
Jubileusz 70-lecia przybycia Sióstr 
św. Józefa do Paczkowa
“Świętym jest ten, który do tego stopnia jest zauroczony pięknem Boga i doskonałością Jego prawdy, że stopnio-
wo daje się przezeń przemieniać. Dla tego piękna i prawdy gotów jest zrezygnować ze wszystkiego, nawet z siebie 
samego. Wystarcza mu miłość Boga, której doświadcza w pokornej i bezinteresownej służbie bliźniemu. “ 
Papież Benedykt XVI

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, popu-
larnie zwane Józefitkami świętowało 
2 czerwca br.  jubileusz 70-lecia przy-
bycia do Paczkowa. Pierwsza wzmian- 
ka w kronice o przyjęciu domu w 
Paczkowie przez Siostry figuruje pod 
datą 6 czerwca 1948 r. Dom przezna-
czony jest dla sióstr seniorek Pro-
wincji Wrocławskiej, które do skarbca 
Kościoła i Zgromadzenia wkładają 
swoje modlitwy i cierpienia. Siostry 
włączają się także w katechizację i 
posługę parafialną w naszym mieście. 
Obchody rozpoczęły się w kościele 
parafialnym pw. św. Jana Ewangelisty 
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w Paczkowie mszą św. dziękczynną 
za 70 lat pobytu i pracy na paczkow-
skiej ziemi. Na powyższą uroczystość 
przybył ks. Biskup Pomocniczy 
Paweł Stobrawa. Proboszcz Parafii 
Jarosław Ostrowski wraz z kapła-
nami  współpracującymi  z siostrami 
odprawili mszę święta w ich intencji. 
W wydarzeniu wzięli udział również 
przedstawiciele władz miejskich: bur-
mistrz Artur Rolka, przewodniczący 
Rady Miejskiej Wiesław Barabasz oraz 
sekretarz Iwona Cymara. Do wspól-
nego świętowania dołączyli dyrek-
torzy instytucji zaprzyjaźnionych z 

placówką, dyrektorzy szkół, a także 
nauczyciele, wychowawcy, podo-
pieczni, przyjaciele oraz mieszkańcy 
Paczkowa. Po mszy św. Siostra 
Prowincjalna S. Maria Mateusza Ci-
szewska, Przełożona S. Broda Nulla 
podziękowała ks. Biskupowi za przy-
bycie i przewodniczenie jubileu-  
szowej uroczystości. Dziękowała 
też wszystkim osobom i instytu- 
cjom, które wpisały się w tworzenie 
historii paczkowskiego domu. 
Kolejnym punktem jubileuszowej 
uroczystości była część artystyczna 
zorganizowana w Ośrodku Kultury i 

Rekreacji. Uczniowie PSP nr  2 oraz 
PSP nr 3 w Paczkowie przygotowali 
uroczystą akademię, podczas, której 
przybliżyli postać św. Zygmunta 
Gorazdowskiego, jego wrażliwość 
na potrzeby ludzi najbardziej opusz- 
czonych a także kontynuację dzieła 
miłosierdzia w posłudze Sióstr Józefi- 
tek. Końcowym akcentem jubile-
uszowej uroczystości  były gratulacje 
i życzenia kierowane pod adresem 
Sióstr Św. Józefa, współpracowników 
i wychowanków na ręce siostry dyrek-
tor Brody Nulli. 

Srebrna odznaka za opiekę nad zabytkami dla 
Burmistrza Paczkowa!
26 kwietnia br. w Brzegu odbyły się doroczne, regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 
(MDOZ). Tym razem Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zdecydował się na zorganizowanie uroczystości na 
zamku Piastów Śląskich w Brzegu.
Podczas wydarzenia pani Elżbieta Mo-
lak - Opolski Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków wręczyła Burmistrzowi 
Arturowi Rolce srebrną odznakę “Za 
opiekę nad zabytkami” przyznaną przez 
pana Piotra Glińskiego Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Odzna-
czenie jest nadawane jako zaszczytne 
wyróżnienie osobom zasłużonym 
w społecznej opiece nad dobrami kul-
tury lub w działalności konserwator-
skiej. Dwustopniowa (złota i srebrna) 
odznaka „Za opiekę nad zabytkami” us-
tanowiona została w 1962 r. na mocy 
art. 72 ustawy z dnia 15 lutego 1962 
o ochronie zabytków i o muzeach (Dz. 
U. nr 10 poz 48) „za zasługi położone 
dla ochrony dóbr kultury” (art. 72 ust 1). 

Odznakę nadaje Minister Kultury i Sz-
tuki z urzędu lub na wniosek wojewó-
dzkiego konserwatora zabytków oso-
bom zasłużonym w społecznej opiece 
nad dobrami kultury lub w działalności 
konserwatorskiej. Burmistrz Gminy 
Paczków po odebraniu odznaczenia, 
w swoim przemówieniu podkreślił, 
że: „Wyróżnienie dedykuję moim 
współpracownikom, z którymi wspól- 
nie prowadzę inwestycje oraz pozyskuję 
środki finansowe z zewnątrz. Dziękuję 
mieszkańcom Gminy Paczków za 
wyrozumiałość dla naszych działań, 
nie raz dostarczających utrudnień, 
jednak niezbędnych dla rozwoju pacz-
kowskiej ziemi.”

www.paczkow.pl paczkow.zaprasza
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227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Uroczyste obchody Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się nabożeństwem w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Jana 
Ewangelisty w Paczkowie, które odprawił ksiądz proboszcz Jarosław Ostrowski, a homilię wygłosił ksiądz wikariusz Leszek Machulak. 

3 Maja obchodzone jest również święto 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski, która stała się patronką naszego 
kraju. Pan Artur Rolka - Burmistrz Gminy 
Paczków wraz z panem Wiesławem 
Barabaszem - Przewodniczącym Rady 
Miejskiej i panią Iwoną Cymarą - Sekre-
tarzem Gminy złożyli kwiaty w kaplicy 
pw. Najświętszej Maryi Panny.

Po zakończeniu nabożeństwa, spod 
kościoła ruszył tradycyjny pochód, 
któremu przewodziła Paczkowska 
Orkiestra Dęta. Wyjątkowo w tym roku 
ulicą Narutowicza przeszli m.in. przed-
stawiciele władz samorządowych, licz-
ne reprezentacje i poczty sztandarowe 
paczkowskich szkół oraz służb mundu-
rowych - policji, straży pożarnej i ochot-

niczych jednostek strażackich. Nie 
zabrakło oczywiście członków Związku 
Kombatantów RP, przedstawicieli 
Związku Emerytów i Rencistów, re-
prezentantów ugrupowań politycznych 
oraz dyrektorów jednostek podległych. 
W pochodzie wzięło również udział 
wielu mieszkańców miasta, którzy ze-
chcieli wspólnie uczcić Święto Konsty-
tucji 3 maja. Uczestnicy pochodu złożyli 
kwiaty pod Pomnikiem Armii Krajowej 
przy ul. Kołłątaja. Świąteczny nastrój 
i dostojność tych chwil spotęgowało 
odegranie przez orkiestrę Hymnu 
Narodowego. Następnie pan Artur 
Rolka oraz Wiesław Barabasz wystąpili 
z przemówieniami okolicznościowymi. 
- Wspomnienie wielkiego czynu 
światłych Polaków, którzy stworzyli 
pierwszy w Europie akt praw pod-
stawowych, to warunek utrzymania 

naszej niepodległości. Każda Konsty-
tucja powinna być oparta o tzw. prawo 
rzymskie i o monteskiuszowski podział 
władzy. Przyjęcie Konstytucji 3 Maja  
było filarem stanowiącym unikatowe 
stosunki polsko–litewskie oparte na 
zasadzie wolni z wolnymi, równi z rów-
nymi. Dodał też, że wspólnota polsko-
litewska ma obecnie charakter wspól-
noty państw europejskich, stąd też 
nasze miasto współpracuje z partner-
skim miastem Ejszyszki z Litwy. 
Paczkowianie godnie uczcili Święto 
Konstytucji 3 maja. Mieszkańcy stanęli 
na wysokości zadania - w oknach 
domów pojawiły się biało-czerwone 
flagi, wielu mieszkańców wzięło udział 
także w pochodzie. Składamy wyrazy 
wdzięczności dla wszystkich uczest-
ników i organizatorów, którzy stworzyli 
to podniosłe wydarzenie.

Wydawca:
“Głos Paczkowa”
Gmina Paczków

Rynek 1, 48-370 Paczków
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Zakończył się  
remont 
chodnika  
w Trzeboszo-
wicach 

Gmina Paczków w ramach Fundu-
szu Sołeckiego Wsi Trzeboszowice 
zrealizowała zadanie dot. remontu 
chodnika znajdującego się przy drodze 
gminnej, stanowiącej część działki 
oznaczonej nr 850. Przedsięwzięcie 
objęło modernizację 300 metrów 
długości. Wykonawcą była firma 
MUST-FLY pana Marka Muchy. W ra-
mach zadania wykonano: roboty  
ziemne, nawierzchnię z tłucznia ka-
miennego, ułożono kostkę betonową 
na podsypce piaskowej, obrzeża 
i krawężniki oraz wyregulowano 
studzienki kanalizacyjne. Wartość prac 
w 2018 r. wyniosła 48.900,00 zł, a kwo-
ta przeznaczona z funduszu sołeckiego 
stanowi 28.824,86 zł. Roboty zakoń-
czono w czerwcu 2018 r.

Kącik poetycki

OD KOGO TO 
WSZYSTKO?

W dłoniach pozostało ciepło
Słońca promieni – 
Które zaszło
Za baldachim lasu – 
Parawan zieleni

Ubogacone radością
Cichną koncerty ptasie
Do sennych marzeń tulą – 
W blasku księżyca – 
Przycupniętego na tarasie

W noc majową
Wiatr bzami kołysze – 
Aromat kwiatów rozsiewa – 
nad ogrodami czuwa
Zapewnia spokój i ciszę

Bóg – Świat majem – od 
wieków dekoruje
Te zjawiska palcem naznaczył
Tym dziełem życie umila – 
By nas zadowolić – 
O gwiazdy zahaczył

Autor: Jan Haręża, Paczków 2018

Sprawozdanie 

Realizacja Programu Współpracy Gminy Paczków z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie za 2017 rok
Roczny Program Współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r., został 
przyjęty Uchwałą nr XXVII/202//2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Rocznego Programu Współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymieniony-
mi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
Cel główny Programu - budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Paczków a organizacjami pozarządowymi i inny-
mi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności 
obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY
I. TRYB KONKURSOWY
W 2017 roku ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w następujących obszarach: 
1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2) ochrona i promocja zdrowia,
2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
4) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert – 23.
Liczba ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy (tryb pozakonkursowy) – 1, na kwotę 1.000 zł.
Liczba zawartych umów – 18, na łączną kwotę 121.000 zł.

1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
Cel został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe 1 organizacji na kwotę 40 000 zł.
Zrealizowano następujące zadanie:

2. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 
Cel został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe 4 organizacji na kwotę 18 000 zł. Zrealizowano następujące zadania:

3. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Cel został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe 9 organizacji, na kwotę 51 500 zł. Zrealizowano następujące zadania:
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Drugi etap 
rozbudowy 
OSP Gościce

Dodatkowo przeprowadzono zakup 
oraz montaż szamba.
Aktualnie wykonawca tj. firma 
„Obsługa Inwestycji Dachowych” pana 
Piotra Gładysza realizuje prace nad 
II etapem rozbudowy i przebudowy 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gościcach, polegających na:
- wykonaniu ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych, kominów oraz stropo-
dachu, nadproży, podciągów i wieńców 
żelbetowych;
- ociepleniu stropodachu i ścian bu-
dynku styropianem z wykonaniem 
wyprawy z tynku cienkowarstwowego, 
instalacji wewnętrznej wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej oraz c.o., 
przyłącz kanalizacji sanitarnej do 
lokalnego szamba,
- montażu stolarki okiennej i podoki-
enników, stolarki drzwiowej oraz wrót 
stalowych garażowych,
-  robotach tynkarskich, malarskich 
i wykończeniowych,
-  przebudowie zasilania napowietrzne-
go niskiego napięcia.

Koszt inwestycji to 
279.296,31 zł.

W ubiegłym roku 
rozpoczęto I etap rozbu-
dowy i przebudowy OSP 
Gościce, który dotyczył 
robót ziemnych, wykona-
nia ław fundamentowych, 
izolacji pionowych i 
kanalizacji sanitarnej.

4. EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
Cel został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe 1 organizacji, na kwotę 1 500 zł. Zrealizowano następujące zadania:

5. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SPOŁECZEŃSTWAMI
Cel został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe 2 organizacji, na kwotę 9 000 zł. Zrealizowano następujące zadania:

POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY
Realizując Program Współpracy Gmina Paczków realizowała następujące formy współpracy pozafinansowej:

1) wzajemne informowanie się o kierunkach planowanej działalności i współdziałanie w celu ujednolicenia i harmonizowania tych kierunków,

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji, w trybie 

określonym we właściwej uchwale Rady Miejskiej w Paczkowie,

3) promocja działalności organizacji pozarządowych poprzez umożliwienie im publikowania istotnych wiadomości na stronie internetowej Gminy,

4) organizacja otwartych spotkań pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu w zakresie prowadzonej przez organizacje działalności statutowej,

5) nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń lub urządzeń należących do Gminy, w szczególności w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych.

II. TRYB POZAKONKURSOWY

NIEZWYKLI 
PACZKO-
WIANIE

Zawodniczka klubu Strength Coach 
Performance Wrocław, która z wyni-
kiem 393 kg i 367,14 pkt wywalczyła 
pierwsze miejsce podczas Pucharu 
Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym 
w Skierniewicach. W kategorii senio-
rek do 84 kg w konkurencji przysiad 
ze sztangą uzyskała wynik 150 kg, w 
wyciskaniu leżąc 80 kg, a w martwym 
ciągu 162,5 kg. Trójbój siłowy to dyscy-
plina sportów siłowych, której początki 
sięgają końca lat 50, kiedy to rozegrano 
pierwsze Mistrzostwa Wielkiej Brytanii. 
W jej skład wchodzą trzy boje wykony-
wane w następującej kolejności: przy-
siad ze sztangą na barkach, wyciskanie 
sztangi z klatki piersiowej na ławeczce 
oraz martwy ciąg.

Karolina Gaczyńska - 
złota medalistka Pucharu 
Polski w Trójboju Siłowym 
Klasycznym.

ZNAJDŹ NAS
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Pierwszy Gminny Dzień Seniora 
i Wnuczka 
Gminny Dzień Seniora i Wnuczka zorganizowano w sobotę 28 kwietnia br. na placu 
przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie. Seniorzy z Gminy Paczków mogli w miłej 
atmosferze wspólnie spędzić czas. 

Tegoroczne obchody zorganizowano 
po raz pierwszy przez Artura Rolkę Bur-
mistrza Gminy Paczków, Ośrodek Kul-
tury i Rekreacji w Paczkowie, Gminne 
Centrum Sportu i Rekreacji, Klub Se-
niora, Radę Seniorów, MOFUS Pacz-
ków oraz Bibliotekę Publiczną w Pa- 
czkowie. W trakcie pikniku obecny 
był także Antoni Konopka - Członek 
Zarządu Województwa Opolskiego oraz 
Wiesław Barabasz - Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Paczkowie. Wydarzenie 
otworzył Artur Rolka Burmistrz Gminy 
Paczków, który poinformował wszyst-
kich, że impreza jest finansowana 
z Marszałkowskiego Budżetu Obywatel-
skiego. Spotkanie miało przede wszyst-
kim charakter wydarzenia towarzysko 
– integracyjnego, oprócz tego organi-
zatorzy zorganizowali wiele konkursów 
dla par Senior-Wnuczek. Młodzieżowe 
Forum Samorządowe Gminy Paczków 
przygotowało dwa konkursy, w których 
szczególnie powodzeniem cieszył się 
konkurs „Kocham Cię Paczków”. GCSiR 
sprawdziło umiejętności sprawnościowe 
oraz kondycję seniorów i wnuczków 
w licznych konkurencjach sportowych 
np. rzut piłką lekarską, skoki na skakance, 
bieg na czas z przeszkodami, strzelanie 
z łuku itd. Ponadto Biblioteka Publi-

czna w Paczkowie przygotowało stoisko 
z origami, gdzie każdy chętny mógł 
wykonać piękne róże z kartek papieru. 
Biblioteka organizowała również za-
wody sprawnościowe z książką w tle 
np. układanie piramidy z książek. Po 
części sportowej seniorzy rozpoczęli 
wspólne biesiadowanie przy smacz-
nym poczęstunku, nie zabrakło muzyki, 
o której oprawę zadbał Ośrodek Kul-
tury.  Na scenie wystąpiły dwa zespoły: 
Dziewiętliczanki i ECHO. Z pewnością 
na długo ten dzień pozostanie w pamięci 
naszych seniorów. Mamy nadzieję, 
że Gminny Dzień Seniora i Wnu- 
czka zapisze się w kalendarzu naszych 

lokalnych uroczystości na stałe jako for-
ma motywująca do spotkań i integracji 
różnych grup społecznych. To też dobra 
chwila do inspirowania mieszkańców 
do różnych aktywności. Taka forma 
spędzania wolnego czasu nie tylko 
wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, 
ale również pozwala na integracje wśród 
ludzi i oderwanie się od codziennych 
trosk. Zapraszamy jako Urząd Miejski 
do współpracy, zgłaszania pomysłów 
i wspólnego działania. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w stworzenie tego wydarzenia i do zo-
baczenia za rok! 

Pasje łączą pokolenia
Gmina Paczków od 2017 r. koordynuje projekt pn. „Pasje łączą 
pokolenia”, realizowanego w ramach I edycji  Marszałkowskie 
go Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego, finan- 
sowanego ze środków pochodzących z dotacji 
z budżetu Województwa Opolskiego, na który przezna- 
czono 100 tysięcy złotych. Na 2018 r. zaplanowano 
9 wydarzeń społeczno – kulturalnych, sportowych 
i integracyjnych adreswanych do mieszkańców Gminy Pa-
czków, w których zaangażowano stowarzyszenia.  Zrealizo- 
wano następujące imprezy:

22.04.2018 r. - Zawody spinningowe – turniej miast, impreza 
o charakterze sportowym, skierowana była do pasjonatów 
wędkarstwa,
28.04.2018 r.  – Gminny dzień Wnuczka i Seniora, wydarzenie 
towarzysko – integracyjne dla seniorów i ich wnuczków, które 
odbyło się na placu przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczko-
wie,
26.05.2018 r. – Młodzi Strażacy ochotnicy w służbie starszym 
druhom, międzypokoleniowy turniej strażacki, który odbył się na 
obiekcie sportowym w Dziewiętlicach,
02.06.2018 r. – Rodzinne Zawody Wędkarskie, integracyjna im-
preza plenerowa, promująca wędkarstwo wśród mieszkańców 
Gminy Paczków,
17.06.2018 r. Rekreacyjny rodzinny rajd rowerowy – „Błękitna 
wstęga”,
22.06.2018 r. Piłkarski turniej pokoleń,
23.06.2018 r. – Bieg na wieżę ratuszową w centrum Paczkowa, 
22-23.06.2018 r. Rok Polski – śladami naszych przodków – Biwak 
z noclegiem „Obchody kupalnocki” – Noc Świętojańska z lepie-
niem i wypalaniem garnków ceramicznych. 

Przed nami 30.06.2018 r. – impreza podsumowująca pro-
jekt, która odbędzie się nad Zalewem Paczkowskim  
w  Kozielnie.
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Remont ciągów 
pieszo - rowerowych 
Trwa realizacja projektu pn. „Wdrażanie strategii ni-
skoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie 
Gminy Grodków i Gminy Paczków”.

Gmina Paczków w partnerstwie z Gminą 
Grodków realizuje w/w projekt, którego 
celem jest poprawa poziomu i jakości 
życia społeczności lokalnych oraz ogra- 
niczenie zanieczyszczenia powietrza 
w Gminie Grodków i Gminie Paczków, 
poprzez rozwój czystych, bezpiecznych 
i efektywnych form transportu publi- 
cznego i niezmotoryzowanego trans-
portu indywidualnego. Zadanie jest 
realizowane dzięki dofinansowaniu 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020 poddziałanie 
3.1.1 Strategie niskoemisyjne 
w miastach subregionalnych. Wyko-
nawca tj. Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno Usługowo Handlowe „Steinbudex 
– J.M.” rozpoczęło prace przy przebu- 
dowie istniejących ciągów pieszych 
w parku od kościoła pw. MBNP,  tj. ulicy 
E. Plater w kierunku ul. Kołłątaja (Zespołu 
Szkół w Paczkowie).Szczegółowy zakres 
robót dla Paczkowa zawiera m.in.: wyko-
nanie ścieżek pieszo-rowerowych po-
przez przebudowę istniejących ciągów 
pieszych oraz wymianę i uzupełnienie 

latarni, modernizację fontanny wraz 
z infrastrukturą techniczną, wydziele-
nie miejsc postojowych wraz z drogą 
dojazdową (parking otwarty) dla samo-
chodów osobowych, budowa lub 
montaż systemowej toalety publicznej 
z dostępem dla osób niepełnosprawnych, 
budowa dworca autobusowego jako 
centrum przesiadkowe wraz z zagospo-
darowaniem terenu.

Budowa wiat rekreacyjnych 
W ramach projektu pn. „Paczków i Javorník. Dwa miasta, jedna historia”  realizo-
wanego dzięki dofinansowaniu z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, 
oś priorytetowa nr 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspie- 
rania zatrudnienia trwają prace nad budową 5 wiat rekreacyjnych.

Wykonawcą zadania jest firma WOL-
BUD – Usługi Ogólnobudowlane Do-
minik Wolski z Paczkowa, która realizuje 
wykonanie konstrukcji drewnianych 
wiat rekreacyjnych w Starym Pacz- 
kowie, Kamienicy, Ujeźdźcu, Gościcach 
i Kamienicy. Łączna wartość zadania 
to 374.334,33 zł, w tym dofinanso-
wanie wynosi 318.184,18 zł. Ponadto 
całkowita wartość projektu dla Gminy 
Paczków stanowi 1.361.545,79 euro, 
tj. ok. 5,99 mln zł, natomiast całkowita 
kwota dotacji z EFRR to 1.157 313,92 
euro (ok. 5, 1 mln zł).
Wiaty rekreacyjne wraz z piecami 
chlebowymi, wędzarnią i grillem z ka-
mienia  powstaną na trasie pow-
stającego szlaku rowerowego pn. 

“Śladami historii Paczkowa i Javorníka”. 
Pętla szlaku łączy miejscowości po obu 
stronach granicy. Natomiast po czesk-

iej stronie wiaty powstaną w Javorníku 
i Bilym Potoku. Altany będą służyły do 
odpoczynku i obsługi turystów.

ZNAJDŹ NAS

Jeszcze raz być w Paczkowie 
Po pięćdziesięciu latach od ukończenia Liceum Ogólnokształcącego spotkaliśmy się 
ponownie w Paczkowie - mieście naszej młodości. Zjechaliśmy się między innymi ze 
Szczecina, Kielc, Bielska Białej, Wrocławia, Opola. 

Atmosfera spotkania była wspaniała.
Na początek uczestniczyliśmy w mszy 
świętej w małym kościele p.w. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. O. Ireneusz 
Homoncik i o. Jan Główczyk serdecznie 
powitali 25 przybyłych absolwentów. 
Przedstawili najważniejsze wartości, 
którymi człowiek powinien się kierować 
w życiu oraz wspomnieli o przemijaniu, 
tęsknocie i przyjaźni, która łączy ludzi. 
Wspólnie pomodliliśmy się za dusze 
zmarłych profesorów oraz koleżanek 
kolegów. 
W oczach wielu osób pojawiły się 
łzy wzruszenia. Potem krótki spacer 
przez remontowany rynek do bu- 
dynku naszego liceum. Trwająca prze-
budowa płyty głównej wzbudziła 
naszą ciekawość i już postanowiliśmy, 
że za rok będziemy tu ponownie aby 
nacieszyć się “nowym życiem” pacz-
kowskiej starówki. A w liceum dzięki 

uprzejmości Pani dyrektor mgr Mar-
tyny Nakonieczny odwiedziliśmy naszą 
klasę, przeglądaliśmy dzienniki lekcyjne 
z ocenami i oddaliśmy się wspomnieniom. 
Szczególnie wiele słów poświęciliśmy 
ówczesnemu dyrektorowi dr Ludwikowi 
Gwoździowi, znakomitemu pedagogowi, 
człowiekowi o dużej wiedzy, charyzmie 
i wielkim sercu dla młodzieży. Złożyliśmy 
wyrazy szacunku i podziękowania profe-
sorowi Władysławowi Dorowi za wiele 
radości i dumy, której nam dostarczyła 
prowadzona przez niego drużyna 
żeńskiej siatkówki. Wśród absolwentek 
naszego rocznika są członkinie tamtej 
drużyny siatkarskiej: Anna Kurowska, 
Elżbieta Chudy i Elżbieta Górecka. 
Wspominaliśmy wspólne, pełne radości 
i rozczarowań przeżycia, klasówki, 
nietrafione odpowiedzi przy tablicy 
i nie zawsze poprawne podpowiedzi. 
Z wypiekami na twarzy opowiadaliśmy 

o szkolnych przyjaźniach, nieśmiałych 
zalotach i spacerach wokół rynku 
w nadziei na spotkanie szkolnej sym-
patii. Zwiedziliśmy powstałe w ostat-
nich latach Metamuzeum samochodów, 
zachwycając się pomysłem i rozmachem 
inwestycji. 
Wypiliśmy też lampkę wina z pacz-
kowskiej winnicy i w szampańskich na- 
strojach udaliśmy się na uroczystą 
kolację. Rozmowy trwały do późnych 
godzin nocnych. Zdominowały je 
wspomnienia z wycieczek, balu matural-
nego i całej uczniowskiej codzienności. 
Z pewnością nie jest to nasze ostat-
nie sentymentalne spotkanie w tym 
urokliwym, pełnym wspomnień i coraz 
piękniejszym Paczkowie. 

Absolwenci Liceum 
Ogólnokształcącego w Paczkowie 
A.D. 1968
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Pobiegli dla Niepodległej
W piątek, 25 maja 2018 r. Zespół Szkół w Paczkowie zaprosił przedszkolaków i uczniów z 
Gminy Paczków do udziału w I Biegu dla Niepodległej.

Przygotowane zostały trzy dystanse: dla 
przedszkolaków – 100 m, dla uczniów 
klasy I – III oraz IV - V – 1918 m oraz dla 
klas VI –VII, gimnazjalistów i uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych – 2018 m.
Uczestnicy otrzymali białe i czerwone 
balony oraz pamiątkowe znaczki. Na 
najlepszych we wszystkich kategoriach 
czekały medale, dyplomy, puchary oraz 
atrakcyjne nagrody, które uroczyście 
wręczyli: pani Martyna Nakonieczny  
- dyrektor ZS w Paczkowie, pan Artur 
Rolka - burmistrz Paczkowa – oraz pan 
Radosław Napieracz dyrektor GCSiR.
 Organizatorzy przygotowali dla uczest-
ników napoje, a dla najmłodszych 
troszkę słodkości.
Nad sprawnym przebiegiem zawodów 
czuwali uczniowie i nauczyciele ZS 
w Paczkowie, współorganizator 
– Gminne Centrum Sportu i Rekreacji 
w Paczkowie oraz Straż Miejska.

WYNIKI KOŃCOWE 
DZIEWCZĄT 
I/ Przedszkolaki: I msc. - I. Nawłoka, 
II msc. - E. Nawłoka, III msc. - M. Breś.
II/ Klasy I - III - I msc. – N. Witowska 
(PSP nr 3), II msc. – N. Kupczak (ZSP 
w Kamienicy), III msc. – J. Kubica (ZSP 
Trzeboszowice).

Ruszyła modernizacja  
oczyszczalni ścieków  
w Paczkowie 
W dniu 27 kwietnia br. firma WODGAZ 
z Opola - wykonawca robót budow-
lanych, rozpoczął realizację pro-
jektu „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie aglomeracji Pa-
czków”, nr POIS.02.03.00-00-0213/16, 
współfinansowanego ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020. Obec-
nie ruszyły prace związane z budową 
zbiornika retencyjnego na oczyszczalni 
ścieków w Paczkowie, wchodzącej 

w skład Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji. Teren jest wielkim placem bu-
dowy. W powstającym zbiorniku reten-
cyjnym ścieków, przygotowano wykopy 
pod fundamenty, kolejnymi etapami 
będzie wykonanie zbrojenia płyty den-
nej, betonowanie i montaż rur techno-
logicznych pod dnem zbiornika. Plano-
wany termin zakończenia inwestycji to 
listopad 2018 r., a wartość prac wynosi 
1.472.310,00 zł, z czego dofinansow-
anie stanowi 763.087,50 zł.

III/ Klasy IV – V - I msc. – N. Pater (PSP 
nr 3), II msc. – A. Pater (PSP nr 3) oraz 
M. Szczotka (PSP nr 2).
IV/ Klasy VI – VII - I msc. – J. Pater (PSP 
nr 3), II msc. – K. Wilgan (PSP nr3), 
III msc. – A. Żywica (ZSP Kamienica).
V/ Szkoły gimnazjalne i ponadgim-
nazjalne – I msc.- L. Nocoń (PSP nr 3 
z oddziałami gimnazjalnymi), II msc. - 
O. Cempiel – ZS w Paczkowie, III msc. 
K. Ignasiak (PSP nr 3 z oddziałami gim-
nazjalnymi).

WYNIKI KOŃCOWE 
CHŁOPCÓW 
I/ Przedszkolaki: I msc. – T. Zając, II msc. 
– W. Kowalczyk, III msc. – S. Kurowski.
II/ Klasy I - III - I msc. – M. Mrozek (PSP 
nr 3), II msc. – B. Reszka (PSP nr 3), 
III msc. – G. Surówka (PSP nr 2) oraz 
A. Dawidowicz (PSP nr 3).
III/ Klasy IV – V - I msc. – P. Piotrowski 
(ZSP Trzeboszowice), II msc. – S. Iwański 
(ZSP Trzeboszowice) oraz M. Lelek (PSP 
nr 2).
IV/ Klasy VI – VII - I msc. – W. Caputa 
(PSP nr 3), II msc. – P. Szafarczyk (PSP 
nr3) , III msc. – W. Mydlarz (ZSP Kami-
enica).
V/ Szkoły gimnazjalne i ponadgim-
nazjalne – I msc.- G. Robak (PSP nr 3 
z oddziałami gimnazjalnymi), II msc. – 
G. Skrzypczak (PSP nr 3 z oddziałami gim-
nazjalnymi), III msc. M. Makowski (ZS).

Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom 
biegów, a szczególne podziękowania 
składamy opiekunom dzieci i młodzieży 
za uświetnienie uroczystości oraz udział 
we wspólnej zabawie.

Tekst: ZS w Paczkowie

Koszt inwestycji to 1.472.310,00 zł

Kanalizacja sanitarna na 
ul. Robotniczej rozpoczęta! 
Trwają prace przy budowie kanaliza-
cji sanitarnej w Paczkowie na ul. Ro-
botniczej finansowanej ze środków 
pochodzących z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Jest to efekt realizacji 
projektu “Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie aglomeracji Pa-
czków “ - budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza. 
Umowę podpisano z firmą WODGAZ 
Arkadiusza Kosentki, Aleksandry Michal-
skiej Spółka Jawna z Opola. Wartość 
umowy to 1.685.100,00 zł, w tym 
dofinansowanie wynosi 782.197,55 zł. 
Celem projektu jest zwiększenie liczby 
ludności korzystającej z ulepszonego 
systemu oczyszczania ścieków komu-
nalnych, zapewniającego podwyższone 
usuwanie biogenów. Projekt przyczyni 
się do poprawy stanu środowiska natu-
ralnego, czystości wód i gleby oraz dos-
tosowania gospodarki wodno-ściekowej 
do wymagań Polski i UE, a tym samym  
do realizacji celów polityki ekolo- 

gicznej tj. ochrony, zachowania 
i poprawy jakości środowiska, ochrony 
zdrowia oraz racjonalnego wykorzysta-
nia zasobów naturalnych.

Koszt inwestycji to 1.685.100,00 zł

Zmarła najstarsza mieszkanka Gminy Paczków

Z przykrością informujemy, że w wieku 109lat zmarła śp. Maria 
Grociak - najstarsza mieszkanka gminy Paczków.

Urodziła się 9 stycznia 1909 r. w Węglówce (woj. małopolskie). 
Była najstarszym mieszkańcem Gminy Paczków oraz Powiatu 

Nyskiego. 1937 roku wyszła za mąż za Marcina Grociaka. 
Natomiast w 1939 r. została zmuszona do wyjazdu do Niemiec, 

gdzie spędziła 6 lat pracując w gospodarstwie rolnym. Po pow-
rocie, z powodu braku pracy, małżeństwo Grociaków wspólnie 
z dziećmi postanowiło w 1951 r. przeprowadzić się w rodzinne 

strony męża i zamieszkali w miejscowości Wilamowa. 
Do emerytury Pani Maria pracowała wspólnie z mężem 

w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wilamowej.

W imieniu mieszkańców Gminy Paczków rodzinie oraz bliskim 
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci śp. Marii Grociak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie
Wiesław Barabasz                                                             

Burmistrz Gminy Paczków 
Artur Rolka

Wiosna (w Radomsku)

Emeryci w Radomsku
Przez cztery pory roku
Gdy mają trzeci wiek
Choć mają zaćmę w oku
Włączają czwarty bieg

Wiedzą w Polsce
Już na wiosnę 
Wiedzą nawet w Płońsku
Że Uniwersytet III Wieku SAN
Jest w Radomsku

Uniwersytet dla każdego
Na Uniwersytecie III wieku SAN w 
Radomsku
Emerytów interesowała nowa matura 
Lecz w myślach – goła natura
Przerosła ich ta uwertura.

Lato (emeryta)
Marzenie emeryta
Być na drugiej półkuli
I opalać się przy smarkuli 
Szczyt marzeń emeryta
Wygrać w totolotka małolatę
Oraz mieć sponsora tatę
Przyczyna i skutek
Gdy dziadka interesuje lalunia
To zostawia go babunia

Pamiętaj!
Emerytalne talenty
Płacą tez alimenty

Atut
Gdy emerytka ma siłę lwicy
Wtedy zakłada dom uciech w okolicy

W trzecim wieku
W trzecim wieku 
Słuch tępieje
Lecz uczucie szaleje.

Jesień (życia)
Trzeci wiek
Wiek emerytalny to okres
Trzeciej w życiu zmiany

W której najwyższy czas
Zacząć wymieniać organy

Czwarty wiek
Coraz więcej osiemdziesięciolatków
I… wycierania pośladków

Ósmy krzyżyk
Gdy po 80-ce idziesz do lekarza
Zamawiaj od razu grabarza.

Zima (w mieszkaniu)
Stopień ważności
Koło emeryta łóżka
Ważniejsza jest zgrabna nóżka
Niż puchowa poduszka

Ogłoszenie emeryta
Zimowe wspólne łoże
Zamienię na życie w inkubatorze

Starość
Sapanie, spanie, s…i czekanie.

Eugeniusz Białek - II miejsce w
Ogólnopolskim Konkursie na fraszkę 
o złotą kropkę „Cztery Pory Roku” 
na Uniwersytecie III Wieku w Radomsku

fraszka



8  Czerwiec 2018

www.paczkow.pl

Paczkowska Grupa Artystyczna z wizytą w Uzès 
Współpraca Gminy Paczków z Uzès (Francja) rozpoczęła się 26 sierpnia 1978 roku, kiedy Naczelnik Miasta i Gminy 
Paczków oraz Mer Miasta Uzès podpisali porozumienie, dążące do umocnienia więzów przyjaźni między miastami. 

Na koniec 2014 r. szacowano, że 
w okresie 2015-2021 koszty obsługi 
zadłużenia; w szczególności odsetki 
wyniosą ponad 773 tys. zł. Największymi 
wierzycielem Gminy był SGB Bank 
SA z siedzibą w Poznaniu, którego 
należności wynosiły 3.441.666,60 zł. 
Do końca maja 2018 r. dokonano spłaty 
zobowiązań finansowych zaciągniętych 
w 2014 r. i w latach wcześniejszych 
w kwocie 5.326.518,51 zł.
Obecnie całkowite faktyczne zadłużenie 
Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wy-
nosi 9, 797 mln zł. Na poziom długu 

Wydatki 
majątkowe 
a zobowią-
zania finan-
sowe Gminy 
Paczków 

Gminy jedyny wpływ mają wydatki 
majątkowe, które w latach 2015-2018 
planowane są w kwocie 39.864.722,06 
zł. Kwota pozyskanych dofinansowań 
wynosi 22.683.627,31 zł.
Do ważniejszych przedsięwzięć inwe-
stycyjnych należy zaliczyć następujące 
projekty:
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie aglomeracji Paczków (m.in. 
wykonanie kanalizacji w Kozielnie,  na 
ul. Robotniczej, Osiedlu Wieszczów);
- Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 
w Subregionie Południowym na terenie 
Gminy Grodków i Gminy Paczków (m.in. 
wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych, 
modernizacja fontanny, wydzielenie 
miejsc postojowych, centrum przesiad-
kowe); 
- Ochrona różnorodności biologicznej 
w Paczkowie poprzez zagospodarowa-  
nie stawu przy ul. Klonowej;
- Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna 
historia (m.in. adaptacja zabytkowej 
płyty Rynku, wiaty rekreacyjne, ścieżka 
rowerowa); 
- Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Su-
bregionu Południowego - Termomo-
dernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Paczkowie przy ul. 
1 Maja;
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w Paczkowie;
- Rewitalizacja miasta Paczków.

Na dzień 30.11.2014 r. 
zadłużenie Gminy Pa-
czków stanowiło kwotę 
ponad 9,328 mln zł.  
Dług Gminy składał się z: 
- 7 kredytów na kwotę 
7.952.866 zł,  
- 2 pożyczek na kwotę 
124.097 zł,
- 1 emisji obligacji na 
kwotę 1.252.000 zł.

cowniach tamtejszych artystów. Te os-
tatnie pozwoliły na wymianę ,,artysty-
cznych poglądów” i zdobywanie nowych 
umiejętności plastycznych. Oprócz licz-
nych rozmów i spotkań nie zabrakło 
też czasu na pracę. Uczestnicy pleneru 
stworzyli obrazy, które zostały zaprezen-
towane w Galerii Mediateki w Uzès. Pod-
czas spotkania z władzami partnerskiego 
miasta Uzès podarowano merowi Jean-
Luc Chapon obraz przywieziony z Pa-
czkowa przedstawiający nasze miasto. 
Paczkowscy artyści spotkali się w Uzès 
z wielką serdecznością i otwartością 
gospodarzy.

Wernisaż prac studentów 
UTP w Bydgoszczy 
Studentki z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy w maju br. przebywały na 5-dniowym 
plenerze architektonicznym. 

Opiekę merytoryczną sprawował prof. 
dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj.
 W piątkowe popołudnie 11 maja 2018 r. 
w Domu Plastyka miał miejsce wernisaż, 
na którym nastąpiło przekazanie prac 
przez studentki na ręce Burmistrza. 

Plener jest kontynuacją idei powstałej 
w 2015r. dot. współpracy Gminy Pacz-
ków z uczelniami wyższymi w zakresie 
wspólnych projektów edukacyjnych z 
zakresu Architektury i Urbanistyki oraz 
Konserwacji Zabytków.

W 2008r. 30-lecie współpracy polsko-
francuskiej obchodziliśmy we Francji, 
na zaproszenie Uzès, dlatego tym razem 
Artur Rolka Burmistrz Gminy Paczków 
Paczków zaprosił delegację z Uzès do 
Paczkowa. W związku z obchodami 
40-lecia partnerstwa, w czerwcu br. 
do naszego miasta przybyła delegacja 
przedstawicieli partnerskiego mia-
sta w celu odnowienia porozumienia 
o współpracy. Natomiast w kwietniu 
br. na zaproszenie działającego w Uzès 
Stowarzyszenia współpracy z zagranicą 
kilku członków Paczkowskiej Grupy 
Artystycznej działającej przy Ośrodku 
Kultury i Rekreacji w Paczkowie, brało 
udział w tygodniowym plenerze malar-
skim zorganizowanym w tym malow-
niczym mieście. Celem wyjazdu było 
zacieśnienie i utrwalenie kontaktów 
między artystami z Paczkowa i Uzès. 
Artyści zostali bardzo mile przyjęci przez 
tamtejsze władze, twórców i członków 
Stowarzyszenia. Gospodarze pleneru 
przygotowali dla artystów bardzo atrak-
cyjny program pobytu. Kilka wycieczek 
połączonych ze zwiedzaniem okoli-
cznych muzeów i zabytków,  wizyt w pra-
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XXXVI Turniej Wiedzy o Paczkowie
W dniu 11 kwietnia br. odbyły się eliminacje finałowe międzyszkolnego XXXVI Turnieju 
Wiedzy o Paczkowie zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Paczkowie i Bur-
mistrza Gminy Paczków.

W Turnieju wzięły udział trzyosobowe 
drużyny  reprezentujące wszystkie szkoły.  
Rozgrywki odbywały się w dwóch katego-
riach wiekowych: kategoria szkoły podsta-
wowe i kategoria szkoły ponadpodstawowe. 
W związku z reformą systemu edukacji do 
kategorii wiekowej: szkoły ponadpodsta-
wowe zaliczono też „klasy gimnazjalne” 

IV - Miejsce drużyna Szkoły Podstawowej 
w Trzeboszowicach w składzie: Dominik 
Motyka, Xawier Szwarga, Dominik Pietrzyk.
W kategorii szkół ponadpodstawowych:
I - Miejsce drużyna Liceum Ogólnokształ-
cące w Paczkowie w składzie: Oliwia Cemp-
iel, Klaudia Rozbicka, Wiktoria Puzio.
II  - Miejsce drużyna reprezentująca „klasy 

ufundowaną przez Burmistrza Paczkowa 
i stanowiącą nagrodę główną Turnieju.
W Kłodzku młodzież zwiedziła Mu-
zeum Ziemi Kłodzkiej mieszczące się 
w barokowym gmachu dawnego konwiktu 
jezuickiego i obejrzała ciekawe zbiory tego 
Muzeum, m.in. różnorodne zegary mecha-
niczne popularne na Śląsku w XIX w oraz 
pięknie zdobione szkło i kryształy wykony-
wane w okolicy Kłodzka. 
Uczestnicy mogli też poznać odremon-
towane, średniowieczne,  sięgające 6 
metrów w głąb podziemie, stanowiące dużą 
atrakcję.
Następnym punktem wyjazdu był  kłodzki 
Minieuroland – świetny pomysł na  obej- 
rzenie miniatur perełek architektonicznych 
Europy  - bez potrzeby  opuszczania kraju. 
Misternie wykonane repliki budowli  oraz 
pięknie zaprojektowana przestrzeń roślinna 
wzbudziła zainteresowanie uczestników 
wyjazdu.
Biblioteka Publiczna w Paczkowie od 36 
lat rozbudza wśród młodzieży zaintereso- 
wania historią, zabytkami, tradycjami 
i kulturą „małych Ojczyzn” organizując 
coroczne konkursy wiedzy o Paczkowie.

obecnie funkcjonujące w strukturze szkoły
podstawowej.
Turniej składał się z 3 części: pisemnej, 
zadania premiowanego za czas wykona-
nia i z części ustnej. Wśród tegorocznych 
pytań i poleceń znalazły się  m.in. pytania 
o nazwiska i zasługi Honorowych Oby-
wateli Gminy Paczków, pytania związane 
ze znajomością lokalnych legend, a także 
wiele pytań dotyczących historii i zabytków 
miasta, środowiska przyrodniczego i wiedzy 
o bieżących wydarzeniach społecznych 
i gospodarczych.

W tegorocznym 
Turnieju zwyciężyli:
W kategorii szkół podstawowych:
I - Miejsce drużyna Szkoły Podstawowej 
w Kamienicy w składzie: Mikołaj Bogacki, 
Iwona Talik, Szymon Wilgos.
II - Miejsce drużyna Szkoły Podstawowej nr. 
2 w Paczkowie w składzie: 
Angelika Piekarska, Paulina Chronowska, 
Natalia Rolka.
III - Miejsce drużyna Szkoły Podstawowej 
nr. 3 w Paczkowie w składzie: 
Wiktoria Kubas, Bartłomiej Caputa, Dawid 
Popiłka.

gimnazjalne” w składzie: 
Michał Przybylski, Gabriela Jędrocha, Jakub 
Sapieha.
III  - Miejsce drużyna Szkoły Branżowej I-
stopnia w Paczkowie W składzie: Dominik 
Mokrzycki, Gabriela Żyrek, Natalia Rus.
Zwycięzcy tegorocznego Turnieju otrzy-
mali nagrody książkowe, a także pojechali 
na wycieczkę krajoznawczą do Kłodzka 

XIV Międzynarodowe 
Zawody Karate Olimpijskie 
WKF RONIN CUP

W zawodach uczestniczyło ok. 160 
zawodników z 15 klubów. Nasz Klub  
Funakoshi Paczków reprezentowało 11 
zawodników w osobach: Janiak Weroni-
ka, Bojarska Maja, Hamerska Antonina, 
Iwańska Wiktoria, Machowska Weroni-
ka, Szafarczyk Zofia, Szczotka Martyna, 
Prochera Antoni, Rudkowski Michał, 
Rudkowski Kacper, Szaleniec Hubert. 
Zawodnicy wywalczyli jeden złoty, 
dwa srebrne, osiem brązowych medali. 
W łącznej klasyfikacji zajęli szóste miej-
sce. Gratulujemy wszystkim medali-
stom i uczestnikom.
Wyniki naszych zawodników poniżej;
Złoty medal indywidualnie chłopcy:
Rudkowski Michał kat. dzieci 9 lat
Srebrny medal indywidualnie chłopcy:
Prochera Antoni kat. dzieci 9 lat
Brązowy medal indywidualnie chłopcy:
Rudkowski Kacper kat. dzieci 10 lat
Szaleniec Hubert kat. dzieci 10 lat

Brązowy medal drużynowo chłopcy 13 
lat i mniej: Rudkowski Michał, Szaleniec 
Hubert, Prochera Antoni. 
Brązowy medal indywidualnie dziew-
częta: Janiak Weronika kat. dzieci 7 lat 
i mniej: Szafarczyk Zofia kat. dzieci 9 lat
Srebrny medal drużynowo dziewczęta 
9 lat: Bojarska Maja, Janiak Weronika, 
Szafarczyk Zofia
Brązowy medal drużynowo dziewczęta 
9 lat: Hamerska Antonina, Iwańska Wik-
toria, Machowska Weronika
Brązowy medal drużynowo dziewczęta 
13 lat i mniej: Szczotka Martyna, Ham-
erska Antonina, Szafarczyk Zofia.

24 marca br. w Dąbrowie Górniczej odbyły się XIV 
Międzynarodowe Zawody Karate Olimpijskie WKF RONIN 
CUP, w których udział wziął Klub Funakoshi Paczków.

Tekst: Trener Mirosław Szpyt Shihan 
5 Dan Karate Do
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2015

23.04.2015r. 17.199,00 16.339,051 Igrzyska na pograniczu Program Współpracy
Transgranicznaj Republika Czeska -
Polska INTERREG V-A w Euroregionie

Pradziad

2 Odnowa wsi 29.05.2015r. 5.680,00 1.490,00Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w Ściborzu.

3 Odnowa wsi 29.05.2015r. 4.218,00 938,00Budowa miejsca spotkań lokalnych w sołectwie
Unikowice.

Odnowa wsi 29.05.2015r. 5.529,08 1.699,54Odnowa miejsca spotkań lokalnych w Trzeboszowicach.4

Odnowa wsi 29.05.2015r. 3.269,00 984,00Nowe boisko wielofunkcyjne - etap III – Stary Paczków.5

Odnowa wsi 29.05.2015r. 6.747,69 1.500,006 Ogrodzenie boiska do siatkówki na "Placu spotkań"
w sołectwie Kozielno.

Odnowa wsi 29.05.2015r. 6.355,00 2.000,007 Rozbudowa placu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży
Kamienicy.

Odnowa wsi 29.05.2015r. 3.980,00 1.000,00

Odnowa wsi 29.05.2015r. 3.377,86 998,93

22.06.2015r. 21.079,08 20.025,08

30.06.2015r. 271.731,91 100.000,0011 Paczków, ratusz z wieżą ratuszową (XVIw.); remont
konserwatorski wieży ratuszowej

01.07.2015r. 38.050,00 30.000,00

06.08.2015r. 33.406,31 28.869,74

05.11.2015 23.640,13 19.700,00

15 RPO WO 2014-2020 18.04.2016r. 168.840,00 168.840,00

16 RPO WO 2014-2020 27.04.2016r. 674.025,80 572.919,80"Aktywnie i razem”

Odnowa wsi 06.06.2016r. 4.007,98 998,99Modernizacja kładki na drodze gminnej prowadzącej
do jeziora w Ściborzu.17

Odnowa wsi 06.06.2016r. 3.764,00 952,00Zagospodarowanie parku podworskiego
w sołectwie Ujeździec.18

Odnowa wsi 06.06.2016r. 8.040,04 2.000,0019
Zagospodarowanie placu festynowego wraz z parkiem

wiejskim oraz wyposażenie nowo utworzonego plenerowego
miejsca spotkań mieszkańców wsi Trzeboszowice.

Odnowa wsi 06.06.2016r. 7.099,99 1.499,9920 Budowa drewnianej wielofunkcyjnej altany
na placu spotkań we wsi Kozielno.

Odnowa wsi 06.06.2016r. 6.050,00 1.500,00

Odnowa wsi 06.06.2016r. 3.793,69 996,84

Odnowa wsi 06.06.2016r. 4.255,03 1000,00

Odnowa wsi 06.06.2016r. 4.000,06 1000,0024 Poprawa estetyki i wyglądu sołectwa Unikowice .

04.07.2016r. 315.459,00 296.827,89

04.07.2016r. 1.207.533,78 602.421,12

13.07.2016r. 60.200,00 47.800,00

29.07.2016r. 24.637,20 22.173,48

08.08.2016r. 30.000,00 24.000,0029 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

NFOŚiGW, WFOŚiGW 18.08.2016r. 2.495,94 1.583,91

RPO WO 2014-2020 03.11.2016r. 532.534,21 445.566,64

RPO WO 2014-2020 22.11.2016r. 394.723,35 373.013,57

8

9

10

12

13

14

Rozbudowa wyposażenia boiska wielofunkcyjnego
dla dzieci w Dziewiętlicach.

Upiększenie wsi Gościce poprzez postawienie drewnianych
donic i posadzenie krzewów.

Sztuka blisko nas

Bliżej siebie- aktywizacja społeczna osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich najbliższego otoczenia z terenu

Gminy Paczków 2015r.

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Konserwacja kamiennej, renesansowej tarczy zegara
na wieży Ratusza w Paczkowie.

Program Współpracy Transgranicznaj
Republika Czeska - Polska INTERREG

V-A w Euroregionie Pradziad

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

NFOŚiGW, WFOŚiGW,
Starostwo Powiatowe w Nysie

Opolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Łącznie 2015 444.263,06 225.544,34

21

22

23

25

26

27

28

30

31

32

Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzi przeżywających problemy
opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej

Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego
dla dzieci i młodzieży Kamienicy.

Rewitalizacja terenów zielonych na terenie
wsi Dziewiętlice.

Kontynuacja upiększania wsi Gościce poprzez postawienie
drewnianych donic i posadzenie krzewów.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej
w miejscowości Ujeździec.

Przebudowa  drogi gminnej w miejscowości Wilamowa.

Podróż w świat sztuki i nauki.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Paczków do roku 2023

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego
w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza

Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie

Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz
wspierających osoby niesamodzielne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Województwo Opolskie
i Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

2016

Nazwa projektuLp. Nazwa projektu Data podpisania
umowy

Kwota całkowita
zadania (w zł.)

Kwota
dofinansowania

(w zł.)

Łącznie 2016 3.451.460,07 2.565.094,23

Pozyskane dofinansowania 2015-2018 
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RPO WO 2014-2020 23.05.2018r. 170.656,50 170.656,50

w trakcie podpisywania 52.500,00 42.000,0070 Aktywna tablica

29.05.2018r. 65.472,00 14.400,00

69

71

Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających
problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy

zastępczej - II edycja

Maluch + 2018 moduł II Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

68
Nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych

do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu
popełnienia przestępstwa

RPO WO 2014-2020 w trakcie podpisywania 520.752,96 442.427,5072

Łącznie 2018 4.269.515,22

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych  (PSZOK) w Paczkowie

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Suma 2015- 2018

6.210.733,46

39.864.722,06 22.683.627,31

2017

27.02.2017r. 76.652,06 65.154,2533 Wirtualne Oko Pogranicza Paczkowsko-Javornickiego Program Współpracy
Transgranicznaj Republika Czeska -
Polska INTERREG V-A w Euroregionie

Pradziad

34 27.02.2017r. 67.460,34 57.341,29Ścieżka informacyjna "Śladami św. Jana Nepomucena
po paczkowsko-javornickim pograniczu”

35 17.03.2017r. 23.015,27 19.562,98Sport dla wszystkich

06.04.2017r. 336.967,60 336.967,60Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień
organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie36

Odnowa wsi 10.05.2017r. 5.359,94 999,97Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego
WODNIK w Ściborzu.37

Odnowa wsi 10.05.2017r. 4.149,98 964,9938 Poprawa estetyki i wyglądu sołectwa Lisie Kąty.

Odnowa wsi 10.05.2017r. 7.018,05 1.000,0039
Kontynuacja zagospodarowania placu festynowego w piłkochwyty

służące jednocześnie za ogrodzenie oraz dosadzenie drzewek
i krzewów przy parku wiejskim w Trzeboszowicach.

Odnowa wsi 10.05.2017r. 6.398,98 1.000,00

Odnowa wsi 10.05.2017r. 5.550,00 1.000,00

Odnowa wsi 10.05.2017r. 3.937,82 918,91

Odnowa wsi 10.05.2017r. 4.159,82 999,9143 Poprawa estetyki i wyglądu sołectwa Gościce.

10.05.2017r. 4.220,00 1.000,00

10.05.2017r. 4.549,94 999,97

Odnowa wsi 10.05.2017r. 4.749,68 964,84

61 WFOŚiGW 20.02.2018r. 80.000,00 40.000,00

62 RPO WO 2014-2020 28.02.2018r. 5.233.169,00 3.496.814,25Rewitalizacja miasta Paczków

Odnowa wsi 24.04.2018r. 6.610,00 2.000,00Zagospodarowanie placu
rekreacyjno - sportowego WODNIK w Ściborzu.63

Odnowa wsi 24.04.2018r. 7.730,00 2.500,00Poprawa estetyki i wyglądu  sołectwa Unikowice.
64

Odnowa wsi 24.04.2018r. 7.740,00 2.250,0065
Upiększenie sołectwa Frydrychów poprzez

postawienie drewnianych donic i posadzenie krzewów.

Odnowa wsi 24.04.2018r. 7.500,00 2.250,00

40

41

42

44

45

46

Wykonanie zabezpieczenia drewnianych wielofunkcyjnych
altan na placu spotkań we wsi Kozielno.

Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego
dla dzieci i młodzieży w Kamienicy.

Utworzenie alejki spacerowej wzdłuż wioski w Dziewiętlicach.

Poprawa estetyki i wyglądu sołectwa Unikowice.

Zagospodarowanie placu festynowego przy
świetlicy wiejskiej w Wilamowej.

Upiększenie sołectwa Ujeździec poprzez postawienie
drewnianych donic i posadzenie krzewów.

Odnowa wsi

Odnowa wsi

Łącznie 2017 29.758.265,47 15.623.473,52

Dostawa i montaż 2 sztuk pieców CO
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamienicy

2018

47 Odnowa wsi 10.05.2017r. 5.664,13 1.000,00Modernizacja placu zabaw i rekreacji w Starym
Paczkowie.

48 11.05.2017r. 190.200,00 121.024,00Zagospodarowanie terenu basenu miejskiego w
Paczkowie

15.05.2017r. 50.100,93 31.879,00O-Polskie Święto Kawki49

22.05.2017r. 128.269,97 88.501,90Maluch plus" 2017 moduł I50

POIiŚ 2014-2020 25.05.2017r. 12.713.703,61 5.899.778,3351 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie aglomeracji Paczków

07.06.2017 r. 9.441.293,00 4.836.357,4452 Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia

RPO WO 2014-2020 21.06.2017r. 1.007.577,05 956.165,05

RPO WO 2014-2020 30.06.2017r. 3.022.887,01 2.361.486,32

RPO WO 2014-2020 04.07.2017r. 593.558,08 563.618,08

11.07.2017r. 3.100,00 2.480,0056 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

14.09.2017r. 7.306,20 6.210,27

RPO WO 2014-2020 26.09.2017r. 298.950,00 254.107,50

NFOŚiGW, WFOŚiGW 18.08.2017r. 14.106,96 11.990,92

53

54

55

57

58

59

Szkoły Marzeń w Gminie Paczków

Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie
Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków

Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków

Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej
2237O ul. Młyńska w Paczkowie – budowa progów listwowych

Ochrona różnorodnosci biologicznej w Paczkowie
poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Opolski Urząd Wojewódzki

RPO WO 2014-2020 06.12.2017r. 1.727.359,05 600.000,0060 Termomodernizacja obiektów użyteczności  publicznej
na terenie Subregionu Południowego

66
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich

przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych
mieszkańców Wilamowa.

14.05.2018r. 20.000,00 16.000,00

17.05.2018r. 38.603,00 38.216,97

67 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Program Współpracy Transgranicznaj
Republika Czeska - Polska INTERREG

V-A w Euroregionie Pradziad

Program Współpracy Transgranicznaj
Republika Czeska - Polska INTERREG

V-A w Euroregionie Pradziad

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020

Program INTERREG V-A
Republika Czeska - Polska 2014-2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Program Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020
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Piknik rekreacyjno-sportowy 
w Paczkowie
Piknik rekreacyjno-sportowy Dni Otwartych Funduszy Europejskich odbył się w sobotę 
12 maja br. na terenie basenu miejskiego w Paczkowie. 

O godz. 15:00 Artur Rolka Burmistrz 
Gminy Paczków oraz Wiesław Bara-
basz Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Paczkowie dokonali otwar-
cia wydarzenia. Wszyscy uczestnicy 
imprezy mogli spróbować swoich sił 
w konkurencjach sportowych przy-
gotowanych przez Gminne Centrum 
Sportu i Rekreacji. Na każdego chętnego 
czekały konkurencje sprawnościowe 
m.in. rzuty do celu różnymi przedmio-
tami, wykonywanie prostych zadań ru-
chowych na czas. Konkursy pozwoliły 
sprawdzić naszą sprawność ruchową 
oraz  spędzić mile czas.  Wręczono 
również nagrody dla najlepszych uczest-  
ników. Ponadto każdy chętny mógł 
zagrać na boisku piłki plażowej. Dzieci 
bawiły się na nowym placu zabaw, 
w tym na piaskownicy, huśtawce, 
baszcie, sześciokącie sprawnościowym, 
równoważni. Ze względu na rekreacyjny 
charakter miejsca organizacji wydarze-
nia odbyła się także akcja wspólnego 
grillowania w wybudowanej wiacie rek-
reacyjnej z grillem. Czas umilał występ 
solistów STUDIA VOICES z Paczkowa, 
a wydarzenie zamknął koncert zespołu 
KALIBER o godz. 17:00.  Podczas so-
botniej imprezy każdy mógł spędzić czas 
aktywnie i bezpiecznie, jednocześnie 
dbając o swoje zdrowie.

Carp Team Szczytna 
zwycięzcą IX FCM 2018 
IX edycja Frankenstein Carp Meeting to już historia. 
W zawodach rozgrywających się na pograniczu Dolne-
go Śląska i Opolszczyzny wystartowały w sumie 34 ekipy 
z różnych regionów Polski i zagranicy. 

Przez prawie pięć dni złowiono wiele 
ryb, ale tylko 5 liczyło się w klasyfikacji 
końcowej.  Zwycięską drużyną okazał 
się Carp Team Szczytna w składzie Syl-
wester Cybulski / Damian Bogulski. 
Zawodnicy złowili dwa karpie o wadze 
10,2 kg oraz 7,8 kg. Drugie miejsce zajął 
Maniek Carp Team (Mariusz Ornatowski 
/ Jan Ornatowski), a trzecie ekipa GP 
Baits (Grzegorz Pryszcz / Adrian Sikora).  
Największą rybę w sobotnie popołudnie 
złowił Mariusz Ornatowski.  Na macie 
wylądował karp ważący 11,300 kg. 
IX edycja zawodów na pewno przejdzie 
do historii. Przez 5 dni nad Zalewem 
Paczkowskim w Kozielnie przeszły 
trzy bardzo silne burze. Zawodom 
towarzyszyła częsta zmiana pogody 
z bardzo mocnych upałów do nagłych 
nawałnic. Co ciekawe drużyna, która 
zajęła 1 miejsce, oba karpie złowiła 
w ostatnią noc zawodów i dzięki temu 
tryumfowała. To potwierdza zasadę, że 

o zwycięstwo warto walczyć do ostat-
nich minut. 
Zgodnie z tradycją wszystkie teamy 
„punktujące” otrzymały atrakcyjne 
nagrody rzeczowe, a wszyscy zawod-
nicy wzięli udział w losowaniu na-
gród dodatkowych. Oczywiście nie 
byłoby to możliwe gdyby nie pomoc 
patronów, sponsorów i osób, które 
wsparły organizację imprezy. A byli to 
przede wszystkim: Posłanka na Sejm RP 
Monika Wielichowska; Samorządowcy: 
Marcin Orzeszek, Roman Fester, Ar-
tur Rolka, Grażyna Orczyk, Krzysztof 
Żegański, Czesław Biłobran. Firmy 
i instytucje: PGW Wody Polskie, PZW 
Okręg Wałbrzych, Pelikan Team – Bary, 
Restauracje, Catering,  Aller Aqua, Ge-
nesisCarp, GP Baits, Centrum Budow-
lane Maja, Leroy Merlin.

Rodzinne Zawody Wędkarskie i Gminny Dzień Dziecka
Rodzinne zawody wędkarskie, gry i zabawy sportowe, konkursy, zajęcia plastyczne – tak 2 czerwca br. świętowano z najmłodszymi mieszkańcami 
Dzień Dziecka. 

Na terenie stawu Relax oraz placu re-
kreacyjnego przy basenie miejskim w Pa-
czkowie odbyła się wspaniała impreza 
– Rodzinne Zawody Wędkarskie finan-
sowane z Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego połączone z obchoda-
mi Gminnego Dnia Dziecka. Od wcze-
snych godzin porannych konkurowało 
30 dwuosobowych drużyn. Po kilku 
godzinach wędkowania uhonorowano 
najlepsze pary. Klasyfikacja Rodzin-
nych Zawodów Wędkarskich: I miejsce 
- Krzysztof Zając, Marcel Kozłowski, 
II miejsce - Kazimierz Sierszeń, 
Przemysław Sierszeń, III miejsce - 
Robert Kupczak, Patryk Kupczak. Od 
godz. 15:00 na najmłodszych czekało 

Osób Niepełnosprawnych “Więź” oraz 
Placówki Wsparcia Dziennego. Dla 
wszystkich uczestników zorganizo-
wano pyszny poczęstunek, a atmosferę 
umilało wspólne śpiewanie piosenek.

wiele atrakcji m.in. spławikowe za-
wody wędkarskie, zawody rzutowe, 
konkurencje sportowe, a także konkurs 
plastyczny o tematyce wędkarsko-

ekologicznej. Zarząd Koła PZW 
w Paczkowie wraz z Burmistrzem 
Gminy Paczków wręczyli nagrody 
w poszczególnych zawodach i konkur-

sach. W wydarzeniu wzięło udział ok. 
300 osób, w tym m.in. dzieci ze świetlic 
środowiskowych z terenu naszej gminy 
i podopieczni Stowarzyszenia Kultury 
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Młodzi strażacy w służbie 
starszym druhom!
Gmina Paczków realizuje szereg wydarzeń kulturalnych i sportowych pod wspólnym 
mianownikiem “Pasje łączą pokolenia”. 

W sobotnie popołudnie 26 maja 
2018 r. na boisku sportowym 
w Dziewiętlicach odbyło się kolejne 
wydarzenie noszące nazwę „Młodzi 
strażacy ochotnicy w służbie starszym 
druhom”, na realizację, którego przezna- 
czono środki  z Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. W wydarzeniu 
wzięły udział 7-osobowe drużyny  
jednostek OSP: Dziewiętlice, Ka-
mienica, Gościce, Wilamowa, Stary 
Paczków, Ujeździec, Lubnów (gm. 
Ziębice), Wójcice (gm. Otmuchów), 
Nowy Świętów (gm. Głuchołazy) oraz 
Velká Kraš (Czechy). Strażacy wspól-
nie integrowali się oraz sprawdzali 
swoją formę podczas przeprowadzonej 
w tym dniu tzw. ćwiczeń bojowych 
obejmujących dobiegnięcie do miej-
sca ułożenia sprzętu (podestu),  zbu-
dowanie: linii ssawnej, następnie linii 
głównej z 2-ch odcinków W-75 oraz 
2-ch linii gaśniczych (po 2 odcinki W-52 
każda). Kolejnym punktem było urucho-
mienie motopompy i zassanie wody, 

Międzynarodowy turniej
służb mundurowych

W tym roku z powodu braków 
kadrowych i reorganizacji obsadę tur-
nieju zapewniły tylko trzy drużyny, które 
od początku jego istnienia brały w nim 
udział. Najskuteczniejszą po raz kolejny 
była drużyna JRG PSP nr 3 w Paczkowie 

pokonując JRG Głuchołazy oraz trzecią 
HZS Jesenik. Poziom turnieju jak zwykle 
był wysoki, ale najważniejsze, że kolejny 
raz udało się podtrzymać tradycję.  

W piątek 27.04.2018r. w paczkowskiej hali odbyła się 
trzynasta edycja Turnieju Służb Mundurowych o Puchar 
Burmistrza Gminy Paczków i Powiatowego Komendanta 
PSP w Nysie.

Tekst: Radosław Napieracz

podanie 2-ch prądów wody ze stano-
wisk gaśniczych, a na końcu przewró-
cenie pachołków, obrócenie/złamanie 
tarczy prądem wody. Sportowe zma-
gania w napięciu obserwowała licznie 
przybyła publiczność, która owacyjnie 
dopingowała drużyny. Nagrody dla 

Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie

Wyróżnienie to otrzymali Państwo:

Kwaśny Mieczysław i Kwaśna Albina (56);
Makos Jerzy i Makos Maria (53);
Mrozek Władysław i Mrozek Halina (52).

Pary, które otrzymały medale, doczekały się Złotych Godów (50-54 lata 
w małżeństwie) i Szmaragdowych Godów (55-59 lata w małżeństwie). Jubilaci otrzy-
mali również legitymacje oraz kwiaty. Gratulujemy i życzymy dużo zdrowia oraz wielu 
kolejnych pięknych rocznic.

7 czerwca 2018 roku w sali posiedzeń paczkowskiego 
Urzędu w imieniu Prezydenta RP, Burmistrz Gminy Pa-
czków Artur Rolka wraz z Kierowniczką Stanu Cywilnego 
Renatą Sobulą wręczyli medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy. 

ZNAJDŹ NAS

Trwa zagospodarowanie stawu przy Klonowej!
Firma „Obsługa Inwestycji Da-
chowych” pana Piotra Gładysza 
rozpoczęła prace przy zadaniu pn. 
„Ochrona różnorodności biologicznej 
w Paczkowie poprzez zagospodaro- 
wanie stawu przy ulicy Klonowej”. 
Projekt realizowany jest w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020. Działanie 5.1 „Ochrona 
różnorodności biologicznej”.  Zgodnie 
z podpisaną umową z Wykonawcą in-
westycja kosztować będzie 268.946,57 
zł, w tym dofinansowanie wynosi 

Koszt inwestycji to 
268.946,57 zł

228.604.58 zł. Termin zakończenia 
przedsięwzięcia jest przewidziany na  
listopad 2018r. Szczegółowy zakres 
robót zawiera budowę wiaty ekolo-
gicznej i edukacyjnej o powierzchni 
ok. 80-120 m2, 3 podestów – pomo-
stów o długości 10 m wchodzących 
do zbiornika wodnego – stawu przy ul. 
Klonowej w Paczkowie i łączących się 
z wiatą. Powstanie także 6 pomostów 
– punktów widokowych oraz ścieżka 
edukacyjna z dębowymi stopniami te-
renowymi i zabezpieczeniem linii brze-
gowej z kamienia polnego. Dodatkowo 

przewidziano elementy małej architek-
tury: ławki, ławostoły, kosze. Umie- 
szczony zostanie monitoring 
i oświetlenie hybrydowe. Na terenie 
przewidziano nasadzenie krzewów 
oraz drzew rodzimych: jeżyna, głóg, 
jarzębina, buk, rokitnik. Ponadto 
powstaną interaktywne tablice wraz 
z nagłośnieniem.

wszystkich uczestników wydarze-
nia wręczyli obecni podczas ćwiczeń 
Wicemarszałek Woj. Opolskiego An-
toni Konopka, Z-ca Komendanta PSP 
w Nysie Remigiusz Wyleziński, Bur-
mistrz Artur Rolka, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Paczkowie – Wiesław 
Barabasz, Prezes Zarządu Gminnego 
OSP – Kazimierz Piwowar oraz Ko-
mendant Gminny Związku OSP RP – An-
drzej Kołodziej. Imprezę uświetnił pokaz 
sikawek konnych, który wykonała jed-
nostka OSP Wójcice. Ponadto nastąpiło 
uroczyste przekazanie Zarządowi OSP 
Dziewiętlice samochodu pożarniczego 
IVECO – MAGIRUS przez paczkowskie 
władze samorządowe. Wydarzenie 
zakończyło się wielką biesiadą, w której 
licznie uczestniczyli strażacy ochotnicy 
i ich rodziny.
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Wdniu wywozu od godz. 6:00 pojemniki i worki z wyselekcjonowanymi odpadami
powinne być wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla praconików
firmy wywozowej - (pracownicy firmy odbierającej odpady nie mają prawa

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych PACZKÓW

ul. Mickiewicza 3
otwarty w każdy: WTOREK; CZWARTEK; SOBOTA

od 12:00 do 16:00

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na III kwartał 2018
Sołectwa
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JANA PAWŁA II

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na III kwartał 2018
Paczków
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40 lat wielkiej polsko-francuskiej przyjaźni
W sierpniu 1978 roku ówczesny Mer Miasta Uzès Andre Rancel oraz Naczelnik Miasta i Gminy Paczków Tadeusz Jurek zawarli porozumienie 
o współpracy. Z okazji jubileuszu czterdziestolecia partnerstwa Paczkowa i Uzès gościmy w naszym mieście 23-osobową delegację na zaproszenie 
Towarzystwa Polsko-Francuskiego w Paczkowie i Burmistrza Gminy Paczków.

Goście pod przewodnictwem Jeana 
Luca Chapon - Mera oraz Gerarda Bon-
neau - Przewodniczącego Komitetu 
Miast Partnerskich Miasta Uzès 
przyjechali w niedzielę 24 czerwca br. i 
przez niecały tydzień przebywać będą 
na terenie gminy. Z okazji jubileuszu 
partnerstwa 25 czerwca br. odbyła 
się uroczysta sesja Rady Miejskiej w 
Paczkowie. Wydarzenie miało na celu 
upamiętnienie tego wyjątkowego święta. 
Gości powitał pan Wiesław Barabasz - 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pacz- 
kowie, który otworzył sesję. Przekazał 
głos pani Katarzynie Sobczyńskiej-
Lotz, która przybliżyła zgromadzonym 
historię przyjaźni miast. Reprezentowała 
przede wszystkim swojego tatę pana 
Wita Lotza, który miał znaczący udział 
w utrzymaniu polsko-francuskich kon-
taktów, a wszystko za sprawą pełnionej 
wówczas funkcji Prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Paczkowa. Pani Lotz odkryła 
przed obecnymi na sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego karty historii polsko-
francuskiej współpracy. Począwszy od 
idei współpracy, czyli roku 1974 roku, w 
którym to dotarł pierwszy list wysłany 
do Uzès przez ówczesnego naczelnika 
Paczkowa, pana Tadeusza Jurka. W 
odpowiedzi sekretarz Komitetu Francja 
– Polska, pan Robert Deleuze przesyła 
życzenia noworoczne. Kilka dni później 
nadchodzi list wysłany przez ówczes- 
nego mera Uzès, pana Andre Ran-
cela potwierdzający chęć współpracy. 
Przedstawiciele Uzès przybywają do 
Paczkowa po raz pierwszy w lipcu 
1975 r. Miasteczko odwiedzają wtedy 
Mer pan Andre Rancel  z małżonką 
oraz pan Claret – przedstawiciel Rady 
Miejskiej. Delegacja jest bardzo zado-
wolona z pobytu w Paczkowie, ujęta 
polską gościnnością. Przygotowania 
wyjazdu Polaków do Uzès trwają ponad 
rok. Nie można bowiem zapominać, 
że możliwości przemieszczania się 
poza granicami w tym okresie są dla 
nas bar-dzo ograniczone, zwłaszcza w 
Europie Zachodniej. Wreszcie, po kole-
jnych negocjacjach i wielu modyfika- 
cjach terminu, polska delegacja złożona 
z pana Tadeusza Jurka, pana Jerzego 
Dziury i pani Aleksandry Wiśniewskiej 
przybywa do Uzès 11 września 1977 
r., by spędzić tu 5 dni. Pierwsza grupa 
złożona z 44 mieszkańców Uzès przy- 
bywa do Paczkowa w sierpniu 1978 
r. W liście skierowanym do organiza-
torów tego pobytu, napisano między 
innymi: „Nasza przyjaźń jest ak-
tem pokoju. (…) Nie jesteśmy w sta- 
nie wyrazić jak mocno czuliśmy polską 
duszę, jak bardzo byliśmy wzruszeni 
kurtuazją, żarem i delikatnością przyjęcia 
we wszystkich jego formach”. 26 sierp-
nia 1978 r. zostaje podpisana oficjalna 
umowa o współpracy, a dzień później 
delegacja Uzès opuszcza gościnny Pacz- 
ków obiecując w ciągu najbliższego 
roku nauczyć się 200 polskich słów. 
Rewizyta mieszkańców naszego miasta 
ma miejsce we wrześniu 1979 r. Grupa 
liczy 31 osób. Pobyt Paczkowian jest 
również bardzo owocny. Tym razem to 
Polacy są oczarowani żarem gościnności 
Francuzów, kulturą, pejzażami, za-
bytkami tego pięknego kraju, regionu, 
a zwłaszcza tego uroczego miasta. Raz 
jeszcze przed Stanem Wojennym udaje 

się zorganizować przyjazd Francuzów 
do Paczkowa. Ma to miejsce w 1980 
roku, tuż przed początkiem tego smut-
nego dla Polski okresu. Nietrudno się 
domyślić, że w czasie Stanu Wojen-
nego oficjalna wymiana zostaje zawie-
szona. Jednak nasi francuscy przyjaciele 
nie zapominają o nas. W 1982 roku 
przyjeżdżają (między innymi Śp. Gérard 
Aujoulat) przywożąc transport artykułów 
żywnościowych i lekarstw. Stan wojenny 
odchodzi do historii i we wrześniu 1983 
r. delegacja polska może rozpocząć swą 
podróż do Uzès, gdzie od niedawna 
merem jest obecny nieustająco Mer pan 
Jean Luc Chapon. Wymiana rozpoczyna 
się na nowo, rok po roku odwiedzamy 
się wzajemnie tworząc i umacniając 
więzy przyjaźni. Nie można zapomnieć 
iż w grudniu 1984 r. ponownie pan 
Gerard Aujoulat i pan Gerard Bonneau 
przybywają z darami przywożąc le-
karstwa. W 2007 roku, po ustąpieniu z 
funkcji Przewodniczącego Towarzystwa 
Przyjaźni Paczkowa (Towarzystwa, które 
jest głównym organizatorem wymiany 
ze strony polskiej), pana Wita Lotza, 
następuje przerwa we wzajemnych 
kontaktach, mimo wielokrotnych prób 
jej ponownego nawiązania przez stronę 
francuską. Ówczesne władze Paczkowa 
nie wydają się być zainteresowane kon-
tynuowaniem wymiany. I taka sytuacja 
trwa do 2016 roku kiedy to pan Artur 
Rolka Burmistrz Paczkowa postanawia 
kontakty odnowić, czego efekt widzimy 
dzisiaj. „Wymiana to przede wszystkim 
ludzie oraz ich ofiarna i bezinteresowna 
praca zarówno po jednej jak i po drugiej 
stronie, odpowiedzialni za organizację. 
Proszę pozwolić mi wymienić ich 
nazwiska: M. Andre Rancel, M. Robert 
Deleuze, M. Jean Luc Chapon, m. Ger-
ard Aujoulat, M. Grard Bonneau, Mme 
et M. Roure, M. Godinoux, M. Charles 
Olmiere, M. Ziack, M. Guerrin, Mme 
Claudine Leduc, Mme et M. Lipiński, M. 
Tadeusz Jurek, M. Kałmuk, M. Roguski, 
M. Bogdan Wyczałkowski, Mme et M. 
Lotz, Mme et M. Gołębski, Mme et M. 
Paruzel, M. Lech, Mme Ewa Łopatka, 

M. Janczura, Mme Matła. Wymiana to 
gospodarze, którzy pod swój dach przyj-
mowali gości, co pozwoliło zakiełkować 
jednej z najwartościowszych relacji 
- przyjaźni. Wymiana to możliwość zo-
baczenia na własne oczy spuścizny naro- 
dowej. Przez te lata zwiedziliśmy: Uzès 
(niektórzy Polacy znają je na pamięć), 
Paris, Carcassonne, Marseille, Nimes, 
Avignon, Paczków, Varsovie, Cracovie, 
Wroclaw, Gdańsk, Poznań, Łańcut et 
beaucoup d’autres. Wymiana to prawie 
100.000 przejechanych km: okrążyliśmy 
Świat dwa i pół razy. Na początku trasa 
zajmowała 36 godzin. Często jechano 
bez przerwy. Dzisiaj Świat się skurczył. 
Dystans ten dzięki autostradom można 
pokonać w niespełna 15 godzin, a dzięki 
wielu połączeniom lotniczym, jeszcze 
prędzej. Wymiana to współpraca w 
wielu dziedzinach takich jak: kultura, 
sztuka, sport, język francuski, tury-
styka… Na koniec proszę pozwolić mi 
zacytować fragment artykułu, który 
ukazał się po powrocie pierwszej dele-
gacji mieszkańców Uzes do Francji w 
1978 roku, 40 lat temu: „Jedźcie do 
Polski dlatego, że każda podróż do Pol-
ski jest niezapomniana” – podsumowała 
Katarzyna Sobczyńska-Lotz. Następnie 
odczytała list pana Wita Lotza do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Bur-
mistrza Paczkowa i wszystkich zebra- 
nych. Wystąpienie zostało przyjęte grom-
kimi oklaskami, a głos przekazano panu 
Arturowi Rolce, który w wystąpieniu 
podkreślał: „W szczególności chciałem 
podziękować Panu Witowi Lotzowi, 
długoletniemu Prezesowi Towarzystwa 
Przyjaciół Paczkowa. Jednocześnie 
dziękuję za dotychczasową współpracę, 
obecnemu merowi miasta Uzès, panu 
Jean-Luc Chapon oraz panu Gerar-
dowi Bonneau Przewodniczącemu 
Komitetu Miast Partnerskich Miasta 
Uzès. Dzięki zaangażowaniu tych osób 
nasza współpraca partnerska rozwijała 
się bardzo dobrze w okresie ostatnich 
kilkudziesięciu lat. Dziękuję również 
wszystkim Przewodniczącym Rady 
Miejskiej byłym i obecnym radnym, 

byłym burmistrzom i pracownikom 
urzędów obu miast, byłym i obec-
nym dyrektorom instytucji kultury, 
dyrektorom bibliotek, przedstawicie-
lom stowarzyszeń, nauczycielom i 
wszystkim tym, którzy poprzez osobiste 
zaangażowanie wnieśli istotny wkład 
w tworzenie relacji partnerskich przez 
ostatnie 40 lat.” Kolejno głos zabrali 
pan Jean-Luc Chapon, pan Gerard Bon-
neau oraz pani Ewa Łopatka. Mer Uzès 
w swym wystąpieniu uwypuklił przede 

wszystkim zachwyt aktualnie trwającymi 
pracami remontowymi w Paczkowie, 
które znacząco od 2016 roku widać na 
terenie naszej gminy. Złożył gratulacje 
władzom gminy za podjętą odwagę i 
działania w kierunku rozwoju, a także 
skuteczność w realizacji zamierzeń. Jako 
wieloletni Mer zaakcentował, że wielką 
radość sprawiają mu odnowione relacje. 
Natomiast pan Gerard Bonneau zwrócił 
się do wszystkich mieszkańców Pacz-
kowa, że każde wspólne spotkanie jest 
dla niego niesamowitym przeżyciem 
i pragnie przekazać cześć ciepła swo-
jego serca każdemu z nas. Wystąpienia 
okolicznościowe zamknęła mowa pani 
Ewy Łopatki, która wspominała wymia-
ny młodzieży trwające kilkanaście lat, a 
także przypomniała nazwiska wszyst-
kich zaangażowanych w funkcjonowanie 
współpracy. Kolejnym punktem sesji 
było uroczyste podpisanie odnowienia 
porozumienia miast Uzès i Paczkowa. 
Wręczono także specjalnie przygoto-
wane na tą okazję pamiątki z okazji 40-
lecia współpracy, a czas umilił występ 
uzdolnionej paczkowskiej młodzieży, 
tj. zespołu Hue pod przewodnictwem 
pana Dariusza Orłowskiego. Ostat-
nim punktem uroczystych obrad było 
zasadzenie drzewa partnerstwa przez 
przedstawicieli obu samorządów, drze-
wo - platan goście przywieźli z Uzès na 
okoliczność jubileuszu 40-lecia part-
nerstwa. Wyrażamy nadzieję, że przez 
następne długie lata nasze dobre part-
nerskie relacje nie zmienią się, a intencje 
zawarte w porozumieniu będą realizo-
wane przez kolejne pokolenia.


