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Władysław Dor Honorowym Obywatelem
Gminy Paczków
Rada Miejska w Paczkowie uchwałą z dnia 8 marca 2018r. przyznała tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Paczków”
panu Władysławowi Dorowi w uznaniu za wieloletnią, rzetelną pracę, zaangażowanie oraz osobisty wkład w tworzenie i rozwój kultury fizycznej w naszej gminie.

Odkryto studnię
z wodą pod płytą
Rynku
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Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

8 marca 2018r. w sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Paczkowie odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Otwarcia
dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz, który przywitał
wszystkich zgormadzonych. W szczególności obecną na sali córkę pana Władysława Dora panią Martę Dor-Szczepankiewicz z mężem i córką, Wiceprezesa
Opolskiego Związku Piłki Siatkowej pana
Przemysława Cyglera, emerytowanych
nauczycieli paczkowskiego liceum oraz
obecną dyrekcję i grono pedagogiczne,
uczniów Zespołu Szkół w Paczkowie,
a także byłe zawodniczki MKS Paczków.
Sesja rozpoczęła się od prezentacji sylwetki Władysława Dora przez uczniów
Zespołu Szkół w Paczkowie. Młodzież
przybliżyła najważniejsze momenty, osiągnięcia. Pan Dor urodził się 15 czerwca
1934 r. w Kozowej Brzeżany (Powiat
Tarnopol). Gdy miał 15 lat zadebiutował
w drużynie Związkowca Otmuchów.
W latach 1953-1954 występował w Spójni Otmuchów. W latach 1956-1958 był

grającym trenerem w Sparcie Paczków.
Jako uniwersalny zawodnik grał z powodzeniem na bramce i w polu. W 1954 r.
rozpoczął pracę na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w Liceum
Ogólnokształcącym w Paczkowie. W tym
samym roku ukończył studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu. W 1960 r. jako KS „Sparta”
została zgłoszona do rozgrywek klasy „A”
– szkolna drużyna siatkarek LO Paczków.
W 1961 r. powołano do życia międzyszkolną ligę siatkówki. W lidze tej siatkarki
pana Władysława Dora zajęły w 1961 r.
piąte miejsce na 14 startujących drużyn.
Jako MKS w 1962 r. zdobyto mistrzostwo
województwa opolskiego młodziczek.
Od tego czasu można mówić o nieprzerwanym paśmie sukcesów i osiągnięć
paczkowskiej żeńskiej siatkówki. Wychowane przez W. Dora siatkarki odnosiły
wiele sukcesów na arenie krajowej. Występowały w reprezentacji Polski juniorek i seniorek. Niektóre z osiągnięć to:
Brązowy medal w II Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w 1972 r. i w 1985 r.
Pierwsze miejsce w Lidze Okręgowej
w 1969 r.
Brązowe medale Mistrzostw Polski Juniorek w 1971 i 1985 r.
Mistrzostwo Polski Szkolnego Związku
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Powitano najmłodszych mieszkańców
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Sportowego w 1970 r.
Brązowe medale Mistrzostw Polski SZS
w 1966 i w 1967 r.
Dwudziestokrotne Mistrzostwo Województwa w kategoriach młodzieżowych.
Czterokrotny udział w finałach Mistrzostw Polski Juniorek.
Zdobywca Pucharu Ziem Zachodnich.
Reprezentowanie barw Polski przez wychowanki: L. Kostkę, I. Kocznorowską, E.
Błaszczyk, T. Osiak, A. Kurowską, E. Chudy, I. Trębacz. Drugie miejsce w repre-

zentacji Opolszczyzny w Pucharze Ziem
Nadodrzańskich w 1968 r.
Władysław Dor na emeryturę przeszedł
w 1989 r.
Kolejnym punktem sesji była laudacja
wygłoszona przez pana Jarosława Soszka – nauczyciela wychowania fizycznego
w Zespole Szkół w Paczkowie. W swojej
mowie podkreślał, że: „Władysław Dor
zawsze zdawał sobie sprawę, że sport
to wychowanie młodych ludzi, a pracę
z młodzieżą opierał przede wszystkim na
osobistym przykładzie. Stawiając innym
wysokie wymagania stawiał je również
sobie samemu. I z tego też względu Władysław Dor cieszy się do dzisiaj ogromnym autorytetem u swoich dawnych
wychowanków. Dorobek paczkowskiego
klubu siatkarek został osiągnięty w wyniku długiej i żmudnej pracy zarówno zawodniczek jak i ich trenera. Tylko ten, kto
choć otarł się o sport wie ile wysiłku trzeba włożyć aby wyrobić u siebie i innych
takie cechy jak: szybkość, siłę, skoczność,
wytrzymałość i koordynację ruchową,
refleks techniczny i taktykę walki. A nade
wszystko aby przygotować się psychicznie do walki o zwycięstwo i do goryczy
porażki. Te wspaniałe cechy charakteru,
nawet po skończeniu kariery sportowca
owocują na całe życie.”

Najważniejszym wydarzeniem sesji było
podjęcie uchwały w sprawie nadania
tytułu „Honorowego obywatela Gminy
Paczków”. Wśród obecnych na sali 11
radnych, wszyscy zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem uchwały. Po głosowaniu nastąpiło odsłonięcie pamiątkowego
zdjęcia Władysława Dora przez Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolkę
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Paczkowie Wiesława Barabasza. Na
ręce córki pana Władysława Dora pani
Marty Dor-Szczepankiewicz przekazano
pamiątkowy akt nadania, statuetkę oraz
kwiaty. Następnie miały miejsce przemówienia okolicznościowe wygłoszone m.in.
przez Burmistrza, prezesa OZSP, czy byłej zawodniczki MKS Paczków pani Ewy
Morel.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II kw.
2018r.
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Ostatnie pożegnanie śp. księdza radcy Edwarda Hennego
Kiedy do parafii dotarła wiadomość o tym, że 19 lutego br. ksiądz Henne zmarł, mieszkańcy pogrążyli się w żalu. Mimo smutku z nadzieją wszyscy
oczekiwali na to, że zgodnie z wolą śp. księdza Edwarda jego ciało zostanie pochowane na cmentarzu parafialnym w Paczkowie, na którym przez
36 lat kapłan modlił się za zmarłych, a wielu z nich odprowadził na miejsce wiecznego spoczynku.
W czwartkowe popołudnie 22 lutego
br. w świątyni zgromadzili się wierni,
którzy chcieli pożegnać swojego kapłana. Modlitewne czuwanie rozpoczęło
się od mszy św. eksportacyjnej z wprowadzeniem ciała do kościoła o godz.
16:30, a społeczność trwała przy trumnie z ciałem zmarłego do godz. 21:00.
23 lutego 2018r. wspólnota parafialna
z Paczkowa pożegnała zmarłego księdza Edwarda Hennego, wieloletniego
proboszcza parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie. W liturgii wzięło
udział kilkudziesięciu księży, a homilię wygłosił Biskup Paweł Stobrawa.
W kościele parafialnym w Paczkowie
obecna była rodzina ks. Edwarda Hennego, przedstawiciele władz samorządowych, oświaty, służby zdrowia,
poczty sztandarowe: kombatantów,
strażaków, szkół, ale przede wszystkim
setki parafian, którzy zapamiętali zmarłego jako wspaniałego duszpasterza.
Pięknym świadectwem kapłańskiego
życia śp. księdza Hennego stały się słowa dziekana księdza Marka Zająca, kolegi z seminarium duchownego z rocznika święceń, czeskiego przyjaciela
Starosty Bernartic Mojmíra Michálka
oraz Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki.
Zmarłego ks. Edwarda Hennego pożegnał w imieniu paczkowskiego samorządu oraz parafian Burmistrz Gminy
Paczków Artur Rolka słowami: “ks.
Edward Henne przez 36 lat swojej posługi kapłańskiej, pracował z nami i dla
naszego zbawienia. Codziennie z wiarą,
przekonaniem i konsekwencją przybliżał nas do Pana Boga. Wielu z nas wprowadził do kościoła katolickiego udzielając sakramentu chrztu świętego, wielu
z nas przygotował do przyjęcia darów
ducha świętego, wielu z nas udzielał
błogosławieństwa podczas sakramentu
małżeństwa. Udzielał nam sakramentu
pokuty, pojednania i namaszczenia chorych. Wielu naszych bliskich odprowadził na miejsce spoczynku. Przez długie
lata prowadził na spotkanie z Panem
Jezusem kilka pokoleń paczkowskich
dzieci, przygotowując je do uroczystego, jakże ważnego dnia I Komunii Świętej. W tej pracy był wymagający a nie
raz surowy, bo wiedział, że ważniejszym
w życiu doczesnym jest bardziej być niż

Zdjęcia: Kinga Rajfur, Genowefa Konat

bardziej mieć. I ta świadomość oraz
skromność a przez to wielkość cechowała ks. Edwarda Hennego na co dzień.
Czasami miałem wrażenie, że dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz
świat z wieloma zbędnymi gadżetami,
zmieniło wszystkich tylko nie ks. Hennego, człowieka pokornego, zanurzonego w modlitwie przed najświętszym
sakramentem, dla którego sfera dóbr
materialnych mogła nie istnieć, lub być
ograniczona do skromnej egzystencji
człowieka. Potrafił z wyboru zrezygnować z wielu zbędnych przedmiotów, zupełnie nie potrzebnych człowiekowi do
życia, a tym bardziej do zbawienia. Jego
kazania krótkie, pełne troski o czystość
duchową każdego z nas, stałe podkreślanie znaczenia ewangelii w naszym
codziennym życiu, zawierzenie ludz-

kich spraw Maryji poprzez modlitwę,
wspólną adorację przed najświętszym
sakramentem, zmieniały życie, każdego
kto chciał zmienić siebie samego na lepsze. Swą duchową działalnością wypełniał słowa św. Augustyna “Gdzie Bóg
jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu” . Wczoraj
podczas mszy świętej wprowadzającej
trumnę z ciałem ks. Edwarda, widziałem wielu parafian, którym towarzyszyły łzy wzruszenia. Takie emocje
wyzwalać może człowiek, który kochał
… nie tylko Jezusa, ale między innymi
a może na drugim miejscu kochał swoją rodzinę parafialną. Nawiązując do
ostatnich kilku dni, od kiedy dotarła do
nas wiadomość o śmierci ks. Edwarda,
widząc zanurzonych w modlitwie, czuwaniu parafian, można powiedzieć, że

do naszej parafii w tym roku wcześniej
niż planowano zagościły rekolekcje
wielkopostne, których tematem może
być sentencja zapisana na słonecznym
zegarze umieszczonym na południowej
ścianie wadowickiego Kościoła „Czas
ucieka wieczność czeka …”
W oczach zgromadzonych na uroczystości pogrzebowej pojawiały się łzy,
a na usta wszystkich cisnęło się wiele
słów podziękowania za jego posługę.
Trumnę z ciałem odprowadzono na
cmentarz parafialny w Paczkowie. Śp.
ksiądz Edward Henne zapisał się w pamięci parafian jako kapłan, który doskonale potrafił godzić swoje obowiązki
duszpasterskie z tymi, które wynikały
z funkcji proboszcza parafii. Przez 36
lat sprawowania posługi w Paczkowie
dokonał tak wiele, że trudno dziś wyobrazić sobie kościół parafialny bez śladów jego dłoni. To dzięki zaangażowaniu śp. księdza radcy odrestaurowano
wieżę kościelną, wykonano malowanie
elewacji świątyni, przeprowadzono renowację ołtarzy itd. Pięknym wotum za
dar pontyfikatu Jana Pawła II stał się
pomnik Papieża – Polaka wskazujący

wi II, wspólnych pielgrzymek m.in. do
czeskich granic. Uroczystości żałobne, które przeżyli mieszkańcy parafii
w Paczkowie, stały się wyjątkowymi rekolekcjami, ponieważ przykład życia śp.
księdza Edwarda pokazał, jak realizo-

wać ewangeliczne wezwanie do miłości
Boga i bliźniego.

Śp. ks. Edward Henne
Data święceń: 1965-06-20
Pełnione funkcje:
[ od 2017-08-24 ] kapłan emeryt - Księża emeryci i renciści
[ 1965-07-19 - 1969-08-07 ] wikariusz
- Zabrze Rokitnica, Najświętszego Serca Pana Jezusa
[ 1969-08-07 - 1972-09-01 ] wikariusz
- Gliwice, św. Apostołów Piotra i Pawła
[ 1972-09-01 - 1974-09-02 ] wikariusz
- Kluczbork, Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych
[ 1974-09-02 - 1974-10-04 ] wikariusz
ekonom - Lasowice, Wniebowzięcia
NMP (po reorganizacji w 1982 r. parafia
stała się filią Maciejowic)
[ 1974-10-04 - 1981-09-05 ] proboszcz
- Lasowice, Wniebowzięcia NMP (po
reorganizacji w 1982 r. parafia stała się
filią Maciejowic)
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wiernym drogę do parafialnego kościoła.
W naszych wspomnieniach ksiądz
Edward żyje także jako kapłan, który
uczył, że należy znaleźć czas na modlitwę – nawet wtedy, kiedy obowiązków
jest wiele i trudno im podołać. W ich
pamięci żyją jeszcze wspomnienia uroczystości poświęconych Janowi Pawło-

[ 2004-10-25 - 2014-10-22 ] dziekan Paczków
[ 1981-09-05 - 2017-08-24 ] proboszcz
- Paczków, św. Jana Apostoła i Ewangelisty
Tytuły honorowe:
[ 2000-03-31 ] radca duchowny
[ 1988-11-04 ] dziekan honorowy

www.paczkow.pl
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Inwestycje

Nowe ścieżki pieszo-rowerowe, parkingi,
dworzec autobusowy i fontanna

Gmina Paczków w partnerstwie z Gminą Grodków realizuje projekt „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”.
Celem projektu jest poprawa poziomu
i jakości życia społeczności lokalnych
oraz ograniczenie zanieczyszczenia
powietrza w Gminie Grodków i Gminie Paczków, poprzez rozwój czystych,
bezpiecznych i efektywnych form
transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.
Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. 7
lutego 2018r. wyłoniono Wykonawcę
zadania”Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym
na terenie Gminy Grodków i Paczków”
dla Gminy Paczków. Najkorzystniejszą
ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Steinbudex – J.M.” w kwocie 2.967.990,00zł.
Szczegółowy zakres robót dla Paczkowa zawiera m.in.: wykonanie ścieżek
pieszo-rowerowych poprzez przebudowę istniejących ciągów pieszych oraz
wymianę i uzupełnienie latarni, modernizację fontanny wraz z infrastrukturą
techniczną, wydzielenie miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową (parking
otwarty) dla samochodów osobowych,
budowa lub montaż systemowej toalety publicznej z dostępem dla osób niepełnosprawnych, budowa dworca autobusowego jako centrum przesiadkowe
wraz z zagospodarowaniem terenu.
Całkowita wartość dofinansowania to
2.046.178,21 zł. Zakończenie prac planowane jest do końca listopada 2018
roku.

Umowa na
zagospodarowanie stawu
przy
ul. Klonowej
podpisana!
W dniu 7 lutego 2018r.
w Urzędzie Miejskim
w Paczkowie Burmistrz
Gminy Paczków Artur Rolka podpisał z Wykonawcą
panem Piotrem Gładyszem umowę, w wyniku
rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego
„Ochrona różnorodności
biologicznej w Paczkowie
poprzez zagospodarowanie stawu przy ulicy
Klonowej.”
Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020. Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów
kwalifikowanych tj. 254.107,50zł.
Zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą inwestycja kosztować będzie
268.946,57zł. Zadanie realizowane jest
w ramach projektu „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z programem funkcjonalno
-użytkowym. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziano na listopad
2018r.

Odkryto studnię z wodą pod
płytą Rynku
W ramach realizacji projektu „Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna
historia” ma miejsce adaptacja płyty Rynku na
Transgraniczne Centrum
Obsługi Turystów. W 2017r.
rozpoczęto działania polegające na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, wodociągowej,
energetycznej i gazowej,
które są aktualnie kontynuowane.

paczkow.zaprasza

Podczas prac przy zmianie nawierzchni płyty Rynku w Paczkowie odkryto
studnię z wodą wykonaną z kamienia
łamanego, która wymaga robót restauratorskich. Na koniec lutego 2018r.
Burmistrz Gminy Paczków złożył do
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o udzielenie
w roku 2018 dotacji celowej na prace
konserwatorskie przy studni w wysokości 30 tys. zł, a ogólny koszt to 54 tys. zł.
Obiekt będzie ogólnodostępny, a dzięki
wewnętrznym iluminacjom oraz górnemu przykryciu szkłem możliwe będzie
zobaczenie wnętrza studni. Termin
przeprowadzenia prac zaplanowano
od maja do listopada 2018r. Ponadto

realizowane są również działania promocyjno-informacyjne m.in. utworzono
zakładki na stronach internetowych
Gminy Paczków i Miasta Javornik dot.
projektu. W 2017r. wykonano przy drogach wjazdowych do Paczkowa 6 projektów, druk i wyklejenie powierzchni
na trzech billboardach promujące
projekt, oba miasta, a także wydarzenia kulturalne. Wykonano organizację
ruchu niezbędną do wyznaczenia przebiegu szlaku rowerowego „Śladami
historii Paczkowa i Javornika”. Trasa
ścieżki rowerowej przebiegać będzie
przez Paczków, Stary Paczków, Ujeździec, Javornik, Bily Potok, Lisie Kąty,
Gościce, Kamienicę Nyską i Kozielno.

Aktualnie trwa przygotowanie zapytań
ofertowych na oznakowanie szlaku.
Ogłoszono także przetarg na budowę
wiat rekreacyjnych z piecami chlebowymi, grillem z kamienia i wędzarnią, które
powstaną wzdłuż szlaku (5 po polskiej

i 2 po czeskiej stronie). Partner projektu tj. Miasto Javornik opracował dokumentację budowlano-techniczną dla
Transgranicznego Centrum Informacji
Turystycznej oraz Muzeum Regionalnego Ziemi Javornicko-Paczkowskiej.
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Gmina Paczków przeznaczyła prawie
95 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych
Burmistrz Gminy Paczków
ogłosił wyniki otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2018 r. w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych
wykluczeniem społecznym; ochrony i promocji zdrowia,
w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej;
działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym;
kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności
na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
W tym roku przeznaczono dla
organizacji pozarządowych
w sumie 94.500 złotych na
realizację zadań.

Nowe zadanie
inwestycyjne
w oświacie
Burmistrz Gminy Paczków
przekazał dwa piece dla
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy.

Kolejne przetargi rozstrzygnięte!
W marcu rozstrzygnięto dwa przetargi nieograniczone dot. zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie aglomeracji Paczków” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Gmina Paczków wyłoniła wykonawców
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków - ul. Robotnicza, tj.
firmę WODGAZ Arkadiusza Kosentki,
Aleksandry Michalskiej Spółka Jawna z Opola. Termin zakończenia robót
przewidziano na listopad 2018r. Wartość brutto zadania to 1.685.100,00

zł, w tym dofinansowanie wynosi
782.197,55zł. Drugim wyłonionym
wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno jest
firma Krystyny i Krzysztofa Podpory
prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą:
Zakład Instalacji Wod.-Kan. Gazowej

i Elektrycznej s.c. Krystyna Podpora,
Krzysztof Podora z siedzibą w Radzikowicach. Termin zakończenia robót
ustalono na listopad 2019r. Wartość
brutto projektu wynosi 4.866.802,46
zł z czego dofinansowanie stanowi 2.256.352,78 zł. Wyłoniono też
inspektora nadzoru dla całego pro-

jektu. W najbliższym czasie zostaną
podpisane umowy na wykonanie
zbiornika żelbetonowego na Oczyszczalni ścieków oraz dostawę urządzenia ssąco-płuczącego.

Paczkowski Jarmark Wielkanocny 2018
W sobotę 24 marca br., tuż przed Niedzielą Palmową na płycie paczkowskiego Rynku odbył się Jarmark Wielkanocny, w którym udział wzięło 24 wystawców.
Uroczystego otwarcia dokonali Burmistrz Gminy Paczków – Artur Rolka
i Przewodniczący Rady Miejskiej –
Wiesław Barabasz. Pojawiły się na nim
zarówno tradycyjne przysmaki, jak
i ozdoby przygotowane przez przedszkola, szkoły, stowarzyszenia oraz prywatnych przedsiębiorców. Jeżeli ktoś
jeszcze nie znalazł pomysłu, jak w nadchodzące święta ozdobić stół świąteczny, to mógł poszukać inspiracji wśród
kolorowych stoisk. Wszelkie serwetki,
jajeczka, wycinanki, bądź pisanki, słowem wszystko, czego dusza zapragnie.
Pogoda dopisała, toteż chętnych na
robienie zakupów nie brakowało. Największym zainteresowaniem cieszyły
się wypieki pod każdą postacią, palmy
oraz wszelakie stroiki świąteczne. Podczas trwania jarmarku wykonano 5-metrową, kolorową palmę, która ubarwiła
centrum naszego miasta. Ponadto animatorzy zapewnili najmłodszym gry
i zabawy. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom za
pomoc przy organizacji jarmarku oraz
czuwaniem nad jego bezpiecznym przebiegiem, w szczególności OSP ze Starego Paczkowa.

Rozpoczyna się termomodernizacja „Trójki”
Nowe kotły grzewcze opalane ekogroszkiem każdy o mocy 100kW
zainstalowano w obiekcie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy.
Z budżetu Gminy Paczków na 2018r.,
przy akceptacji Rady Miejskiej zabezpieczono kwotę w wysokości 80 tysięcy złotych brutto na realizację inwestycji. Wykonawcą zadania jest firma
TERM-SYSTEM z Paczkowa. W dn.
29.01.2018r. Burmistrz Gminy Paczków złożył wniosek o dofinansowanie
pieców do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu. Wartość dofinansowania wynosi 40 tysięcy złotych.

Gmina Paczków rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na wykonanie „Termomodernizacji budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja”.
Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 w ramach osi priorytetowej
III – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna,
Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Wykonawcą została Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Bystrzycy
Kłodzkiej. Zakres prac budowalnych
obejmuje wymianę: starych okien niespełniających wymogów przenikania
ciepła w budynku głównym i sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym,
drzwi zewnętrznych, ociepleniu wszyst-

kich ścian zewnętrznych naziemnych
budynku oraz dociepleniu stropodachów na obiekcie. Kolejne prace obejmują demontaż istniejącej instalacji
i zastąpienie jej nową, ekologiczną instalacją CO oraz montaż 18 ogniw fotowoltaicznych na stropodachu budynku.
Termin zakończenia inwestycji ustalo-

no na wrzesień 2018r. Wartość brutto zadania to 1.727.181,87 zł, w tym
dofinansowanie stanowi 600.000zł.
Projekt ma na celu ograniczenie emisji
tlenku węgla do atmosfery.
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Paczkówek

Historia najbliższej okolicy –
bolkowego (pełkowego) wzgórza
Pradolina rzeki Kamienicy (Białej Wody) zamieszkana była nieprzerwanie od czasów
neolitu (końcowy okres epoki kamienia). Neolit w Polsce – od około 4000 do 1700 r. p.n.e.
X – XI wiek – Zaludnienie okolicy Paczkowa przez plemiona Ślężan.
Przed 1254 r. - Przed lokacją Paczkowa
(1254 r.) istniała polska wieś Bogunów,
położona przy późniejszym mieście
od strony południowo-zachodniej, na
miejscu dzisiejszego osiedla Paczkówek. Przed 1254 r. istniał tylko jeden
Paczków – dzisiejsza wieś Stary Paczków. Bogunów i Stary Paczków pełniły
jako osady targowe funkcje ośrodków
gospodarczych.
1254 r. - Z inicjatywy biskupa wrocławskiego Tomasza I wytyczono na
niezasiedlonym obszarze miasto Paczków. Zlecenie organizowania miasta
otrzymali wójtowie, biskupi – Henryk
i Wilhelm.
XIII wiek – Powstanie wioski Cożelno
(Kozielno). Była to osada, w której niewątpliwie dominowała hodowla owiec
i kóz – stąd też wieś przyjęła nazwę od
kozła.
Koniec XIII wieku – W końcu XIII
w. przy obecnej drodze do Kozielna,
w miejscu gdzie droga ta wspina się na
brzeg płaskowyżu stanął pograniczny
zamek zbudowany przez Bolka Wysockiego – Księcia Ziębickiego. Niektórzy
uważają, że powyżny zamek znajdował się na terenie dzisiejszego Zalewu
Paczkowskiego.
1345 r. - Biskup Przecław z Pogorzela

Kącik poetycki
PACZKOWSKIE
KLOMBY –
WIDOK Z OKNA
Mglisty poranek
W górach deszcz pada
Zielone włosy
Rozpuściła wierzba rosochata
Dzięcioł dziobem
Dziur narobił w drzewie
Stukot słychać w całym parku
Tak pracując ulżył wierzbie
Za gołębicą leci gołąb
Gniazdo wiją pracowicie
Na wysokim świerku gruchają
Z rana i o świcie
Rozlega się z wieży starego kościoła
Gromkie dzwonów granie
Wiosna się zaczyna
Zwołują na zmartwychwstanie
Marzec 2018
Autor: Jan Haręża
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(1341 – 1376) kupił od Bolka III Ziębickiego warowne zamczysko Piastów
na Pełkowym Wzgórzu. Zamek ten był
ważną strażnicą nadgraniczną. Budowla ta nie przetrwała do dziś – została
zniszczona na początku XV wieku.
XIV – XV w. - Położony przed Bramą
Górną (Brama Kłodzka) Bogunów uważano w XIV – XV w. za wieś, stąd też na
czele tego osiedla stał sołtys. W tej okolicy występowały – ulice Wysoka (zwana też Wójtową) – zapewne dlatego, że
tam znajdował się folwark wójta oraz
ulice Złotostocka.
1416 r. - Paczków kupuje wieś Kocią
Górkę z dziewięcioma innymi wsiami na
przeciwległym brzegu Nysy Kłodzkiej.
1491 r. - Według tradycji pasterz Thomas Werner znalazł na pastwisku na
Pełkowym Wzgórzu konew pełną złota (zapewne pozostałość po majątku
książęcego zamku). Złoto to umożliwiło
mieszkańcom Paczkowa ukończenie
budowy kościoła parafialnego (św. Jana
Ewangelisty).
1529 r. - Wieś Bogunów jest jeszcze
samodzielna. Dopiero później stanowi górne przedmieście Paczkowa.
W średniowieczu (między starożytnością, a czasami nowożytnymi) mieszkańcy przedmieścia południowo-zachodniego (Bogunowa) aż do zniesienia
poddaństwa włościan (1807 r.), byli
zobowiązani do wykonania robocizn na

gruntach wójtowskich.
XVI wieku – Odbudowanie i nowe zasiedlenie gospodarstw przedmieścia
Górnego (dawna wieś Bogunów).
1840 r. - Budowa około 1840 roku folwarku w dzielnicy Paczkówek.
1845 r. - Karl LUX – bogaty ziemianin
paczkowski nabywa Bolkowe Wzgórze
wraz z przyległymi terenami.
1850 – 1855 r. - Budowa na Pełkowym
Wzgórzu pałacu Marienhof („Dwór
Marii”) wg projektu Karla Friedricha
Schinkla (najwybitniejszy pruski architekt).
1926 r. - Powstanie szosy z Paczkowa
do Kozielna.
1945 r. - 20 stycznia 1945 r. główny
właściciel majątku „Marienhof” - generał Feliks von Dinter pośpiesznie
opuszcza pałac wrac z rodziną i najcenniejszymi przedmiotami.
1993 r. - Prywatyzacja pałacyku na Pełkowym Wzgórzu.
Literatura:
1. Dziewulski W., Przyszłość Paczkowa, Szkice Nyskie, t. 2: 1979, s. 248-266.
2. Steinborn B., Otmuchów. Paczków, Wrocław 1982.
3. www.paczkow.pl
Opracował: Eugeniusz Białek
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Statystyka prowadzona w 2017r.
przez USC w Paczkowie
Urodzenia – 108
Zgony – 155
Liczba mieszkańców
Gminy Paczków na 31
grudnia 2017r. – 12 495
• W 2017r. zostało złożonych 55
wniosków o nadanie Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Wręczono medale dla 32 par.
• W uroczystościach powitania
nowo narodzonych mieszkańca
Gminy Paczków wzięło udział
55 rodzin z dziećmi urodzonymi
w 2017r.
• Co roku wysyłane są listy gratulacyjne w związku z rocznicami
ślubu powyżej 50 lat, życzenia
w związku z ukończeniem przez
mieszkańców 18-stego roku życia, a także po ukończeniu 80-tego
roku życia.

99. urodziny
Pani Marii
Dolinkiewicz

109 urodziny mieszkanki Wilamowej

9 stycznia od 9 lat dla naszej społeczności ma niezwykłą symbolikę, gdyż do grona stulatek mieszkających w gminie
Paczków dołączyła pani Maria Grociak.
Od przekroczenia progu domostwa
państwa Grociaków każdy witany jest
z serdecznością. Na kanapie w pokoju gościnnym ze łzami w oczach, ale
i uśmiechem wita zaproszonych gości
– wyjątkowa osoba - pani Maria, mieszkanka Wilamowej. Urodzinowa wizyta rozpoczęła się od złożenia życzeń,
przekazaniu kwiatów i drobnych upominków 109-latce przez Burmistrza
Artura Rolkę oraz Przewodniczącego
Rady Miejskiej Wiesława Barabasza
i Kierownika USC Renatę Sobulę. Spotkanie przy słodkim poczęstunku było
bogate w wiele historii z życia 109-latki
oraz losów jej rodziny. Wzruszające wydarzenia przeplatały się z codziennymi
akcentami z życia pani Grociak. Pani
Maria przyszła na świat 9 stycznia 1909
r. w góralskiej wiosce Węglówka koło
Myślenic. Od dzieciństwa ciężko pracowała w gospodarstwie rolnym, bowiem
jej matka wyjechała na emigrację do
Stanów Zjednoczonych. Za mąż wyszła
w 1937 r. za Marcina Grociaka. Zaraz
na początku okupacji została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec.
Swojego małego syna Bronisława nie
widziała przez 6 lat. W 1951 r. razem
z mężem przeprowadziła się do Wilamowej, gdzie dostała gospodarstwo za
pracę w Niemczech. Do emerytury pracowała wspólnie z mężem w Rolniczej

Spółdzielni Produkcyjnej w Wilamowej.
Mąż Marcin zmarł w 2001r. w wieku
89 lat, a para przeżyła w związku małżeńskim 64 lata. 109-latka ma dwóch
synów i córkę. Doczekała się aż 14
wnucząt, 26 prawnucząt oraz 6 praprawnucząt. Podczas symbolicznego

toastu, lampki szampana nie odmówiła
nawet 109-latka, głośne 200 lat spowodowało wzruszenie u solenizantki.
Sukcesem długowieczności patrząc na
panią Marię jest na pewno jej pogodne
usposobienie, brak nałogów, pracowitość, odpowiednie geny oraz ciepło ro-

dzinne, które wypełnia dom rodzinny.
Pani Maria Grociak z Wilamowej
świętowała 9 stycznia 2018r. swoje
109 urodziny. Jest najstarszą mieszkanką w gminie Paczków i powiecie
nyskim oraz drugą najstarszą kobietą
w województwie opolskim.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie!
W 2018r. już trzykrotnie wręczono w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu w imieniu Prezydenta RP, medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Jubileusz 99. urodzin obchodziła w otoczeniu najbliższych pani Maria Dolinkiewicz z Trzeboszowic,
która podczas II wojny
światowej była sanitariuszką w szpitalu.
20 lutego br., w dniu urodzin, Szacowną
Jubilatkę odwiedziła delegacja w osobach Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki oraz Radnej, a zarazem Sołtysa
Wsi Trzeboszowice Pani Katarzyny
Motyki. Goście złożyli najserdeczniejsze życzenia pani Marii oraz wręczyli
kwiaty. Uczestnicy spotkania wykonali
również pamiątkowe zdjęcie.

znajdź nas na

17 stycznia 2018 roku wyróżnienie
otrzymali Państwo: Grębski Edward
i Janina (53), Hełmecki Jan i Barbara
(55), Kupczak Roman i Wanda (61), Robak Jan i Maria (54), Rozbicki Tadeusz
i Renata (56), Wypyszyński Eugeniusz
i Danuta (55). Natomiast 27 lutego br.
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali: Anna i Bolesław Górowski, Zenona i Bronisław Gruszka, Maria
i Józef Iwański, Zenobia i Józef Krzywda, Maria i Paweł Maciboch, Jadwiga
i Zdzisław Nachyła, Maria i Szczepan
Radoń oraz Maria i Michał Worobiec.
W dn. 21 marca medale przekazano
Państwu: Bielak Stanisław i Władysława (55),Gaweł Jan i Wiktoria (59),
Głowinkowski Zdzisław i Czesława
(50), Jesiołowski Zygmunt i Danuta
(50), Makulewicz Józef i Anna (50),
Pająk Bernard i Krystyna (50), Ślęczka Eugeniusz i Teresa (57), Tschope
Walter i Irena (50), Włodarz Lucjan
i Irmgarda (53). Pary, które otrzymały
medale, doczekały się Złotych Godów
(50-54 lata w małżeństwie) i Szmaragdowych Godów (55-59 lata w małżeństwie), Diamentowych Godów (60-64
lata w małżeństwie). Jubilaci otrzymali
również legitymacje oraz kwiaty. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadał Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda na wniosek wojewody za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zameldowania
Jubilatów. Aby zainicjować procedurę
nadania Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, należy dokonać zgłoszenia
jubileuszu w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce
zameldowania. Szanownym Jubilatom
życzymy dużo zdrowia i wielu kolejnych
pięknych rocznic.
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Powitano najmłodszych mieszkańców gminy!
Z ponad 27 rodzinami najmłodszych, nowo narodzonych mieszkańców, spotkał się 9 lutego 2018 r. Burmistrz Artur Rolka.

W piątkowe popołudnie salę ośrodka
kultury wypełnili rodzice, dziadkowie
oraz znajomi dzieci narodzonych w drugiej połowie 2017 r. Przemiłe spotkanie było kontynuacją akcji powitania
najmłodszych mieszkańców Gminy
Paczków, która została zapoczątkowana w grudniu 2017r. z inicjatywy Burmistrza Artura Rolki. Łącznie w 2017r.
narodziło się 108 małych mieszkańców
naszej gminy, z czego 60 maluszków
z I połowy roku zostało już obdarowanych podczas pierwszej odsłony akcji.
Wydarzenie otworzył Burmistrz Gminy

Paczków, witając najmłodsze pokolenie
naszej gminy oraz gratulując świeżo
upieczonym rodzicom. Podczas spotkania wręczono 27 z 48 wyprawek dla
dzieci narodzonych w II połowie 2017r.
Upominki w postaci pięknie zapakowanych zabawek i środków do pielęgnacji
wręczyli – Burmistrz Artur Rolka, Sekretarz – Iwona Cymara oraz Kierownik USC Renata Sobula. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Wydarzenie
zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

Najmłodsi obywatele
Gminy Paczków urodzeni
w II połowie 2017r. to:
Bator Stanisław Daniel, Bednarz Hanna
Janina, Cielibała Michał Marcin, Czajkowska Stella Dina, Delinowski Filip
Oskar, Doliński-Mazur Tymon Łukasz,
Dybiak Antoni Jerzy, Fugas Tomasz Mateusz, Getinger Antoni Grzegorz, Gładysz Rita Rozalia, Gongor Franciszek
Jan, Grinberg Alicja Izabela, Gruszka
Miłosz Aleksander, Habdas Lena Ka-

Pasje łączą pokolenia – kalendarz
wydarzeń
Gmina Paczków w 2017r. rozpoczęła koordynację projektu pn. „Pasje łączą pokolenia”,
który jest finansowany z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
W 2017r. odbyły się 3 wydarzenia kulturalne, a w 2018r. zaplanowano 9.
Realizacja imprez społeczno-kulturalnych, sportowych i integracyjnych ma
na celu zaangażowanie różnych grup
społecznych, reprezentowanych przez
związki oraz stowarzyszenia z naszej
gminy. Łącznie odbędzie się 12 wydarzeń adresowanych do mieszkańców
gminy Paczków oraz gmin powiatu nyskiego, a w szczególności do osób niepełnosprawnych, seniorów, wędkarzy,
hodowców gołębi, OSP i środowisk aktywnych sportowo, na które przeznaczono 100 tysięcy złotych.

paczkow.zaprasza

W 2018 r. odbędą się następujące wydarzenia:
Zawody spinningowe – turniej miast 22.04.2018 r.
Gminny Dzień wnuczka i Seniora 28.04.2018 r.
Młodzi strażacy ochotnicy w służbie
starszym druhom - 26.05.2018 r.
Rodzinne Zawody Wędkarskie 02.06.2018 r.
Rekreacyjny rodzinny rajd rowerowy –
„Błękitna wstęga” - 17.06.2018 r.
Piłkarski Turniej Pokoleń - 22.06.2018 r.
Bieg na wieżę ratuszową w cen-

trum Paczkowa – pomnika historii 23.06.2018 r.
Rok Polski – Śladami naszych przodków
- Biwak z noclegiem „Obchody Kupalnocki” – Noc Świętojańska z lepieniem
i wypalaniem garnków ceramicznych 23-24.06.2018 r.
Pasje łączą pokolenia – impreza podsumowująca projekt- 30.06.2018 r.
Mamy nadzieję, że imprezy będą doskonałą okazją do integracji mieszkańców
powiatu nyskiego, reprezentujących
różne środowiska, w każdym wieku
oraz zachęcą do wymiany doświadczeń
i poszukiwania nowych obszarów dla
aktywności różnych środowisk.

tarzyna, Jaszczurowska Aleksandra
Anna, Kaczor Jan Ryszard, Karbownik
Klara Łucja, Knichnicka Maja Anastazja,
Korniluk Marcin Mikołaj, Kosek Grzegorz Stefan, Libera Franciszek Kamil,
Lipska Antonia Lara, Łuczyński Oliwier
Marcin, Maksymowicz Oliwia Anna,
Motyka Zofia Martyna, Olszowy Tomasz Józef, Ostrowski Mikołaj Dariusz,
Pardus Marceli Grzegorz, Pietrzak Damian Marcin, Pietrzyk Małgorzata Hanna, Pikul Błażej Wiktor, Robak Szymon
Wojciech, Samek Aleksandra Natalia,
Snitko Oliwia Tamara, Sobota Lech

Ryszard, Strzop Franciszek Szymon,
Strzop Michalina Aniela, Szczecińska
Lena, Szczotka Laura Danuta, Szymyślik Natalia Zuzanna, Troczyńska Anastazja, Waligóra Dagmara Marta, Wilgos
Bartosz Sylwester, Wojsław Wojciech
Aleksander, Zarzeka Barbara Amelia,
Zimkowski Bruno Wojciech, Zuziak Zofia Anna, Zygmunt Adam Antoni.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy
rodzicom i życzymy, aby Wasze dzieci
były dla Was największym skarbem
i źródłem nieustającej miłości oraz
radości.
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Konkurs pięknego czytania
Biblioteka Publiczna w Paczkowie ogłosiła po raz drugi Konkurs Pięknego Czytania skierowany do uczniów
wszystkich szkół podstawowych Miasta i Gminy Paczków.
Konkurs odbył się 7 marca 2018 roku.
Uczestnicy konkursu to uczniowie klas
I – VI, wytypowani przez nauczycieli
szkół. Eliminacje odbywały się w trzech
kategoriach wiekowych. Do konkursu
przystąpiło 31 uczestników wszystkich
szkół podstawowych.
Jury konkursu wytypowało I i II miejsce w każdej z kategorii konkursowych,
a także przyznało regulaminowe nagrody.
Zwycięzcy Konkursu:

I - Kategoria
1. - miejsce: Gabriela Iwańska - Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy
2. - miejsce: Ksawery Sukiennik Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy

II - Kategoria
1. - miejsce: Stanisław Kudzia Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
w Paczkowie
2. - miejsce: Nikola Lazar - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dziewiętlicach

III - Kategoria

1. - miejsce: Maciej Miłkowski Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
w Paczkowie
2. - miejsce: Lena Szaleniec - Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Paczkowie
Zwycięzcy Konkursu reprezentować
będą Miasto i Gminę Paczków na Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania w Nysie.

Polonez na Rynku!
Polonez maturzystów na paczkowskim Rynku, to już
tradycja.

Spotkanie z wolontariuszami
Szlachetnej Paczki

1 lutego br. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Paczkowie spotkanie z wolontariuszami
Szlachetnej Paczki Rejonu Paczków.
Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka
zaprosił zaangażowanych w stworzenie
tego wyjątkowego projektu, aby dokonać wspólnych podsumowań i podziękować wolontariuszom za ich pracę.
“Składam serdeczne podziękowania
za pracę w ramach akcji Szlachetna
Paczka w Gminie Paczków. Obecność
wolontariuszy pozwala wielu rodzinom
doświadczyć ogromu dobra i miłości
w wyjątkowym czasie Świąt Bożego
Narodzenia. Wasza postawa jest wzorem do naśladowania i przykładem, że
świat można zmieniać każdego dnia.
Życzę Wam, aby nie zabrakło Wam
entuzjazmu i chęci bezinteresownego
pomagania innym” – powiedział burmistrz Rolka. Spotkanie było okazją do
podsumowania projektu. Wolontariusze w tej edycji akcji pomogli aż 36 rodzinom z terenu naszej gminy. Łączna
wartość paczek wyniosła prawie 95 tysięcy złotych. W tegorocznej edycji pojawili się naprawdę wspaniali darczyńcy
z województwa opolskiego, śląskiego,
dolnośląskiego i Wielkopolski. Nie zabrakło też darczyńców z naszej gminy.

Były to osoby prywatne, instytucje,
szkoły i firmy, które wsparły program
Szlachetnej Paczki. Liderka Szlachetnej
Paczki w Rejonie Paczków pani Agata
Syc – Prochera na koniec podkreśliła,
że: „Szlachetna Paczka to projekt, który
trwa przez cały rok. Paczka to już nie

tylko pomoc materialna, ale też pomoc
prawna, lekarska, pomoc seniorom.”
W tym miejscu pragniemy raz jeszcze
podziękować Wolontariuszom oraz
wszystkim zaangażowanym w akcję
„Szlachetna Paczka”. Liczymy na Wasz
udział w kolejnej edycji!

Wystawa semestralna dokonań
uczestników Studia Artystycznego

W dniach 8-9.01.2018 r. w Domu Plastyka miała miejsce wyjątkowa wystawa semestralna dokonań twórczych uczestników zajęć Studia Artystycznego połączona
z warsztatami plastycznymi.

W tym roku 7 lutego o godz. 11:00
w mroźnej, wilgotnej aurze po raz 5
w historii maturzyści Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Paczkowie
spotkali się, aby stworzyć studniówkowy podniosły klimat i zatańczyć
staropolskiego poloneza. Uczniowie

zaprezentowali również zgromadzonej na rynku publiczności taniec belgijski. Uśmiechnięci tancerze dzielnie
dokładali starań, by nie gubić kroku.
Miejska legenda głosi, że kto zatańczy
poloneza, ma zapewnione powodzenie
na maturze.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie
z PSP nr 2 oraz PSP nr 3 w Paczkowie,
którzy przyszli podziwiać prace swoich kolegów, a następnie sami stali się
artystami uczestnicząc w warsztatach
plastycznych z rysunku oraz rzeźby.
Dodatkową atrakcją był krótki recital zespołu Kaliber działającego przy
Ośrodku Kultury i Rekreacji. Każdy
z uczestników warsztatów otrzymał
pamiątkowy dyplom. Wystawa z warsztatami miała na celu zachęcenie do

skorzystania z naszej oferty zajęć twórczych przeznaczonych dla wszystkich
zainteresowanych odkryciem i rozwinięciem swoich zdolności artystycznych i manualnych. Fachowa opieka
i prowadzenie w połączeniu ze wspaniałą atmosferą wspierającą proces
twórczy, w niezwykły sposób pozwalają oderwać się od codziennych zadań.
Gorąco zachęcamy do kreatywnego
i twórczego spędzania czasu, dającego

mnóstwo satysfakcji zarówno z samego
procesu tworzenia, odkrywania swoich
talentów i zdolności, jak i własnoręcznie wykonanego dzieła w postaci obrazu czy też glinianego naczynia. Prace
uczestników zajęć plastycznych Studia
Artystycznego można podziwiać w galerii Domu Plastyka do 8 lutego 2018 r.
Serdecznie zapraszamy!
Tekst i zdjęcia: OKiR Paczków

www.paczkow.pl
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Poznaj twórczość Zbigniewa
Bressy

Zachęcamy do przeczytania artykułu o mieszkańcu naszego miasta, który z powodzeniem próbuje swych sił w pisarstwie. Będziemy zarazem mieli okazję poznać kulisy
powstawania utworów literackich.
roku ukazała się kolejna pozycja tego
prozaika „Rozproszone Mroki”. Utwory
skierowane są do dorosłego, wyrobionego czytelnika o wyszukanym guście.
Obie powieści zostały ciepło przyjęte
przez czytelników.
Akcje woluminów zostały umiejscowione w egzotycznych sceneriach. Są
to fascynujące opowieści o nieszczęśliwych istotach, które z godnym podziwu uporem i determinacją pragną
wyrwać się ze szponów niemocy Toczy
się walka dwóch światów: szlachetnego
i nikczemnego, a czytelnik zadaje sobie
pytanie: czy Dobro zwycięży Zło?
Zainteresowanych informujemy, że
wkrótce ukaże się kolejna pozycja literacka: „U podnóża szczytów”. Autor ma

Krzyżówka z hasłem
Hasło krzyżówki należy wpisać w rubrykę kuponu
i wysłać (lub dostarczyć) do Towarzystwa Polsko
-Francuskiego w Paczkowie, 48-370 Paczków,
ul. Słowackiego 7 (budynek Biblioteki Publicznej).
Nagroda – książka – album zostanie rozlosowana
w miesiącu kwietniu br.
Poziomo:
1. najdłuższa rzeka Francji
2. kraina historyczna i nazwa jednej z prowincji na
południu Francji
3. miasto francuskie ze słynnym z piosenek mostem
4. polskie znaczenie słowa tailleur
5. przyimek francuski tłumaczony jako: przez, za
6. słynny pałac pod Paryżem, miejsce rezydencji
królów francuskich
7. polskie znaczenie słowa missile

także ukończone trzy następne utwory,
które zostały wysłane do wydawnictw.
Akcja jednego z nich toczy się w gminie
Paczków. Gdzie konkretnie? W jakim
czasie? Na razie jest to słodka tajemnica.
Książki Zbigniewa Bressa zostały
przekazane do bibliotek w Paczkowie,
Kamienicy, Dziewiętlicach i Trzeboszowicach. Powieści są także dostępne
w sprzedaży internetowej zarówno
w formie papierowej, jak i ebooka. Limitowaną ilość utworów z dedykacją autora można nabyć składając zamówienie na portalu: zbigniewbressa.com
Życzymy miłej lektury i merytorycznej krytyki.

Zbigniew Bressa urodził się w Otmuchowie w 1960 roku. Od trzydziestu lat mieszka w Paczkowie. Z wykształcenia jest magistrem ekonomii
– absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zawodowo pracuje
jako dyżurny ruchu na PKP.
Kilku lat temu Zbigniew Bressa chwycił
za pióro i zaczął pisać. Proces wydawniczy jednak jest powolny i rządzi się
swoimi surowymi prawami. Dlatego
każda z ukończonych powieści została
poddana surowej weryfikacji przez publicystów, krytyków i wydawnictwa.
Autor debiutował w 2016 roku książką „Wibrujące Moce” we współpracy
z wydawnictwem Red Book. W 2017

Pionowo:
1. roślina o mocno pachnących kwiatach uprawiana
na południu Francji
2. ludowa nazwa pelargonii pachnącej, geranium
3. pisarz francuski autor Komedii ludzkiej
4. najbardziej na północ wysunięte miasto Francji
5. savoir-……- dobre wychowanie
6. po francusku: dojście, dojazd
7. po francusku: widny, jasny			
8. miasto we Francji, od którego
nazwę przyjęło Księstwo Oranii

Sport dla wszystkich
W piątek 16 marca 2018 r. zakończyła się realizacja kolejnego projektu współpracy
transgranicznej wspólnie przeprowadzonego przez paczkowskie GCSiR oraz Szkołę
Podstawową ze Zlatych Hor.
Dorobkiem tej niezwykłej współpracy
od 2010 roku są cztery duże projekty.
Wszystkie składały się z wielu imprez
sportowych w kilku dziedzinach sportu,
jak również zajęć nauczania i treningu
w siatkówce oraz narciarstwie. Ostatni z projektów rozpoczął się dwoma
międzynarodowymi turniejami siatkówki dziewcząt i chłopców w Paczkowie, trwał przez dwanaście miesięcy.
W czerwcu 2017 roku zorganizowano
czesko-polski rajd rowerowy szlakiem
pogranicza nysko – jesenickiego, w trakcie którego międzynarodowa grupa
młodzieży przejechała trasę z Głuchołaz do Złotego Stoku i Paczkowa.
We wrześniu uczniowie paczkowskich
szkół, Głuchołaz, czeskiego Javornika
oraz Zlatych Hor uczyli się biegu na
orientację w lesie nad czeskimi Mikulovicami. Przedostatnią imprezą projektu
był halowy turniej piłkarski rozgrywany
w paczkowskiej hali sportowej w dwóch
grupach wiekowych. Imprezą kończącą
był sześciodniowy obóz narciarsko snowboardowy. Od 11 do 16 marca
2018r. czternaścioro młodych paczkowian i dwoje instruktorów wypoczywało na obozie zimowym w Dolnej
Moravie w Czechach. W obozie uczestniczyli także uczniowie i instruktorzy
szkół z Głuchołaz oraz czeskiego partnera projektu Szkoły Podstawowej

paczkow.zaprasza

KUPON (DO WYCIĘCIA)

ze Zlatych Hor. Przez cztery dni na
zajęciach porannych i popołudniowych pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów młodzi adepci sportów
zimowych uczyli się podstaw techniki
i przyswajali nowe umiejętności jazdy
na nartach i snowboardzie. W sumie
w sześciu imprezach projektu wzięło
udział około 430 uczestników z czego blisko 80 z Gminy Paczków. Dzięki
środkom finansowym z budżetu gminy
Paczków, ZŚ Zlate Hory oraz wsparciu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego możliwe było przeprowadzenie bardzo atrakcyjnych imprez
i form aktywnego spędzania wolnego

czasu. Organizatorzy mogli zapewnić
transport, posiłki, noclegi oraz nagrody dla uczestników. Dzieci i młodzież
wypoczywała oraz rywalizowała pod
okiem wykwalifikowanej, międzynarodowej kadry trenersko-instruktorskiej.
Wartość polskiej części projektu finansowana z budżetu gminy Paczków wyniosła blisko 24 tys. złotych, a wartość
całego projektu to ok. 77 tys. zł. Nie
były to zwyczajne imprezy bo oprócz
walorów sportowych czy rekreacyjnych wszystko odbywało się w duchu
integracji rówieśniczej młodzieży czeskiej i polskiej. Kolejne doświadczenia,
wymiana pomysłów i zwyczajów ugruntowały możliwości oraz skuteczność
współpracy w następnych projektach,
jakie wspólnie, w najbliższej przyszłości
planują realizować partnerzy.
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Harmonogram wywozu odpadów
Sołectwa

BUDYNKI JEDNORODZINNE

BUDYNKI WIELORODZINNE

FRYDRYCHÓW; WILAMOWA – KSIĄŻ; STARY PACZKÓW
Rodzaj odebranego materiału

FRYDRYCHÓW ; WILAMOWA – KSIĄŻ; STARY PACZKÓW

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

16

14

11

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

18

16

13

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)

23

Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Odpady BIO

KAMIENICA

Rodzaj odebranego materiału
Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

10, 24

08, 22

05, 19

07, 21

04, 18

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

08, 22

05, 19

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

16

14

11

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

18

16

13

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)

23

Odpady BIO

04, 18

TRZEBOSZOWICE; ŚCIBÓRZ; WILAMOWA
Rodzaj odebranego materiału
Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Kwiecień 2018
09, 23

Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)

04, 18

10, 24

Rodzaj odebranego materiału

07, 21

04, 18

Maj 2018

Czerwiec 2018

07, 21

04, 18

Odpady BIO

KAMIENICA

Rodzaj odebranego materiału

Kwiecień 2018
04, 10, 18, 24

Maj 2018

02, 08, 16, 22, 30

Czerwiec 2018

16, 30

14, 28

11, 25

04, 18

02, 16, 30

13, 27

07, 09, 21, 23

04, 06, 18, 20

05, 13, 19, 27

23
04, 11, 18, 25

04, 10, 18, 24

02, 08, 16, 22, 30

Maj 2018

Czerwiec 2018

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

16, 30

14, 28

11, 25

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

04, 18

02, 16, 30

13, 27

07, 09, 21, 23

04, 06, 18, 20

Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)
Odpady BIO

Kwiecień 2018

23
04, 11, 18, 25

TRZEBOSZOWICE; ŚCIBÓRZ; WILAMOWA
Rodzaj odebranego materiału
Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

05,13, 19, 27

Kwiecień 2018
04, 09, 18, 23

02, 07, 16, 21, 30

Maj 2018

Czerwiec 2018
04, 13, 18, 27

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

16

14

11

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

16, 30

14, 28

11, 25

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

18

16

13

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

04, 18

02, 16, 30

13, 27

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)

23

07, 09, 21, 23

04, 06, 18, 20

Maj 2018

Czerwiec 2018

Odpady BIO

04, 18

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)

23

07, 21

04, 18

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

04, 09, 18, 23

02, 07, 16, 21, 30

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

16

14

11

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

16, 30

14, 28

11, 25

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

18

16

13

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

04, 18

02, 16, 30

13, 27

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)

23

07, 09, 21, 23

04, 06, 18, 20

Maj 2018

Czerwiec 2018

LISIE KĄTY; UNIKOWICE; GOŚCICE
Rodzaj odebranego materiału
Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Odpady BIO

KOZIELNO

Rodzaj odebranego materiału
Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

03, 16, 30

14, 28

11, 25

07, 21

04, 18

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

09, 23

06, 20

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

16

14

11

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

18

16

13

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)

23

Odpady BIO

04, 18

07, 21

04, 18

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

16

14

11

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

18

16

13

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)

23

DZIEWIĘTLICE

Rodzaj odebranego materiału
Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Odpady BIO

13, 27

04, 18

UJEŹDZIEC

Rodzaj odebranego materiału

11, 25

07, 21

08, 22

04, 18

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

16

14

11

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

18

16

13

07, 21

04, 18

Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)
Odpady BIO

12, 26

10, 24

07, 21

23
04, 18

04, 11, 18, 25

LISIE KĄTY; UNIKOWICE; GOŚCICE,
Rodzaj odebranego materiału
Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)

04, 18

11, 25

Odpady BIO

Odpady BIO

KOZIELNO

Rodzaj odebranego materiału
Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Kwiecień 2018

04, 13, 18, 27

23
04, 11, 18, 25

Kwiecień 2018
04, 11, 18, 25

02, 09, 16, 23, 30

06, 13, 20, 27

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

16, 30

14, 28

11, 25

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

04, 18

02, 16, 30

13, 27

04, 11, 18, 25

07, 09, 21, 23

04, 06, 18, 20

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)
Odpady BIO

DZIEWIĘTLICE

Rodzaj odebranego materiału
Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

23

04, 13, 18, 27

02, 11, 16, 25, 30

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

16, 30

14, 28

11, 25

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

04, 18

02, 16, 30

13, 27

07, 09, 21, 23

04, 06, 18, 20

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)
Odpady BIO

UJEŹDZIEC

Rodzaj odebranego materiału

08, 13, 22, 27

23
04, 11, 18, 25

04, 12, 18, 26

02, 10, 16, 24, 30

Maj 2018

Czerwiec 2018

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

16, 30

14, 28

11, 25

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

04, 18

02, 16, 30

13, 27

07, 09, 21, 23

04, 06, 18, 20

Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)
Odpady BIO

Kwiecień 2018

07, 13, 21, 27

23
04, 11, 18, 25

W dniu wywozu od godz. 6:00 pojemniki i worki z wyselekcjonowanymi odpadami powinny być wystawione przed posesję w miejscu
widocznym dla pracowników firmy wywozowej - (pracownicy firmy odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PACZKÓW
ul. Mickiewicza 3
otwarty w każdy: WTOREK; CZWARTEK; SOBOTA od 12:00 do 16:00
www.paczkow.pl
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komunalnych na II kwartał 2018r.
Paczków

BUDYNKI WIELORODZINNE

BUDYNKI JEDNORODZINNE

Ulice: AKACJOWA; JAGIELLOŃSKA; KLONOWA; KOCHANOWSKIEGO; KOPERNIKA;
KONOPNICKIEJ; KWIATOWA; MIODOWA; NORWIDA; OGRODOWA; PIASTOWSKA; POLNA;
PRUSA; REYMONTA; RÓŻANA; SIENKIEWICZA; SPACEROWA; SŁONECZNA; WIDOKOWA;
WIŚNIOWA;WYSPIAŃSKIEGO

Obręb murów obronnych – ulice: RYNEK; NARUTOWICZA; KOŚCIELNA; KRASIŃSKIEGO;
E. PLATER; PIASTOWSKA; SIKORSKIEGO; SŁOWACKIEGO; KOŁŁĄTAJA; WROCŁAWSKA;
WOJSKA POLSKIEGO do nr 17

Rodzaj odebranego materiału
Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

03, 10, 17, 24

02, 08, 15, 22, 29

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

03, 17

15, 29

12, 26

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

05, 19

04, 17

14, 28

02, 09, 16, 23, 30

06, 13, 20, 27

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)
Odpady BIO

05, 12, 19, 26

23
04, 11, 18, 25

Rodzaj odebranego materiału
Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Kwiecień 2018
06,13,20,27

Maj 2018
04,11,18,25

Czerwiec 2018
01, 07, 14, 21, 28

Wyselekcjonowaneodpadyztworzywsztucznych-(ŻÓŁTY) 03,06,10,13,17,20,24,27 02,04,08,11,15,18,22,25,29

12, 26

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI) 05,09,12,16,19,23,26,30

07,10,14,17,21,24,28

14, 28

02,09,16,23,30

06, 13, 20, 27

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)
Odpady BIO

23
04,11,18,25

Ulice:BARTOSZA; DASZYŃSKIEGO; MICKIEWICZA; PONIATOWSKIEGO; ROBOTNICZA;
WOJSKA POLSKIEGO; ŻEROMSKIEGO; 1-go MAJA; WITOSA; CHROBREGO; GÓRSKA

Ulice: AKACJOWA; JAGIELLOŃSKA; KLONOWA; KOCHANOWSKIEGO; KOPERNIKA; KONOPNICKIEJ; KWIATOWA; MIODOWA; NORWIDA; OGRODOWA; PIASTOWSKA; POLNA;
PRUSA; REYMONTA; RÓŻANA; SIENKIEWICZA; SPACEROWA; SŁONECZNA; WIDOKOWA;
WIŚNIOWA;WYSPIAŃSKIEGO

Rodzaj odebranego materiału

Rodzaj odebranego materiału

Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

04, 11, 18, 25

02, 09, 16, 23, 30

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

03, 17

15, 29

12, 26

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

05, 19

04, 17

14, 28

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)
Odpady BIO

06, 13, 20, 27

23
04, 11, 18, 25

02, 09, 16, 23, 30

06, 13, 20, 27

Ulice:ARMII KRAJOWEJ; 3-go MAJA; GÓRNICZA; MONIUSZKI; MIRASZEWSKIEGO;
KRÓTKA; KOŚCIUSZKI; POCZTOWA; WESOŁA;
Rodzaj odebranego materiału

05, 12, 19, 26

Maj 2018

04, 10, 17, 24

Czerwiec 2018

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

03, 17

15, 29

12, 26

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

05, 19

04, 17

14, 28

02, 09, 16, 23, 30

06, 13, 20, 27

Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)
Odpady BIO

Kwiecień 2018

01, 07, 14, 21, 28

23
04, 11, 18, 25

Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

06, 13, 20, 27

04, 11, 18, 25

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

03, 17

15, 29

12, 26

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

05, 19

04, 17

14, 28

02, 09, 16, 23, 30

06, 13, 20, 27

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)
Odpady BIO

01, 08, 15, 22, 29

23
04, 11, 18, 25

Maj 2018

Czerwiec 2018

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

17

15

12

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

19

17

14

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)

23
02, 16, 30

13, 27

Odpady BIO

03, 17

04, 18

02, 15, 29

12, 26

Ulice:BARTOSZA; DASZYŃSKIEGO; MICKIEWICZA; PONIATOWSKIEGO; ROBOTNICZA;
WOJSKA POLSKIEGO; ŻEROMSKIEGO; 1-go MAJA; WITOSA; CHROBREGO; GÓRSKA
Rodzaj odebranego materiału

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

17

15

12

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

19

17

14

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)

23
02, 16, 30

13, 27

Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Odpady BIO

Ulice: CISIECKA; DWORCOWA; KOLEJOWA; DĄBROWSKIEGO; MŁYŃSKA; MOSTOWA;
OKRZEI; RADOSNA; SKŁADOWA; SPOKOJNA; STASZICA; JANA PAWŁA II; KOŁŁĄTAJA;
SOBIESKIEGO „GNIAZDA”- Z TERENU MIASTA:RYNEK; NARUTOWICZA; SIKORSKIEGO; SOBIESKIEGO; Sp. M. F. CHOPINA; Sp. M. GÓRNICZA; Sp. M. KOPERNIKA; Sp. M. POLNA; Sp. M.
PONIATOWSKIEGO; Sp. M. ŻEROMSKIEGO; Sp. M. E. PLATER; PONIATOWSKIEGO nr 13 ; 15 ;
17; ARMII KRAJOWEJ nr 6; ROBOTNICZA nr 13; 10;14; Wsp. M. ARMII KRAJOWEJ nr 4; 12; 14;
Wsp. M. SIENKIEWICZA nr 10; Wsp. M. POCZTOWA nr 8; Wsp. M. WROCŁAWSKA nr 24; 26;
28; Wsp. M. KOŚCIELNA/NARUTOWICZA;Wsp. M. WOJSKA POLSKIEGO; Wsp. M. WOJSKA
POLSKIEGO / KRASIŃSKIEGO; Wsp. M. SIKORSKIEGO/PIASTOWSKA; Wsp. M. SŁOWACKIEGO
Rodzaj odebranego materiału

Kwiecień 2018

Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

04, 18

04, 18

02, 16, 30

13, 27

Ulice:ARMII KRAJOWEJ; 3-go MAJA; GÓRNICZA; MONIUSZKI; MIRASZEWSKIEGO;
KRÓTKA; KOŚCIUSZKI; POCZTOWA; WESOŁA
Rodzaj odebranego materiału

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

17

15

12

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

19

17

14

02, 16, 30

13, 27

Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)
Odpady BIO

05, 19

04, 17

01, 15, 29

23
04, 18

Ulice:CISIECKA; DWORCOWA; KOLEJOWA; DĄBROWSKIEGO; MŁYŃSKA; MOSTOWA;
OKRZEI; RADOSNA ;SKŁADOWA ; SPOKOJNA ; STASZICA ; ZAWADZKIEGO ; KOŁŁĄTAJA
Rodzaj odebranego materiału

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Wyselekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych - (ŻÓŁTY)

17

15

12

Wyselekcjonowane odpady papierowe - (NIEBIESKI)

19

17

14

Popiół i Żużel (od 01.10. do 30.04.) - (CZARNY)

23
02, 16, 30

13, 27

Zmieszane odpady komunalne - (SZARY)

Odpady BIO

06, 20

04, 18

04, 18

01, 15, 29

Charytatywny turniej halowej piłki oldboyów „Pomagamy Zuzi”

17 marca br. w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie odbył się finał akcji charytatywnej „Pomagamy Zuzi”, w którym
wzięło udział sześć drużyn.
Blisko siedemdziesięciu zawodników
wsparło wydarzenie swoim uczestnictwem i darowizną na rzecz chorej Zuzi.
Drużyny rywalizowały w dwóch fazach,
grupowej oraz pucharowej. Aby zwiększyć frekwencję, a tym samym efekt wydarzenia organizatorzy dopuścili do udziału
zawodników młodszych niż wiek oldboya.
Rywalizacja była zacięta. W pierwszej
grupie zdecydowanie prym wiodła drużyna Betoniarni z Paczkowa, a w drugiej
drużyna BIOAGRA mająca w składzie
zawodników z Goświnowic i Paczkowa.
Dobrze też prezentowała się ekipa połączonych sił straży pożarnej i ZNICZA
Lubnów. Po rozgrywkach grupowych
w meczu o piąte miejsce spotkały się drużyny Wędkarzy z Paczkowa oraz młody
zespół MORAWSKI TEAM. Zwycięzca

paczkow.zaprasza

grupy A Betoniarnia zmierzyła się z drugim miejscem grupy B strażakami, a zwycięzca grupy B BIOAGRA walczyła z drużyną Stowarzyszenia „Trójka dzieciom”
wspartą przez zawodników Amatora
Paczków. Ostatecznie do finału awansowały drużyny strażaków i BIOAGRY.
Jak przystało na zacięty finał skończył
się remisem, a o zwycięstwie BIOAGRY
zadecydował celniej wykonany rzut karny. Ponad cztery godziny aktywnej zabawy z piłką i osiągnięcie zadowalającego
celu pomocy osobie potrzebującej dały
ogrom satysfakcji wszystkim drużynom.
Kolejną taką akcję organizatorzy: Stowarzyszenie „Trójka dzieciom” oraz GCSiR
w Paczkowie zapowiedzieli na weekend
majowy.
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TEREPACZKÓW 2018!

W weekend od 2 do 4 marca br. odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskich Prezentacji Muzycznych Terepaczków. Przez trzy dni w Muzeum Gazownictwa i Zespole Szkół wystąpiło kilkudziesięciu wykonawców z całej Polski.

Sukces Studia Piosenki
Voices!

9 lutego 2018r. w Korfantowie odbył się IV Wojewódzki
Festiwal Piosenek Czesława Niemena.
Na Festiwalu zmagało się wielu solistów
w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, prezentując wyrównany, wysoki
poziom. Usłyszeć można było zarówno
piosenki znane, jaki i utwory mniej znane szerokiej publiczności, trudne wykonawczo, stawiające wysokie wymagania
przed wykonawcami. Jury konkursu
w kat. szkół gimnazjalnych, postanowiło

Tradycyjnie do Paczkowa zjechali miłośnicy piosenki poetyckiej, turystycznej
i aktorskiej. W sobotę 3 marca 2018r.
od rana w auli Zespołu Szkół odbywały
się przesłuchania solistów i zespołów
biorących udział w części konkursowej.
Towarzyszyły im warsztaty muzyczne,
które poprowadził Leszek Kopeć. Podczas przesłuchań prezentowane były
utwory wywodzące się z festiwali turystycznych, studenckich, poezji śpiewanej, piosenki aktorskiej itp. Jury oceniało
prezentowane utwory pod względem
muzycznym (aranżacja, interpretacja),
literackim oraz pod kątem ich szerokiej
popularyzacji. Festiwal konkursowy rozpoczął się o godz. 17:00, jury XXIII Ogólnopolskich Prezentacji Muzycznych
TEREPACZKÓW 2018 w składzie: Ewa
Gazda-Wierszyc, Alicja Czajkowska, Rafał Nosal, Waldemar Raźniewski, Przemysław Bielawa, Robert Mazurkiewicz
przyznało następujące nagrody:
W kategorii – dziecięcej:
• III miejsce - Natalia Asman, (Krapkowice)

(Nysa)
W kategorii – dorośli:
• II miejsce - Kacper Trela (Otmuchów)
• I miejsce - Natalia Truszkowska
(Nysa)
• Wyróżnienie dla - Jerzego Sadłonia

• II miejsce - Hanna Lichtarska (Wrocław)
• I miejsce - Vanessa Siwy (Krapkowice)
Nagroda specjalna dla zespołu “NAMBIK” (Kietrz)
W kategorii – młodzieżowej:
• II miejsce - Natalia Dyrda, (Paczków)
• Jury przyznało dwa równorzędne
pierwsze miejsca dla: Zespołu SUN FLOWERS (Namysłów) oraz Maji Kołyski

(Niemodlin)
Nagrodę specjalną w kategorii dorośli
otrzymał zespół 5 BIEG (Niemodlin) za
ukazanie radości życia. Ponadto jury
postanawiło przyznać nagrodę dla Ewy
Kubasiewicz (Paczków - Niemodlin).
Z dumą i radością jury OPM TEREPACZKÓW najważniejszą nagrodę festiwalu
Grand Prix wręczyło bezkonkurencyjnej
grupie “HUE” z Paczkowa. Przyznając

nagrodzić solistów Studia Piosenki Piosenki Voices z Ośrodka Kultury I miejsce
otrzymała Kinga Szczepańska za wykonanie utworu „Obok nas” oraz III miejsce
Michał Śmietański za wykonanie utworu
„Wspomnienie”. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
Tekst: OKiR Paczków

jednocześnie nominację na przegląd
utworów z charakterem podczas XII
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
Turystycznej - KROPKA w Głuchołazach. Festiwal miał bardzo wysoki po-

ziom muzyczny oraz organizacyjny. Podczas TEREPACZKOWA swoje recitale
wykonały także między innymi zespoły:
Klub 50, Tomasz Sawicki, Czarny Nosal
czy duet Robert Mazurkiewicz i Przemysław Bielawa. Zwieńczeniem festiwalu
był koncert Agaty Rymarowicz z zespołem. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Generacja w Paczkowie.

www.paczkow.pl

