgiełku, ale także okazja 
do poznania naszego regionu. Trasa 
rajdu wiodła przez ulice Paczkowa tj. 
ulicę Miraszewskiego, Pocztową, Sta-
szica, Sienkiewicza, Kopernika, Wojska 
Polskiego w stronę Starego Paczkowa 
polną drogą obok „Domu Działkow-
ca”, następnie przez miejscowości Sta-
ry Paczków, Ujeździec, Javornik, Bily 
Potok aż do Gościc. W Biocentrum 
Střední díly – sztuczny zbiornik w Javo-
roniku miał miejsce punkt odpoczyn-

W uroczystości brali udział Poseł na 
Sejm RP pan Rajmund Miller, Radny 
Sejmiku Województwa Opolskie-
go pan Antoni Konopka, Burmistrz 
Paczkowa pan Artur Rolka, Wice-
burmistrz pan Sebastian Kornaś, 
Przewodniczący Rady Miejskiej pan 
Wiesław Barabasz, wykonawca in-
westycji pan Paweł Bis, projektant 
pan Paweł Wolny oraz inspektor 
nadzoru pan Marek Wielgosz. Bur-
mistrz Artur Rolka podczas inaugu-
racji wspominał o wartości inwesty-
cji, która wyniosła ponad 2,4 mln. 
złotych, podziękował także Wy-
konawcy za bezproblemowe prze-
prowadzenie przedsięwzięcia oraz 
podkreślił, że „Rewitalizacja ulicy 
Miraszewskiego wraz z infrastruk-
turą rekreacyjną” to zadanie reali-
zowane w ramach projektu pn. „Re-
witalizacja miasta Paczków”, gdzie 
zagospodarowywany będzie budy-
nek na ul. Kościelnej. Utworzony zo-

Samorządowcy zaprezentowali atuty Paczkowa, w tym najważniejsze zabytki oraz 
tereny inwestycyjne. Pan Daniel Kan-Lacas był pod ogromnym wrażeniem. Pod-
czas spotkania dyskutowano m.in. o realizowanych inwestycjach, o walorach tu-
rystycznych i kulturowych gminy, a także podjęto rozmowy stanowiące plany na 
dalsze obustronne relacje, w zakresie wymiany kulturalnej oraz współpracy gospo-
darczej z przedsiębiorcami z terenu naszej Gminy.

Zajęcia były otwarte bez względu na 
wiek, dla osób które nigdy wcześniej 
nie śpiewały, jak i tych, którzy chcieli 
rozbudować swój warsztat muzyczny. 
W trakcie intensywnej pracy uczestni-
kom warsztatów pod okiem instrukto-
ra, gitarzysty i wokalisty zespołu Hory-
zont Dariusza Orłowskiego udało się 
stworzyć wielopokoleniowy chór wraz 
z towarzyszącą im sekcją instrumen-
talną. Podczas wakacyjnych spotkań 
przepełnionych gospelowymi dźwię-
kami i radosnymi utworami, wokaliści 
pracowali m.in. nad emisją głosu oraz 
śpiewem w wielogłosie. Podobnie jak 
podczas poprzednich edycji, projekt 
spotkał się z dużym zainteresowa-
niem. Zwieńczeniem warsztatów był 

niepowtarzalny, pełen emocji koncert, 
który odbył się 15 września 2019 r. 
w kościele pw. św. Jana Ewangelisty 
w Paczkowie. Warsztaty wokalne Vocal 
Camp Gospel były niezwykłą, między-
pokoleniową przygodą, która zapadnie 
na długo w pamięci Paczkowian. Orga-
nizatorzy dziękują wszystkim osobom 
za udział i wsparcie projektu, przede 
wszystkim Dariuszowi Orłowskiemu 
za cierpliwość, ciężką pracę i bardzo 
duże zaangażowanie w przygotowanie 
wokalne i instrumentalne uczestni-
ków. Podziękowania składamy również 
księdzu proboszczowi Jarosławowi 
Ostrowskiemu za pomoc w organizacji 
finałowego koncertu.
Tekst: OKiR Paczków

kowy, w którym rozdano wodę oraz 
wykonano pamiątkowe zdjęcie. Około 
godz. 14:00, troszkę zmęczeni wszyscy 
uczestnicy dotarli do Gościc na boisko 
sportowe LZS pod wiatę rekreacyjną, 
gdzie witał ich Burmistrz Paczkowa 
Artur Rolka i Mistostarostka Javornika 
Sigelinde Mimrova. Tam wszyscy posilili 
się posiłkiem oraz rozdano upominki dla 
najmłodszego i najstarszego uczestnika 
rajdu. Mówiąc o rajdzie należy również 
podziękować strażakom z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dziewiętlicach, 
Straży Miejskiej w Paczkowie, którzy 
podjęli się zabezpieczenia tego przed-

stanie Dzienny Dom Pobytu Osoby 
Starszej; Centrum Integracji Spo-
łecznej, a także Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla osoby niepełno-
sprawnej psychicznie oraz mieszka-
nia chronione. Zadanie otrzymało 
dofinansowanie w wysokości  75% 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020 w ramach 
Osi priorytetowej X – Inwestycje 

sięwzięcia i przez cały czas czuwali 

nad bezpieczeństwem rowerzystów. 

Ukłony należą się również policjantom 

z Komisariatu Policji w Paczkowie, któ-

rzy zabezpieczyli przejazd przez krajo-

wą drogę 46 w Starym Paczkowie. Nie 

można zapomnieć o udanej współpracy 

z Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji, 

Ośrodkiem Kultury w Paczkowie oraz 

Sołectwem Gościce. Mamy nadzieję, 

że rajd przyniósł wszystkim wiele do-

brych wrażeń i był okazją do spędzenia 

w miłej, sportowej atmosferze wolnego 

czasu.

w infrastrukturę społeczną, Dzia-
łanie 10.2 – Inwestycje wynikające 
z Lokalnych Planów Rewitaliza-
cji,  nr umowy o dofinansowanie 
RPOP.10.02.00-16-0034/17-00. 
Zachęcamy wszystkich do korzysta-
nia z placu zabaw dla dzieci, wybu-
dowanej wiaty rekreacyjnej, siłowni 
na świeżym powietrzu, street wor-
kout, toru do jazdy na rowerze, czy 
boiska do siatkówki.
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Miasto Tłumacz nowym 
partnerem Paczkowa

Aplikacja mobilna  
o Paczkowie już dostępna!  

Wręczono medale 
Prezydenta RP za długo-
letnie pożycie małżeńskie

Najmłodsi mieszkańcy 
gminy urodzeni w I pół-
roczu 2019 r.

31 sierpnia 2019 r. miało 
miejsce uroczyste podpi-
sanie umowy o współpra-
cy pomiędzy Miastem Tłu-
macz (Ukraina), a Gminą 
Paczków.

Na ulicach Paczkowa przy zabytkach można zauważyć tabliczki z kodami QR oraz za-
poznać się z informacjami o mieście. Przejrzysta i prosta w użytkowaniu aplikacja, po-
zwala na zapoznanie się z najciekawszymi zabytkami Paczkowa i okolic.

2 października 2019 r. w paczkowskim Ratuszu Burmistrz Gminy 
Paczków Artur Rolka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Renata 
Sobula oraz Sekretarz Gminy Iwona Cymara wręczyli medale 
Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie oraz kwiaty na-
stępującym jubilatom:

19 sierpnia br. w sali Ośrodka Kultury rodzice, dziadkowie 
oraz znajomi dzieci narodzonych w pierwszej połowie 
2019 r. spotkali się z paczkowskimi samorządowcami.

Podczas podpisania porozumienia 
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego 
obecni byli przedstawiciele władz sa-
morządowych obu gmin, którzy zo-
bowiązali się do umocnienia więzów 
przyjaźni między miastami i dalszej 
wszechstronnej współpracy w dziedzi-
nie rozwoju gospodarczego, ochrony 
zabytków, rozwoju kultury, oświaty, 
sportu i turystyki. Gminę Paczków re-
prezentowali Artur Rolka – Burmistrz 
Gminy Paczków, Sebastian Kornaś 
– Zastępca Burmistrza, Iwona Cyma-
ra – Sekretarz Gminy, Dariusz Wąsiak 
– Skarbnik Gminy oraz Wiesław Bara-
basz – Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Paczkowie wraz z radnymi. Nato-
miast ukraińską stronę reprezentowali 
Pan Roman Kruchowskyy – Burmistrz  
Gminy Tłumacz, Pan Andrij Radoweć 
– Pierwszy Zastępca Burmistrza, Pan 
Igor Mandar – Zastępca Burmistrza  
ds. działalności organów  wykonaw-
czych, Pani Iwanna Kowbas -  Naczel-
nik Wydziału Kultury i Turystyki Gminy 
Tłumacz oraz Pan Jarosław Słobodian 
-  Deputowany Rady Miejskiej w Tłu-

- Biel Józef i Anna (50)
- Błaś Andrzej i Elżbieta (50)
- Bochniarz Zbigniew i Zofia (50)
- Brodziak Bolesław i Józefa (51)
- Cynarski Stanisław i Krystyna (50)

Na spotkaniu pary wspominały swoje młode lata, opowiadały o wnu-
kach, a także zdradzali przepis na długoletnią miłość. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych wspaniałych wspólnych lat!

- Jasiński Władysław i Alicja (50)
- Krzyż Bolesław i Maria (50)
- Kubas Edward i Maria (50)
- Malik Antoni i Ewa (50)
- Meryk Adolf i Czesława (50)
- Szwarga Stanisław i Helena (50)

maczu. Po zakończeniu sesji nastąpiło 
symboliczne zasadzenie drzewa przy-
jaźni na skwerze przy ul. Narutowicza. 
Delegacja przebywała w naszej gminie 
trzy dni, podczas których uczestniczy-
ła w obchodach Dożynek Gminnych 
w Kamienicy. Poznali strukturę Urzę-
du Miejskiego w Paczkowie, zasady 
funkcjonowania Rady Miejskiej, a tak-
że zasobów gminy, w tym placówek 
edukacyjnych oraz innych obiektów 
użyteczności publicznej. Miasto Tłu-
macz na Ukrainie, leży w obwodzie 
iwanofrankiwskim, rejon tłumacki i jest 
zbliżone demograficznie do Paczkowa, 
ponadto swoje korzenie ma tam wielu 
Polaków, w  tym mieszkańców naszej 
gminy. Nawiązanie współpracy ma na 
celu wzmocnienie demokracji lokalnej, 

poprawę jakości usług publicznych na 
poziomie lokalnym oraz zwiększenie 
szans rozwojowych wspólnot samo-
rządowych poprzez wymianę do-
świadczeń oraz współpracę różnych 
instytucji działających w obu gminach. 
Współdziałanie pomiędzy Paczkowem 
a Tłumaczem ma polegać na intensyw-
nej wymianie kulturalnej i edukacyj-
nej m.in. uczestniczenia w imprezach 
kulturalnych, wspólnych projektach 
kulturalnych, edukacyjnych, sporto-
wych oraz innych. Wspieranie integra-
cji mieszkańców obu gmin, zwłaszcza 
młodzieży poprzez wizyty edukacyj-
no-patriotyczne. Liczymy, że będzie to 
początek owocnej współpracy, zwłasz-
cza w oparciu o wspólne pozyskiwanie 
funduszy ze źródeł zewnętrznych.

Łącznie w I połowie 2019r. narodzi-
ło się 32 małych mieszkańców naszej 
gminy, z czego 17 maluszków uczest-
niczyło w wydarzeniu. Uroczystość 
otworzył Artur Rolka Burmistrz Pacz-
kowa, który złożył gratulacje świeżo 
upieczonym rodzicom. Podczas spo-
tkania wręczono 17 z 32 wyprawek dla 
dzieci narodzonych w I połowie 2019 r. 
Upominki w postaci pięknie zapako-
wanych zabawek i środków do pielę-
gnacji wręczyli Burmistrz Paczkowa 
Artur Rolka, Iwona Cymara Sekretarz 
oraz Renata Sobula Kierownik USC. 
Rodzice otrzymali listy gratulacyjne. 
Wydarzenie zakończyło się pamiątko-
wym zdjęciem. Najmłodsi obywatele 
Gminy Paczków urodzeni w I połowie 
2019r. to: Zuzanna Adamiak, Piotr 
Ałabisz, Jakub Bojarski, Wojciech 

Posiada wbudowaną mapę z modułem 
GPS, prezentującą trasę zwiedzania 
regionu oraz wskazującą obiekty, znaj-
dujące się w pobliżu użyt-
kownika. Zarówno z pozio-
mu mapy, jak i dostępnej 
listy, możliwe jest przej-
ście w szczegóły każdego 
z zabytków, odkrycie jego 
historii, obejrzenie zdjęć 
i wideo. Dostępny jest też 
audio-przewodnik dla tych, 
którzy podczas zwiedzania 
wolą słuchać, aniżeli czy-
tać. Dodatkowo aplikacja 
posiada czytnik kodów 
QR, do sczytywania kodów, 
z tabliczek umiejscowionych 

przy zabytkach. Kody kierują bezpo-
średnio do opisu obiektów. Kolejną 
funkcją jest kalendarz wydarzeń, dzięki 

któremu użytkownicy będą zawsze na 
bieżąco z aktualnościami w mieście. 
Zapraszamy do bezpłatnego pobrania 

aplikacji!
Zadanie realizowane 
w ramach projektu pn. 
„Paczków i Javorník. 
Dwa miasta, jedna 
historia” dofinanso-
wanego z Programu 
INTERREG V-A Re-
publika Czeska – Pol-
ska, oś priorytetowa 
nr 2. Rozwój poten-
cjału przyrodniczego 
i kulturowego na rzecz 
wspierania zatrudnie-

nia.

Chopkowicz, Maria Ciapała, Szymon 
Czerwiński, Maria Dawid, Tymoteusz  
Dudek, Filip Ignasiak, Iga Jędrzejas, 
Eliza Kirsz, Aleksander Kobos, Anas-
tazja Kurowska, Oliwia Ludwiczyńska, 
Sebastian Motyka, Aleksandra Piątek, 
Zofia Piątek, Dawid Płuciennik, Nina 
Rolka, Karolina Snitko, Emilia Starżyk, 
Igor Suszycki, Zuzanna Szkliniarz, Ka-
rol Talarowski, Lena Tomiczek, Hanna 
Wanat, Łucja Wąsik, Alan Wejchenig, 
Maja Wołkowska, Jakub Zając, Nadia 
Ziemianek, Natan Zwoliński. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
rodzicom i życzymy, aby Wasze dzieci 
były dla Was największym skarbem, 
źródłem nieustającej miłości oraz ra-
dości.
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Program imprezy objął występy dzieci 
z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 
w Kamienicy, zespołu ludowego „Mali 
Dziewiętliczanie”, wokalistki z Ośrod-
ka Kultury i Rekreacji oraz zespoły „Ale 
Babki Plus” z Kamienicy i „Dziewię-
tliczanki”. Wieczorem przyszła pora 
na zabawę taneczną. W tym miejscu 
składamy serdeczne podziękowania 
za  pomoc i wsparcie w zorganizowa-
niu dożynek gminnych wszystkim oso-
bom zaangażowanym w stworzenie 
tego wyjątkowego wydarzenia, przede 
wszystkim dziękujemy mieszkańcom 
Kamienicy na czele z sołtysem Ada-
mem Czadankiewiczem, Zespołem 
Szkolno-Przedszkolnym w Kamienicy 
oraz KGW Kamienica za włączenie się 
w kultywowanie pięknej tradycji świę-
ta plonów.

Korona z Gościc naj-
piękniejszą  
w województwie 
opolskim

Sukcesem zakończył się konkurs 
koron żniwnych podczas Doży-
nek Wojewódzkich 2019 w Lewi-
nie Brzeskim. Wieniec z sołectwa 
Gościce z Gminy Paczków zają  
I miejsce w konkursie na najpięk-

niejszą koronę.

Gościce będą reprezentować nasze 
województwo na dożynkach prezy-
denckich w Spale w przyszłym roku.

Dożynki Gminne 2019

Inauguracja I. Roku Akademickiego 
Paczkowskiego Uniwersytetu III wieku

Sołectwo Kamienica, które podjęło 
się organizacji tej imprezy, stanęło 
na wysokości zadania i zapewniło 
mieszkańcom paczkowskich okolic 
niezwykle udane obchody. Wieś, którą 
„zarządza” sołtys Adam Czadankie-
wicz, przywitała dożynkowych gości 
pięknie przystrojonymi tegorocznymi 
plonami gospodarstwami, wszech-
obecnymi słomianymi postaciami oraz 
bogatym w atrakcje programem ob-
chodów. Ponadto mieszkańcy Kamie-
nicy swoim dożynkowym zwyczajem 
już od wczesnych godzin porannych 
informowali mieszkańców okolicznych 
miejscowości o dożynkach, jeżdżąc na 
kolorowych wozach i śpiewając głośno 
ludowe przyśpiewki. Główne uroczy-
stości zainaugurował tradycyjny barw-
ny korowód, w którym reprezentacje 
poszczególnych sołectw z naszej gmi-
ny pokazały efekty kilkutygodniowej 

Otwarcia świeżo przebudowanego 
centrum Paczkowa dokonali: Bur-
mistrz Paczkowa Artur Rolka, Zastęp-
ca Burmistrza Sebastian Kornaś, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Wiesław 
Barabasz, Mistostarostka Javornika 
Singelinde Mimrova, Wykonawca in-
westycji Jerzy Majorek z firmy Stein-
budex, Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Opolskiego Piotr Wach 
oraz Starosta Nyski Andrzej Kruczkie-
wicz. Wyrażamy głęboką nadzieję, że 
prace, jakie włożyliśmy w ten projekt, 

przyniosą zamierzony efekt. Pragnie-
my, aby odnowiony, piękny Rynek 
stał się dla wszystkich Państwa miej-
scem odpoczynku, miejscem spotkań, 
punktem, w którym będziecie chęt-
nie spędzać czas całymi rodzinami 
wzmacniając poczucie społeczności 
i dbając o kultywowanie lokalnych tra-
dycji oraz historii. Zadanie zostało zre-
alizowane dzięki projektowi „Paczków 
i Javornik. Dwa miasta, jedna historia” 
dofinansowanemu z programu INTER-
REG V-A Republika Czeska - Polska.

w liczne atrakcje. Nie zabrakło przede 
wszystkim corocznego konkursu na 
najpiękniejszą koronę żniwną Gmi-
ny Paczków. Największe wrażenie na 
członkach komisji zrobił wieniec przy-

Na inaugurację przybyła liczna grupa 
słuchaczy gotowych przyjąć ślubowanie 
oraz swoją obecnością zaszczycili nas 
wspaniali goście  z różnych instytucji 
regionu. Urząd Miasta Paczków repre-
zentował Burmistrz Pan Artur Rolka, 
Wiceburmistrz Pan Sebastian Kornaś, 
Sekretarz gminy Pani Iwona Cymara. 
Obecni byli również przedstawiciele 
Rady Miejskiej z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Panem Wiesławem Baraba-
szem oraz reprezentanci policji, placó-
wek oświatowych i kulturalnych, stowa-
rzyszeń, przedsiębiorców lokalnych, m.in. 
Pan Mieczysław Fluder Prezes Zarządu 
FAMAD Fabryka Maszyn i Urządzeń 
Przemysłowych Sp. z o.o., Pani Halina 
Kruszewska – dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej, Pan Andrzej Kłoczko – dyrektor 
Ośrodka Kultury i Rekreacji, Pan Rado-
sław Napieracz – dyrektor Gminnego 
Centrum Sportu i Rekreacji. Zaszczycili 
nas swoją obecnością Pani Grażyna Or-
czyk – Burmistrz Złotego Stoku i zawsze 
wspierający Pan dr Piotr Bernat – przed-
stawiciel PWSZ w Nysie. Prof. dr hab. 
Pan Tomasz Kalisz wygłosił wykład inau-
guracyjny nt. „Karać czy wychowywać”. 
Wśród gości nie zabrakło delegacji z za-
przyjaźnionych  uniwersytetów: Nowej 
Rudy, Ząbkowic, Ziębic, Złotego Stoku 
oraz Głuchołaz, Nysy i Łambinowic. Pod-
niosłym momentem uroczystości było 
ślubowanie 32 studentów pierwszego 
roku. Po ślubowaniu zabrzmiał „Gaude-

amus Igitur” i pamiętne słowa prezesa 
PUTW Pana Ryszarda Czykiela: „Rok 
akademicki 2019/2020 w Paczkowskim 
Uniwersytecie III Wieku ogłaszam za 
otwarty. Niech ten rok będzie ku dobru 
szczęściu i pomyślności”. Podczas uro-
czystości uhonorowano  Tytułem Ho-
norowego Członka PUTW Pana Artura 
Rolkę i wręczono powołania członkom 
Rady Programowej PUTW. Młodzież 
z Zespołu Szkół w Paczkowie przygo-
towała dla słuchaczy miłą niespodzian-
kę i przekazała odręcznie przepisane 
wiersze z imienną dedykacją w ramach 
I Ogólnopolskiej Akcji Społecznej Funda-
cji Z. Herberta „Podaruj wiersz”. Piękną 
oprawą  uroczystości był występ Chóru 
Capricolium z Głuchołaz pod dyrygentu-
rą Adama Dziurowskiego. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy za 
udział w uroczystości i pomoc w jej or-
ganizacji. 
Tekst: Jolanta Kalisz - Paczkowski Uni-
wersytet III Wieku

1 września 2019 r. w Kamienicy odbyło się wspólne „Święto Plonów” Gminy Paczków - 
Dożynki Gminne 2019

Dnia 18 września 2019 r. w uroczystej atmosferze rozpo-
częliśmy pierwszy rok akademicki naszego uniwersyte-
tu.

pracy - potężne wieńce dożynkowe. 
Pochód skierował swoje kroki pod ko-
ściół pw. św. Jerzego, gdzie ksiądz Ma-
rek Zając odprawił dziękczynną mszę 
świętą. Po nabożeństwie, przybyłych 
gości powitał Burmistrz Gminy Pacz-
ków, Artur Rolka. Po przemówieniach 
okolicznościowych gości,  tradycyjnie 
Starostowie imprezy - Anna Surówka 
i Franciszek Śleziak, wręczyli Burmi-
strzowi chleb z tegorocznych zbiorów. 
W uroczystościach uczestniczyli: Raj-
mund Miller- Poseł na Sejm RP, Kamil 
Bortniczuk – Poseł na Sejm RP, Piotr 
Wach – Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Opolskiego, Antoni Ko-
nopka – Radny  Sejmiku Wojewódz-
twa Opolskiego, Bogdan Wyczałkow-
ski – Przewodniczący Rady Powiatu, 
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR 
w Nysie - Dorota Łajczak-Gabryel, 
Jacek Tarnowski – Naczelnik Wydzia-
łu Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
w Starostwie Powiatowym w Nysie, 
Roman Kruhowskyy – Burmistrz Mia-
sta Tłumacz z Ukrainy wraz z delega-
cją, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Paczkowie – Wiesław Barabasz 
wraz z radnymi, Zastępca Burmistrza 
- Sebastian Kornaś, Sekretarz - Iwo-
na Cymara, Skarbnik - Dariusz Wą-
siak, sołtysi wszystkich sołectw Gmi-
ny Paczków, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy Gminy Paczków i okolicz-
nych miejscowości. Program tegorocz-
nych dożynek w Kamienicy obfitował 

gotowany przez mieszkańców Gościc. 
To właśnie ta kompozycja zajęła pierw-
sze miejsce. W ramach dożynkowych 
obchodów organizatorzy przygotowali 
także inne rywalizacje, m.in. turniej 
sołectw. Przedstawiciele wsi walczyli 
w trzech zabawnych konkurencjach: 
obieranie ziemniaków - na długość 
obierki, plecienie warkocza - najwięk-
sza ilość splotów i cukierkowe żniwa, 
podczas których musieli wykazać się 

sprawnością fi-

zyczną, sprytem i szyb-
kością. Walka była zacięta, ale osta-
teczne zwycięstwo odniosła delegacja 
z Kozielna, drugie miejsce zajęło so-
łectwo Wilamowa, a na trzecim miej-
scu uplasowało się sołectwo Gościce. 

Płyta Rynku oddana 
do użytku 

28 września 2019 r. miało miejsce symboliczne przecię-
cie wstęgi oddanej do użytku płyty Rynku. 
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Centrum Przesiadkowe, 
fontanna i ciągi piesze 
wyremontowane 

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Paczków

Powstaną boiska wielofunkcyjne 
w Kamienicy i Paczkowie  

Ojcowie Redemptoryści zakończyli posługę 
w Paczkowie 

Rozstrzygnięto przetarg na 
zagospodarowanie budynku 
przy ul. Kościelnej 

Dzięki projektowi powstała nowa 
nawierzchnia z kostki znajdująca się 
przy murach miejskich od kościoła pw. 
MBNP,  tj. ulicy E. Plater w kierunku ul. 
Kołłątaja (Zespołu Szkół w Paczkowie). 
W parku zmodernizowano fontannę 
nawiązującą stylistycznie do daw-
nej architektury placu i otaczających 
go budynków. Dodatkową atrakcją 
podkreślającą zarówno architekturę 

W celu zwiększenia szans na pozyskanie 
dofinansowania niezbędne było zawar-
cie partnerstwa z innymi samorządami. 
Liderem została Gmina Nysa, a Partnera-
mi Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, 
Gmina Paczków oraz Gmina Otmuchów. 
Projekt pt. „Ochrona różnorodności bio-
logicznej w Subregionie Południowym 
na terenie powiatów głubczyckiego, 
nyskiego i prudnickiego”  uzyskał wspar-
cie finansowe, a Lider podpisał umo-
wę o dofinansowanie. Gmina Paczków 
w ramach zadania zamierza odtworzyć 
historyczne nasadzenia oraz uzupełnić 
ubytki drzewostanu pasujących krajo-
brazowo i zawiązujących gatunkowo 
do stanu istniejącego. W celach eduka-
cyjnych oraz zróżnicowania zasobów 
przyrodniczo krajobrazowych planuje się 
również wprowadzenie gatunków intro-
dukowanych. Zaplanowano nasadzenie 

Zagospodarowanie obiektu przeprowa-
dzone zostanie w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, czyli  Wykonawca po pierw-
sze przygotuje dokumentację projekto-
wą w tym: projekt budowlany, przedmiar 
robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje 
techniczną wykonania i odbioru robót 
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbęd-
nych opinii,  uzgodnień w tym decyzji 
o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia 
robót budowlanych. Następnie rozpoczną 
się prace budowlane w celu utworzenia 
Dziennego Domu Pobytu Osoby Starszej; 
Centrum Integracji Społecznej, a także 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla 
osoby niepełnosprawnej psychicznie oraz 
mieszkań chronionych. Przedsięwzięcie 
obejmuje dostosowanie: 
1) parteru budynku na sale rehabilitacyj-
ne, pokoje, jadalnie z zapleczem kuchen-
nym, pomieszczenia higieniczno-sanitar-
ne, pomieszczenia techniczne (kotłownia), 
pomieszczenia gospodarcze oraz komuni-
kacji ogólnej (poziomej i pionowej),
2) I piętra na mieszkania chronione/
wspierane, pomieszczenia higieniczno-sa-

Inwestycja warta 1 867 000,00 zł zosta-
nie w 50 % sfinansowana przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach Programu „SPORTOWA POL-
SKA – Program rozwoju lokalnej infra-
struktury sportowej”, pozostałe 50 % 
stanowi wkład własny budżetu gminy. 
W ramach niniejszego przedsięwzię-
cia zostaną wyremontowane 3 boiska, 
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 
2 w Paczkowie, na terenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie 
oraz w Publicznej Szkole Podstawowej 

O. Jan Główczyk, O. Ireneusz Homoncik oraz O. Stanisław Madeja skoń-
czyli swoją posługę w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Paczkowie. 

z Oddziałem Przedszkolnym w Kamieni-
cy. Powyższe zadanie obejmuje wymianę 
nawierzchni boisk, stworzenie infrastruk-
tury dla dyscyplin sportowych takich jak 
mini piłka nożna, siatkówka, koszykówka, 
biegi oraz skoki w dal. Wyremontowane 
obiekty będą wykorzystywane w ramach 
zajęć lekcyjnych z wychowania fizyczne-
go, tak aby dzieci mogły doskonalić swo-
je umiejętności w grach zespołowych. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 
będzie istniała możliwość swobodnego 
korzystania z obiektu po zakończeniu 
zajęć lekcyjnych do rekreacyjnego upra-
wiania sportu. 

nitarne, pralnie, pomieszczenia biurowe, 
sale konferencyjne, sale warsztatowe, 
sale TV, pomieszczenia pomocnicze oraz 
komunikacji ogólnej (poziomej i pionowej),
3) II piętra na pomieszczenia administra-
cyjne, sale warsztatowe, sale rehabilitacyj-
ne, sale sensoryczne, sale warsztatowe, 
pomieszczenia do nauki, jadalnie, po-
mieszczenia pomocnicze oraz komunikacji 
ogólnej (poziomej i pionowej).
Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 
3.720.000,00 zł. Wykonawcą inwestycji 
jest Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielo-
branżowa z Bystrzycy Kłodzkiej. Projekt 
otrzymał dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 w ramach Osi priorytetowej X – 
Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
Działanie 10.2 – Inwestycje wynikające 
z Lokalnych Planów Rewitalizacji,  nr umo-
wy o dofinansowanie RPOP.10.02.00-16-
0034/17-00.

roślin prawnie chronionych. Zachowane 
zostaną i częściowo odtworzone wol-
ne powierzchnie trawników. Planuje 
się wprowadzić średnie i niskie krzewy 
ozdobne, które posadzone w grupach 
w sposób naturalny będą tworzyć otu-
linę zadrzewień i tło dla klombów par-
kowych. Dodatkowo przeprowadzone 
zostaną zabiegi pielęgnacyjne. Elemen-
tem prezentowanego zadania będzie 
utworzenie ścieżki edukacyjnej mającej 
za zadanie ekspozycję gatunków roślin 
o znacznej bioróżnorodności florystycz-
nej na terenie plant miejskich. Przed-
miotowa trasa zostanie wyznaczona 
wzdłuż istniejących ciągów pieszych oraz 
oznaczona poprzez tablice informacyjne 
główne- opisujące gatunki drzew i krze-
wów znajdujących się na danym obsza-
rze (alei) oraz $2$3, przyporządkowane 
bezpośrednio i szczegółowo opisujące 

gatunek drzewa lub krzewu. W ramach, 
której zakłada się przebudowę ciągu 
na działce nr 416 (fragment plant od ul. 
Wrocławskiej do ul. Wojska Polskiego) 
w zakresie wymiany nawierzchni na kost-
kę granitową, zmiany geometrii, likwida-
cji odcinka ciągów usytuowanego wzdłuż 
murów obronnych, budowy schodów 
terenowych oraz pochylni. Uzupełnie-
niem działań ma być montaż elementów 
małej architektury – ławki, kosze na od-
pady i tablice informacyjne na ścieżce 
edukacyjnej. W ramach zadania pokryte 
zostaną także koszty dokumentacji pro-
jektowej, nadzoru inwestorskiego i tablic 
unijnych. Całkowita wartość zadania 
Gminy Paczków wynosi ponad 606 tys. 
zł, z czego dofinansowanie ponad 504 
tys. zł. Zadanie realizowane będzie przez 
cały 2020 rok.

samej fontanny, jak i kompozycję ca-
łego placu  jej podświetlenie. Prace 
uzupełniło wyposażenie ciągów pie-
szych w elementy małej architektury 
tj. ławki, kosze na śmieci oraz kosze na 
psie odchody. Wydzielono także miej-
sca postojowe wraz z drogą dojazdo-
wą (parking otwarty) dla samochodów 
osobowych, zamontowano toaletę 
publiczną z dostępem dla osób niepeł-

nosprawnych. Ponadto powstało cen-
trum przesiadkowe wraz z zagospoda-
rowaniem terenu. Całkowita wartość 
dofinansowania to 2.046.178,21 zł 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020 poddzia-
łanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne 
w miastach subregionalnych.

Gmina Paczków zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie strategii nisko-
emisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”.

Gmina Paczków otrzymała kolejne dofinansowanie na zadanie pn. „Ochrona różno-
rodności biologicznej na plantach miejskich w Paczkowie”. Wniosek o dofinansowanie 
został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
2014-2020 Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Gmina Paczków pozyskała dofinansowanie na realiza-
cję inwestycji dotyczącej „Remontu przyszkolnej infra-
struktury sportowej – boisk wielofunkcyjnych na terenie 
Gminy Paczków”.

W ramach projektu pn. „Rewitalizacja miasta Paczków” 
rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie budynku 
szkoły przy ulicy Kościelnej. 

Serdecznie dziękujemy Ojcom za ten 
czas, pełnym miłości, troski o bliźnie-
go, wytrwałość, życzliwą obecność, 
a przede wszystkim za głoszenie Słowa 
Bożego i sprawowanie świętych Sakra-
mentów. Niech Jezus Chrystus obdarza 
swoim Błogosławieństwem oraz wy-
trwałością w dalszej posłudze kapłań-

skiej. Z związku z powyższą zmianą 
porządek Mszy Świętych niedzielnych 
zmienił się następująco: w kościele 
pw. św. Jana Ewangelisty o godz. 8:00, 
10:45, 12:00, 16:15 (Nieszpory), 17:00, 
natomiast w kościele pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy wyłącznie o godz. 
9:15. 
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Aeropiknik 2019 

Otrzymaliśmy  dofinansowanie 
na drogę w Starym Paczkowie

W dniach 26-28. lipca 2019 r. w Paczkowie i Kozielnie odbył się VII Aeropiknik. Przy okazji 
tej cyklicznej imprezy rozegrano także III Balonowy Puchar Polski.

Gmina Paczków otrzy-
mała blisko 345 tysięcy 
złotych na remont drogi 
w Starym Paczkowie po-
łożonej na działce nr 387/1, 
487 oraz 402.

W piątek 26 lipca br. po godz. 19:00 na-
stąpiło uroczyste otwarcie wydarzenia 
przez Burmistrza Artura Rolkę, który po-
witał publiczność oraz gości w osobach: 
Posła na Sejm RP pana Rajmunda Millera, 
Posła na Sejm RP Ryszarda Wilczyńskie-
go, Wicewojewodę Opolskiego panią 
Violettę Porowską, Wiceprzewodniczą-
cego Sejmiku Województwa Opolskiego 
pana Piotra Wacha, Radnego Sejmiku 
Województwa Opolskiego pana Anto-
niego Konopkę, Dyrektora Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
we Wrocławiu pana Mateusza Surow-
skiego, Starostę Powiatu Nyskiego pana 
Andrzeja Kruczkiewicza, Starostę Gminy 
Ejszyszki z Litwy pana Mirosława Bog-
dziuna wraz z delegacją, Prezesa Lokalnej 
Grupy Działania Nyskiego Księstwo Jezior 
i Gór panią Elżbietę Harhurę, Kierownik 
Oddziału terenowego NID w Opolu pa-
nią Joannę Banik, Zarząd Klubu Sportów 
Balonowych we Wrocławiu – Stowarzy-
szenie Sportowe w osobach pana Roberta 
Helaka oraz Henryka Bartoszewskiego, 
Przedstawicieli TAURON Dystrybucja 
w Opolu oraz przedstawicieli Winnicy Po-

25 września br. Burmistrz Artur Rolka 
oraz Zastępca Burmistrza Sebastian 
Kornaś podpisali umowę z Wicewoje-
wodą Opolską Violettą Porowską na 
dofinansowanie remontu drogi w Sta-
rym Paczkowie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Wartość inwestycji to 
492 557,61 zł, w tym dofinansowanie 
w wysokości 344 790,33 zł.

raj HOPLE Paczków, a także sponsorów: 
firmę Wieneberger, Transcom Interna-
tional, Przedsiębiorstwo Wodno-Kana-
lizacyjne Podpora s.c.,  DIRKS Distribu-
tion, Gospodarczy Bank Spółdzielczy 
w Strzelinie, Hurtownię HERO, Sklep 
Spożywczy Ula Leszka Kubickiego, firmę 
PANEL, Skład Opału „ANIKAS”. Loty były 
przeprowadzone w godzinach porannych 
i wieczornych, dzięki czemu mogliśmy na 
terenie naszej gminy zauważyć unoszące 
się na wysokość od 100 do 300 m ogrom-
ne balony. Nad Zalewem Paczkowskim 
w Kozielnie na scenie wystąpiły zespoły: 
HUE, NOBIS, Wokaliści z OKiR, ALE BAB-
KI PLUS, DZIEWIĘTLICZANKI,  SAMI 
SWOI, ENJOY, BASTA, ŁOBUZY, THE 
SHOUT, BIG PARTY oraz CZADOMAN. 
Nie zabrakło atrakcji w postaci lotów na 
uwięzi, bogato zaopatrzonych stoisk ga-
stronomicznych i handlowych, czy anima-
cji dla dzieci. Amatorzy sportu mogli wziąć 
udział w  Rajdzie Nordic Walking, a dzieci 
uczestniczyć w wakacyjnym plenerze ry-
sunkowo-malarskim „Z kawką w tle”, czy 
w ciekawych quizach, konkursach przygo-
towanych przez Wody Polskie oraz firmę 

Winerberger. W niedzielny wieczór 28 
lipca br. nastąpiło uroczyste ogłoszenie 
wyników zmagań Balonowego Pucharu 
Polski. Imprezę zamknął występ zespo-
łu CZADOMAN, gdzie bawili się licznie 
zgromadzeni goście.

Poniżej przedstawiamy wyniki Balono-
wego Pucharu Polski 2019:
I miejsce Puchar Burmistrza Gminy Pacz-
ków - Mirosław Kowalski (Aeroklub 
Leszczyński)
II miejsce Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego - Arkadiusz Iwański (Ae-
roklub Włocławski)
III miejsce Puchar Starosty Powiatu Ny-
skiego - Zbigniew Jagodzik (Aeroklub 
Leszczyński)

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów! Organiza-
torami imprezy byli: Urząd Miejski, Ośro-
dek Kultury i Rekreacji w Paczkowie, Klub 
Sportów Balonowych we Wrocławiu, 
a współorganizatorami: Urząd Marszał-
kowski Województwa Opolskiego oraz 
Starostwo Powiatowe w Nysie.

100. urodziny Pani Julii Basy z Gościc
8 sierpnia 2019 r. do grona 100-latek 
w województwie opolskim dołączyła 
pani Julia Basa z Gościc. 
Pani Julia przyszła na świat 8 sierpnia 
1919 roku w Wiśniowej. W 1948 r. za-
mieszkała w Gościcach, podczas pra-
cy w gospodarstwie rolnym państwa 
Janowskich, gdzie poznała swojego 
przyszłego męża Władysława. Zwią-
zek małżeński zawarła z nim w 1953 
r. Założyła z nim rodzinę, doczekali się  
5 dzieci. Teraz radością stulatki z Go-
ścic są dzieci (5), wnuki (11), prawnu-
ki (10) oraz praprawnuki (5). Z listem 
gratulacyjnym, bukietem kwiatów 
i upominkiem jubilatkę odwiedzili pan 
Sebastian Kornaś – Zastępca Burmi-
strza Paczkowa, pani Iwona Cymara 
- Sekretarz Gminy Paczków, pani Re-
nata Sobula - Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego oraz pan Tomasz Rippel 
– Kierownik Oddziału Spraw Obywa-
telskich oraz Mniejszości Narodowych 

i Etnicznych, pan Mateusz Gołuszko 
Sołtys Gościc wraz z przedstawiciela-
mi Rady Sołeckiej wsi Gościce, ksiądz 
Reneusz Krawczyk – proboszcz parafii 
pw. św. Mikołaja w Gościcach. Podczas 
urodzinowej wizyty, wspólnie z rodziną 
pani Julii zaśpiewano głośne 200lat, 
a następnie stulatka opowiadała o swo-
im życiu. Dostojnej Jubilatce życzymy 
wszystkiego dobrego przede wszyst-
kim zdrowia, ale także spokoju, radości 
oraz pogody ducha na kolejne lata.

- Biel Józef i Anna (50)
- Błaś Andrzej i Elżbieta (50)
- Bochniarz Zbigniew i Zofia (50)
- Brodziak Bolesław i Józefa (51)
- Cynarski Stanisław i Krystyna (50)
- Jasiński Władysław i Alicja (50)

Na spotkaniu pary wspominały swoje młode lata, opowiadały o swo-
ich wnukach, a także zdradzali przepis na długoletnią miłość. Ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych wspólnych dni!

- Krzyż Bolesław i Maria (50)
- Kubas Edward i Maria (50)
- Malik Antoni i Ewa (50)
- Meryk Adolf i Czesława (50)
- Szwarga Stanisław i Helena (50)
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Zastrzegamy sobie prawo wyboru  i skracania nadesłanych tekstów

50 lat po maturze

Był to już kolejny zjazd, wcześniej w 1995 
r. z okazji 50-lecia szkoły. Zjechaliśmy się 
z wielu odległych miast. Według statystyk 
byliśmy 20 rocznikiem zdającym maturę po 
1945 r. Nasz rocznik urodzony w 1951 r. 
został objęty reformą w szkolnictwie w ten 
sposób, że byliśmy edukowani jako ostatni 
w systemie siedmioletniej Szkoły Podsta-
wowej. Ostatnie spotkanie z uczonym nas 
nauczycielem odbyło się w 2004 r. w 35. 
rocznicę zdania matury. Razem z nami 
świętowała nasz jubileusz Pani Marta 
Gwóźdź żona śp. Dyrektora LO. W 2019 r. 
w podróży w przeszłość sprzed 50-cioma 
laty wprowadziła nas Pani Jolanta Kalisz, 
nauczycielka LO, ZS oraz jednocześnie ab-
solwentka szkoły. Spotkanie było bardzo 
emocjonujące z uwagi na wpływ czasu 
i wagę jubileuszu. Program oraz przebieg 
był bardzo interesujący oraz przemyślany. 
Na początku spotkaliśmy się przy Pizzerii 
„U Niemca”, a następnie zostaliśmy sło-
necznie powitani w drzwiach liceum przez 
Jolantę Kalisz. Odbyliśmy podróż senty-
mentalną po szkole. Odwiedziliśmy aulę, 
w której  nasi koledzy i koleżanki przygoto-
wali wierszyki oraz oprawę muzyczną. Kla-
sy, do których wchodziliśmy wydawały się 
o wiele mniejsze i inne niż 50 lat temu. Po 
spotkaniu w szkole poszliśmy wspólnie na 
obiad oraz kawę, a następnie przechadza-
liśmy się uliczkami naszego wyremonto-
wanego rynku. Po obiedzie odwiedziliśmy 
groby profesorów oraz zapaliliśmy znicze. 
Przy Krzyżu wspominaliśmy tych, którzy 
pochowani zostali poza Paczkowem. Na-

sze spotkanie zakończyliśmy zabawą i roz-
mowami w restauracji „U Niemca’’ gdzie 
zostaliśmy do późnej nocy. Jubileuszowe 
spotkanie wywołało w nas wiele pozy-
tywnych emocji i naładowało młodzieńczą 
energią.  Nastrój Jubileuszowy trwa nadal. 
Już wstępnie umówiliśmy się na następne 
spotkania gdyż nie chcemy zatracić ze sobą 
kontaktu.  30 listopada 2019 r. o godz. 
18:00 w Kościele Parafialnym w Paczkowie 
zostanie odprawiona msza św. W intencji 
śp. Profesorów, pracowników Liceum 
Ogólnokształcącego w Paczkowie oraz śp. 
Koleżanek i kolegów. Absolwentów LO- 
zapraszamy. Doceniamy trudną pracę na-
uczycieli szczególnie w obecnych czasach, 
gdy system wartości oraz metody naucza-
nia nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami 
młodzieży. Z okazji Dnia Nauczyciela ży-
czymy satysfakcji w pracy zawodowej i ży-
ciu osobistym oraz nieustającego zdrowia. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do zrealizowania programu naszego Ju-
bileuszowego Spotkania.
Tekst: Genowefa Konat

„Pół wieku minęło, a my wciąż prawie tacy sami’’- żartu-
ją absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Paczkowie, 
którzy to w liczbie 28 osób spotkali się w dniu 14 września 
2019 r. w murach szkoły, w której 50 lat wcześniej zdawali 
egzamin dojrzałości. 
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