
Obchody Święta 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości
W niedzielę, 11 listopada br. Paczków uczcił ważną datę dla wszystkich Polaków - 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległo-
ści Rzeczpospolitej Polskiej. W naszej gminie odbyło się kilka związanych z tym jubileuszem imprez.

9 listopada br. o symbolicznej godzinie 
11:11 pod Kościołem pw. św. Jana Ewan-
gelisty przy ulicy Kościelnej miało miejsce 
uroczyste odśpiewanie Hymnu Państwo-
wego, Mazurka Dąbrowskiego organizo-
wane przez Zespół Szkół w Paczkowie. 
Przedszkolacy wspólnie z mieszkańcami 
miasta zaśpiewali hymn, po czym Bur-
mistrz Artur Rolka przekazał na ręce pani 
Martyny Nakonieczny – Dyrektor ZS 
w Paczkowie planszę z najważniejszymi 
datami związanymi ze 100-leciem odzy-
skania niepodległości oraz flagę Polski 
podarowaną przez Prezydenta RP An-
drzeja Dudę.
Sportowym akcentem obchodów był 
Amatorski Turniej Siatkówki, gdzie miło-
śnicy siatkówki  spotkali się w sobotę 10 
listopada br. w hali sportowej. O godzi-
nie 15:00 w sali konferencyjnej Muzeum 
Gazownictwa w Paczkowie zaprezen-
towano przedstawienie „Droga do Nie-
podległości” - widowisko multimedialno 
- słowno  - muzyczne,  opierające się 
na  grze aktorskiej, fragmentach filmów, 
zdjęciach, przeplatane pieśniami o tema-
tyce Niepodległej Polski wykonywanymi 
na żywo z orkiestrą. Scenariusz  oparty 
był na dialogu Józefa Piłsudskiego z Ro-
manem Dmowskim. Widowisko przygo-
tował Nyski Dom Kultury przy współpra-
cy z Polską Spółką Gazownictwa.
Co roku 11 listopada Polacy dumnie ob-
chodzą Święto Niepodległości. Paczkow-
skie władze samorządowe złożyły kwiaty 
pod Pomnikiem Armii Krajowej na ul. 
Kołłątaja. W tym roku wypada okrągła, 
setna rocznica jej odzyskania, dlatego 
uroczystości rozpoczęto od Mszy Świętej 
w intencji Ojczyzny celebrowanej przez 
księdza proboszcza Jarosława Ostrow-
skiego oraz księdza wikariusza Leszka 
Machulaka. Podczas homilii wyraźnie za-
znaczono jak ciężką drogę przeszła Pol-
ska walcząc o wolność podczas zaborów. 
Zwrócono uwagę jak ważna była obec-
ność Boga, dzięki któremu Polacy mogli 
na najtrudniejsze problemy Ojczyzny pa-
trzeć spojrzeniem nadziei, której źródłem 
jest wiara.
Następnie mieszkańcy naszej gminy, 
całymi rodzinami przeszli przez miasto 
w biało-czerwonej paradzie pod wyre-
montowany pomnik Orła Białego na ul. 
Armii Krajowej, by wspólnie świętować 
ten szczególny dzień. Oficjalne uroczy-
stości rozpoczęto od odśpiewania hym-
nu oraz przekazania ziemi wileńskiej 
z cmentarza wojskowego w Rossie przez 
Burmistrza Paczkowa reprezentantom 
wszystkich placówek oświatowych, któ-
ra została wmurowana w pomniku.  Zie-
mia wileńska, przywieziona była przez 

uczniów ze szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z Gminy Paczków podczas 
wizyty w partnerskim mieście Ejszyszki. 
Cmentarz Wojskowy w Rossie powstał 
w 1920 na niewielkim terenie przed Sta-
rą Rossą, po lewej stronie bramy cmenta-
rza znajduje się grób Marii z Billewiczów 
Piłsudskiej, miejsce pochówku urny 
z sercem Józefa Piłsudskiego. Następnie 
pod świeżo wyremontowanym pomni-
kiem Orła Białego nastąpiło odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej oraz złożono kwiaty 
przez poszczególne delegacje. Burmistrz 
Gminy Paczków – Artur Rolka – skiero-
wał słowo w przemówieniu do uczestni-
ków uroczystości, w którym przedstawił 
rys historyczny wydarzeń dot. 100. Rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości Rzecz-
pospolitej Polskiej. W swojej mowie 
zwrócił uwagę na rolę Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, wybitnego wodza, Pola-
ka, bohatera, człowieka, który potrafił 
zjednoczyć wszystkich Polaków w walce 
o wolność i niepodległość naszego kraju. 
Podkreślał również jak ważna jest miłość  
do Ojczyzny, szacunek i wdzięczność 
wobec Polaków, którzy w walce poświę-
cili  to co najcenniejsze dla każdego czło-
wieka - oddali swoje życie, z miłości do 
kraju i wiary w zwycięstwo. Następnie 
podziękował wszystkim pocztom sztan-

darowym, delegacjom i druhom straża-
kom z Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu naszej gminy za udział w uroczy-
stościach, Orkiestrze Dętej z Białej, która 
swym występem uświetniła organizację 
obchodów, Pani Dyrektor, nauczycielom 
i uczniom ze Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Paczkowie za przygotowa-
nie części artystycznej, Księdzu Probosz-
czowi za odprawioną mszę świętą. Słowa 
podziękowania złożył także radnym, soł-
tysom, pracownikom urzędu  i jednost-
kom organizacyjnym gminy. Kolejnym 
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punktem obchodów była  zaplanowana 
część artystyczna w sali Ośrodka Kultury 
i Rekreacji przygotowana przez Publiczną 
Szkołę Podstawową nr 3 w Paczkowie, 
którą tradycyjnie rozpoczęło wspólne 
odśpiewanie hymnu. Przedstawienie 
przygotowane przez uczniów opowia-
dało w intrygujący sposób o drodze, 
którą musiała przebyć nasza Ojczyzna od 
momentu jej upadku, aż do chwili odzy-
skania niepodległości. Inscenizacja po-
ruszyła serca widzów, którzy nagrodzili 
twórców gromkimi brawami.
Narodowe Święto Niepodległości to dla 
Polaków jedno z najważniejszych świąt 
państwowych. Po 123 latach zaborów – 
niewoli naznaczonej walką, cierpieniem 
i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Pola-
ków – nasz kraj odzyskał suwerenność. 
Czcimy pamięć tych, którym zawdzię-
czamy własne państwo, którym udało 
się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń 
I wojny światowej, stworzyć warunki 
rozwoju ekonomicznego, modernizacji 
gospodarczej i cywilizacyjnej.
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Dzień Edukacji NarodowejDzień Patrona w Trójce!

Dyktando Niepodległościowe

Dzień Edukacji Narodowej wprowadzony został w naszym kraju już w 1972 r. To polskie 
święto oświaty i szkolnictwa wyższego. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to kim jest, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi” (Jan Paweł II)

Dnia 7 listopada 2018 roku w Sali Ośrodka Kultury i Rekreacji 45 osób w wieku od kilku 
do kilkudziesięciu lat zmierzyło się w Paczkowie z Dyktandem Niepodległościowym.
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Druk  “Polska Press” ul. Baczyńskiego 25A
41-203 Sosnowiec Milanowice

Zastrzegamy sobie prawo wyboru i skracania nadesłanych tekstów

W tym dniu świętujemy rocznicę po-
wstania Komisji Edukacji Narodowej. 
Utworzona z inicjatywy króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego Komisja 
Edukacji Narodowej była pierwszym 
ministerstwem oświaty publicznej 
w Polsce i pierwszą tego typu insty-
tucją w Europie. 12 października br. 
nauczyciele wszystkich szczebli szkol-
nictwa razem z pracownikami admi-
nistracji i obsługi z Gminy Paczków, 
świętowali Dzień Edukacji Narodo-
wej.  W Ośrodku Kultury i Rekreacji 
w Paczkowie nauczyciele czynni, ale 

12 października 2018r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Paw-
ła II w Paczkowie odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Patrona oraz Dnia Edukacji 
Narodowej. PSP nr 3 przygotowała także  
podziękowania za termomodernizację 
szkoły. W ceremonii udział wzięli: Artur 
Rolka - Burmistrz Gminy Paczków, Iwo-
na Cymara - Sekretarz Gminy, Dariusz 
Wąsiak - Skarbnik Gminy, Wiesław Ba-
rabasz - Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Jarosław Ostrowski - Proboszcz parafii 
p.w. Św. Jana Ewangelisty w Paczkowie, 
Urszula Marszałek - Dyrektor PSP nr 3, 
byli dyrektorzy szkoły, obecni i emery-
towani nauczyciele, rodzice i uczniowie. 
Tegorocznym obchodom towarzyszył 
wyjątkowy nastrój. O godz. 9.00 w bu-
dynku szkoły odsłonięto  i poświęcono 
tablicę pamiątkową z okazji 40 – lecia 
Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła 
II. Następnie zebrani goście przeszli do 
Ośrodka Kultury na pięknie przygoto-
wany program artystyczny w wykonaniu 
uczniów, gdzie zostali przywitani przez 
Panią Dyrektor w/w szkoły Urszulę Mar-
szałek. Dzieci przygotowały wystąpienia 
o tematyce poświęconej Ojcu Świętemu, 
a w prezentacji multimedialnej przy-
pomniano najważniejsze chwile z jego 
życia. Całe przedstawienie spowodo-
wało wzruszenie i skłoniło do refleksji. 

Dyrektor wraz z Wicedyrektorem szkoły 
wręczyli pamiątkowe upominki byłym 
dyrektorom jednostki. W kolejnej części 
programu zaprezentowano jak wyglądała 
szkoła kiedyś, a jak dziś po termomoder-
nizacji. Nie zabrakło również podzięko-
wań dla inicjatora projektu Pana Artura 
Rolki Burmistrza Gminy Paczków, jak 
również pracowników Urzędu Miejskie-
go, wykonawcy i inspektora nadzoru za 
zaangażowanie w proces realizacji ter-
momodernizacji budynku szkoły oraz 
wykonane w nim prace. Przeprowadzo-
ne remonty będą służyły paczkowskiej 
młodzieży przez kolejne lata ich szkolnej 
przygody. Przypomnijmy, że na termo-
modernizację obiektu pozyskano dofi-
nansowanie w wysokości 85% kosztów 
kwalifikowanych tj. ponad 1 mln 400 tys. 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020.
Burmistrz Gminy Paczków w krót-
kim przemówieniu zapewnił uczniów 
i nauczycieli o kolejnych remontach, jakie 
będą miały miejsce w ich placówce. Na 
koniec uczniowie zaprezentowali także 
program artystyczny z okazji Dnia Edu-
kacji, po którym na zaproszonych gości 
czekały „kremówki”, nawiązujące do 
upodobań Papieża Polaka.

Uczestnicy zgodnie twierdzili, że tekst 
do najłatwiejszych nie należał, pojawia-
ło się dużo nazw własnych, wydarzeń 
historycznych czy nazw odznaczeń 
państwowych, ponieważ dyktando 
było ściśle związane z obchodami set-
nej rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, ale i wymagało od pi-
szących znajomości zasad poprawnej 
polszczyzny.
W tym roku paczkowskie Dyktando 
Niepodległościowe odbyło się po raz 

drugi. Piszący przyznawali, że najdłużej 
zastanawiali się nad interpunkcją, a tak-
że nazwiskiem marszałka Piłsudskiego. 
Niektóre wyrazy sprawiały dylemat aż 
do momentu oddania kartki co ozna-
czało, że poziom trudności dyktanda 
do najłatwiejszych nie należał.
Tekst dyktanda odczytał Burmistrz 
Paczkowa Artur Rolka. Zwycięzców 
poznaliśmy  11 listopada podczas ob-
chodów Święta Niepodległości. Auto-
rzy najlepiej napisanych prac otrzymali 

wieczne pióra, natomiast już po samym 
dyktandzie do wszystkich uczestników 
trafiły pamiątkowe dyplomy.
Ostateczne wyniki Dyktanda Niepod-
ległościowego: 1. Jarosław Jurkowski, 
2. Anna Kalisz, 3. Stanisława Popiel. Na 
wyróżnienie zasłużyły prace napisane 
przez dwie osoby: Maria Matła oraz 
Kinga Kubica. Jury sprawdzało prace 
w składzie: Bożena Burzyńska, Anna 
Hamerla – Glińska, Jolanta Kalisz, Wła-
dysława Świrska, Ryszard Czykiel.

i emerytowani uczestniczyli w wielkim 
Święcie Edukacji. Oprócz pedagogów 
obecni byli: Burmistrz Gminy Paczków 
Artur Rolka, Sekretarz Iwona Cymara, 
Skarbnik Gminy Dariusz Wąsiak, Na-
czelnik Wydziału Oświaty Katarzyna 
Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Paczkowie Wiesław Barabasz oraz 
radni. Wieczór ubarwił występ żeńskie-
go zespołu wokalnego Sopranissimo. 
Śpiewaczki operowe wykonały naj-
słynniejsze arie operowe i operetko-
we w różnych, czasem zaskakujących 
i nowatorskich aranżacjach. Podczas 

uroczystości nie zabrakło pięknej de-
koracji, kwiatów wręczonych przez 
samorządowców na ręce dyrektorów 
placówek oświatowych. Burmistrz 
w swoim przemówieniu podziękował 
nauczycielom oraz życzył wytrwało-
ści, wielu sukcesów oraz satysfakcji 
z pracy zawodowej, a także powodze-
nia w wypełnianiu trudnych i ważnych 
obowiązków społecznych. Emerytowa-
nym nauczycielom podziękował za trud 
włożony w wychowanie i naukę kilku 
pokoleń naszych mieszkańców.
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Powstają pierwsze podziemne 
kosze selektywnej zbiórki odpadów.

Latarnie w rynku

Przebudowa drogi gminnej  
w Kamienicy

Bieg Trzeboszowice

Nowa nawierzchnia rynku i montaż oświetlenia to nie wszystko, z czego korzystać 
będą mieszkańcy, po zakończeniu największego, paczkowskiego projektu budowla-
nego w ostatnich latach.

Od listopada br. - szczególnie wieczorami -  mogliśmy zauważyć nowo zamontowane 
10 z planowanych 26 latarni ulicznych w naszym Rynku.

Firma EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z Kobierzyc za-
kończyła prace przy przebudowie drogi gminnej w Ka-
mienicy do granicy Państwa - dz. nr 1436 o łącznej po-
wierzchni 5305 m2.

11 listopada 2018 roku punktualnie o godzinie 13:30 nastą-
pił start zorganizowanego przez Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Trzeboszowicach „Biegu 11 Listopada-Trzebo-
szowice 2018”. 

Roboty budowlane polegały na fre-
zowaniu na zimno uszkodzonej war-
stwy nawierzchni, składowaniu części 
urobku, powstałego podczas frezowa-
nia, na miejscu w celu wykorzystania 
do wzmocnienia poboczy, wywozie 
nadmiaru frezowiny z miejsca budo-
wy, układaniu warstw bitumicznych na 

Bieg został zorganizowany już po raz 
czwarty w ramach obchodów Roczni-
cy Odzyskania Niepodległości. W te-
gorocznej edycji wzięła udział rekor-
dowa liczba uczestników - 91 osób! 
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
medal z okolicznościowym napisem 
z okazji obchodów 100. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 
Po zakończeniu rywalizacji,  uczestnicy 
oraz mieszkańcy okolicznych wsi uda-

PRZEDSZKOLAKI  /wyróżnienie/
Piotr Wójtowicz
Patryk Wojtas
Jakub Waligóra
Igor Ziemianek
Aleksandra Waligóra
Kinga Żak

K 7 /   klasy  I – III /   M 7
1 m  -  Kinga Kendik                                                      
1 m  -  Krzysztof  Piórecki
2m -  Martyna Jermakowicz                                          
2 m  -  Kazimierz Góras, Filip Bieniek
3 m  - Joanna Brzostowska           
3 m  -  Błażej Maciaszek    

K 10    / klasy IV – VI /  M 10   
1 m -  Karolina Szwarga                                                
1 m -  Dominik Kowalik
2 m  -  Julia Kubica                                                        
2 m -  Piotr Piotrowski
3 m  -  Agnieszka Kamińska                                          
3 m – Karol  Karkocha
    
K 13 / klasy VII – VIII , 3 gimnazjum 
/ M 13
1 m  -  Wiktoria Biel                                                   
1 m -  Dominik  Hagemajer
2 m -  Kinga Kubica                                                      

2 m – Xavier  Szwarga              
3 m – Gabriela Rolka                                                    
3 m – Dominik  Motyka
Alicja Wajdzik / nagroda specjalna /                         
K 18  +     M 18 +
1 m –  Kula Maria                                                         
1 m –  Grzegorz Ziemianek
2 m –  Patrycja Kamczyk                                              
2 m –  Krzysztof Rokosz
3 m –  Agnieszka Mazur, 
Natalia Samek 
3 m –  Wojciech Odziomek

K 18 +  NORDIC WALKING                                    
1 m –  Agata Wajdzik                                              
2 m –  Czesława Jakubów
3 m – Genowefa  Koperniak

Dziękujemy wszystkim osobom za-
angażowanym w organizację biegu, 
szczególne podziękowania składamy 
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Trzeboszowicach, Rady Sołeckiej 
i Grupy Odnowy Wsi Trzeboszowi-
ce, LZS Trzeboszowice - Ścibórz, OSP 
Dziewiętlice oraz Wilamowa, a także 
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji 
w Paczkowie.

Poniżej przedstawiamy wyniki Biegu 11-listopada - Trzeboszowice 2018 

li się do sali WDK w Trzeboszowicach 
w celu dalszego wspólnego świętowa-
nia. Część artystyczna, zorganizowana 
przez uczniów ZSP w Trzeboszowi-
cach, dostarczyła zgromadzonym nie 
tylko wrażeń estetycznych, ale przede 
wszystkim sporą dawkę historii, obok 
której nie można przejść obojętnie. 
Do uroczystości przyłączył się również 
Burmistrz Gminy Paczków, pan Artur 
Rolka.

Pierwsze podziemne kontenery selek-
tywnej zbiórki odpadów montowane 
są przy budynku Urzędu Miejskiego 
w Paczkowie i już można zauważyć 
pierwsze efekty prac. Wprowadzana 
innowacja nie tylko ułatwi codzienne 
życie mieszkańcom „małego rynku” ale 
i będzie mieć znaczący wpływ na jakość 
naszego lokalnego środowiska.
Schowanie pojemników pod ziemię 
sprawia, że nieczystości przebywają 
w niższej temperaturze, a to oznacza 
ograniczenie wydzielania nieprzyjem-
nych zapachów, szczególnie latem. 
Podziemny śmietnik podzielony będzie 
na 3 komory, każda to 1100l innego ro-
dzaju odpadów, a w Paczkowie zbiera-
ne będą w następujących kategoriach: 
odpady zmieszane, bio, plastik/papier.

Przedsięwzięcie realizowane jest 
w ramach projektu „Paczków – Javor-
nik. Dwa miasta jedna historia”.

10. listopada 2018 roku w remontowa-
nej części rynku zamontowane zostało 
nowe oświetlenie. Jak podkreśla sam 
Burmistrz  jest jaśniejsze i bardziej eko-
nomiczne od poprzedniego. Pozostaje 
tylko czekać na efekt końcowy, który 
zaplanowany jest na lipiec 2019 roku.
Zadanie przebudowy płyty rynku re-
alizowane jest w ramach projektu 
„Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna 

historia” dofinansowanego w ramach 
programu Interreg V-A Republika  Cze-
ska – Polska, z osi priorytetowej nr 2. 
„Rozwój potencjału przyrodniczego 
i kulturowego na rzecz wspierania za-
trudnienia”.
Po roku prac przebudowy płyty ryn-
ku mamy zakończoną ponad połowę 
przedsięwzięcia, szczególnie biorąc 
pod uwagę szereg infrastruktur tj. ener-

gia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja 
deszczowa i sanitarna, które wymagały 
gruntownej renowacji. W międzycza-
sie coraz bardziej postępuje budowa 
fontanny nawiązującej do klasycznego 
wyglądu płyty rynku sprzed lat, która 
idealnie wkomponuje się w zabudowę 
paczkowskiej starówki.
W obliczu prowadzonych prac przepra-
szamy za utrudnienia!

gorąco układarką z integrowanym mo-
dułem spryskującym z zachowaniem 
właściwego spadku podłużnego i po-
przecznego, zagęszczeniu wbudowanej 
nawierzchni, wykonaniu wzmocnienia 
poboczy gruntowych warstwą z de-
struktu bitumicznego oraz mieszanki 
kruszywa kamiennego.

 Wartość zadania wyniosła łącznie 458.527,15 zł brutto. 
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Podsumowanie koncertu
charytatywnego w Paczkowie

Mikołajki w Paczkowie

Podsumowanie roku 
hodowców gołębi  
w Paczkowie

6 października 2018 roku odbył się koncert charytatywny połączony ze zbiórką pie-
niędzy dla poszkodowanych w wyniku wypadku na Ścieżce Widokowej Bramy Nyskiej 
w Paczkowie. 

Święty Mikołaj w środę 5 grudnia br. odwiedził Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Paczkowie, gdzie na zabawę z nim 
czekało ok. 170 dzieci. 

Dnia 8 grudnia 2018 roku w sali Ośrodka Kultury i Rekre-
acji w Paczkowie odbyło się podsumowanie sezonu lo-
tów gołębi dorosłych i młodych z naszego regionu połą-
czone z wystawą ptactwa. 

Przy współpracy Spółdzielni Socjal-
nej Parasol z siedzibą w Jędrzychowie 
i ludzi o wielkich sercach powstała 
zbiórka publiczna nr 2018/3982/OR 
na rzecz poszkodowanych w Paczko-
wie. Dla przypomnienia, w niedzielę 
2 września br. na ścieżce widokowej 
Bramy Nyskiej doszło do wypadku, 
w wyniku którego śmierć poniosła 
kobieta, a dwie osoby zostały cięż-
ko ranne. Poszkodowani to miesz-
kaniec gminy Grodków oraz miesz-
kanka Paczkowa. Łącznie zebrano 
23 800,84 złotych, które trafiły na 
konto poszkodowanych. W sobotę, 
6 października br. w Ośrodku Kul-
tury i Rekreacji w Paczkowie odbyła 
się akcja charytatywna, podczas któ-
rej miały miejsce licytacje, kwesta na 
ulicach miasta, koncerty oraz turniej 
piłki nożnej. Niemal połowę zebra-
nych środków udało się uzyskać z li-
cytacji przekazanych przedmiotów. 
Najdrożej wylicytowane rzeczy to 
m.in. ikona autorstwa Pani Anny Ty-
choty sprzedana za 1200 zł, książka 
od Paczkow24.pl z autografem Łu-
kasza Kubota za 500 zł, rzeźby Pana 
Franciszka Vitaska, czy złota branso-
leta. Sukces licytacji zawdzięczamy 
hojności uczestników wydarzenia, 
ale przede wszystkim profesjonalne-
mu prowadzeniu wydarzenia przez 
p. Witolda Wiśniewskiego z Klubu 
Motocyklowego MotoFrankenste-
in FG. Przedmiotów przekazanych 
przez ludzi dobrej woli było tak 
wiele, że na początku zwyczajnie 
martwiliśmy się o to, czy jesteśmy 
w stanie wszystko zlicytować. Oba-
wy zniknęły bardzo szybko - mimo 
nie największej frekwencji udało się 

Podczas imprezy na uczestników cze-
kało moc atrakcji, tańce, animacje i za-
gadki. Natomiast w piątek 7 grudnia br. 
w godzinach wieczornych w hali spor-
towej Gminnego Centrum Sportu i Re-
kreacji odbyły się Mikołajki dla dzieci ze 
świetlic środowiskowych z terenu Gmi-
ny Paczków. Wydarzenie organizowane 
zostało wspólnie przez Urząd Miejski 
we współpracy z Gminnym Centrum 
Sportu i Rekreacji w Paczkowie. Trady-

Przez trzy dni (piątek, sobota, nie-
dziela) można było podziwiać najpięk-
niejsze gołębie pocztowe w okolicy. 
Było ich ponad 200 sztuk, więc dla 
amatorów tego gatunku ptaków było 
to nie lada wydarzenie, zwłaszcza, że 
w sobotę o godzinie 16 odbyło się 
wręczenie nagród i dyplomów.
Podczas gali obecny był Burmistrz 
Gminy Paczków – Artur Rolka, który 
poprowadził uroczystości, a towa-
rzyszyli mu Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Paczkowie – Wiesław Ba-
rabasz, Sekretarz Stowarzyszenia Ho-
dowców Gołębi Pocztowych w Pacz-

cyjnie zabawa i rywalizacja sportowa 
pozwoliły aktywnie oraz radośnie spę-
dzić czas. Dzieci aktywnie brały udział 
w zabawie, a Mikołaj, w którego rolę 
wcielił się Burmistrz Paczkowa Artur 
Rolka z uśmiechem wręczał im paczki. 
Dwugodzinna zabawa sprawiła wszyst-
kim wiele radości i niezapomniane wra-
żenia. Impreza zgromadziła około 250 
dzieci z dziewięciu świetlic wiejskich 
oraz Placówki Wsparcia Dziennego. 

kowie – Kazimierz Bińkowski, Prezes 
Koła Hodowców Gołębi w Paczkowie 
- Sylwester Oleksy oraz przedstawi-
ciel Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Opolskiego – Arkadiusz 
Kuglarz.
Nie obyło się bez podziękowań 
i gratulacji, a całość wydarzenia prze-
prowadzona została w atmosferze 
uśmiechu i dobrego humoru.
Gratulujemy Hodowcom osiągnię-
tych wyników w 2018 roku i życzymy 
równie okazałych zdobyczy w roku 
następnym.

zaangażowanym w projekt: p. Ma-
rzenie Głogowskiej – Szukszto, p. 
Dominikowi Kurzei wraz z przyja-
ciółmi ratownikami, p. Jarosławowi 
i Katarzynie Pokrętowskim, p. Ma-
teuszowi Talikowi, p. Klaudii Zu-
brzyńskiej, p. Mirelli Domańskiej, 
p. Konradowi Karolowi, p. Radosła-
wowi Napieraczowi wraz z sędziami 
rozgrywek p. Zbigniewowi Drobne-
mu i Karolowi Borowcowi, p. Jolan-
cie Kalisz, p. Bożenie Burzyńskiej, 
p. Anecie Hamerli -Glińskiej oraz 
młodzieży z LO, p. Marii Brodziak, 
p. Amelii Wolskiej, p. Ewie Grabow-
skiej, p. Renacie Sobuli, p. Monice 
Frugale, p. Urszuli Przewrockiej, 
p. Krystynie Habdas, p. Annie Ko-
złowskiej, p. Teresie Stańczyc-Bed-
narz, p. Marii Głębickiej, p. Justynie 
Jaśkiewicz, p. Dariuszowi Klemen-
towskiemu, wszystkim jednostkom 

zwycięskiej drużynie turnieju LZS 
Śliwice, a także zespołom LZS Go-
ścice, Stowarzyszenie „Trójka Dzie-
ciom” i Incognito, wszystkim grupom 
muzycznym dbającym o oprawę 
artystyczną całego eventu tj. dzie-
ciom i wychowawcom z Przedszko-
la Publicznego nr 3 w Paczkowie, 
osobom odpowiedzialnym za poka-
zy bębnów afrykańskich, uczniom 
oraz nauczycielom PSP nr 2 i PSP nr 
3 w Paczkowie, uczniom i nauczy-
cielom Zespołu Szkół w Paczkowie. 
A także Publicznemu Przedszkolu 
nr 1 i Przedszkolu Publicznemu nr 2 
w Paczkowie. Zespołom: KALIBER, 
DARSHAN, COUNTRY BAND, HUE 
oraz Gwieździe wieczoru PAJUJO, 
p. Andrzejowi Kłoczko - Dyrektoro-
wi OKiR w Paczkowie, za objęciem 
patronatem honorowym p. Arturowi 
Rolka Burmistrzowi Gminy Paczków 
oraz p. Markowi Antoniewicz Burmi-
strzowi Gminy Grodków, za objęcie 
patronatem medialnym: Paczków24.
pl, Radio Opole, firmie Diabetica za 
wystawienie stoiska, gdzie mogli-
śmy zasięgnąć porad dotyczących 
zdrowego odżywiania. Dziękujemy 
wszystkim odpowiedzialnym za nie-
ocenioną opiekę nad przeróżnymi 
stoiskami, od „Cegiełki - niespo-
dzianki”, przez ciasta i napoje, ga-
stronomię, malowanie twarzy, bań-
ki mydlane czy dmuchańce, a także 
motocyklistom z Ząbkowic Śląskich. 
Szczególnie dziękujemy wszystkim 
darczyńcom i osobom udzielającym 
się podczas licytacji - to dzięki wam 
stworzyliśmy to wspaniałe wydarze-
nie! Jeżeli kogoś pominęliśmy z góry 
przepraszamy, osób zaangażowa-
nych w wydarzenie było naprawdę 
wiele.
PACZKÓW pokazał, że jest w sta-
nie się zjednoczyć i nieść bezintere-
sowną pomoc potrzebującym i za to 
Wam dziękujemy! Wszystkie zebra-
ne środki finansowe zostały prze-
kazane osobom poszkodowanym.

zlicytować upominki. Jednym z naj-
bardziej wzruszających momentów 
podczas koncertu, miały miejsce 
przekazania przez Sołectwo Jędrze-
jów skąd pochodzi jeden z poszko-
dowanych kwoty, którą otrzymali 
jako wyróżnienie od  Marszałka Wo-
jewództwa Opolskiego podczas Do-
żynek Wojewódzkich w Paczkowie. 
Pragniemy podziękować wszystkim 

ratowniczym za przyjazd i zapre-
zentowanie pokazów ratownictwa 
technicznego oraz medycznego tj. 
zespołowi ratowników z Kłodzka - 
WSM Kłodzko, OSP Stary Paczków 
i PSP Paczków, firmie Ochroniarskiej 
Pantera z Wrocławia, która zatrosz-
czyła się o bezpieczeństwo podczas 
koncertów i licytacji, a w szczegól-
ności Panu Piotrowi Zygadlewicz, 

Tekst: Wolontariusze akcji „Pomoc poszko-
dowanym w wypadku na ścieżce widokowej 
Bramy Nyskiej w Paczkowie”
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Narodowe czytanie „Przedwiośnia” w Gminie Paczków

Paczkowska Dycha pobiegła 
po raz kolejny!

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez 
Prezydenta RP nieprzerwanie od 2012 roku. Została zaini-
cjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mic-
kiewicza. 

W kolejnej już odsłonie popularnego biegu wzięło udział aż 259 osób lubiących ruch na 
świeżym powietrzu, którego w naszym regionie nie brakuje. 

W kolejnych latach czytano dzieła 
Aleksandra Fredry, „Trylogię” i „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza, „Lal-
kę” Bolesława Prusa oraz „Wesele” 
Stanisława Wyspiańskiego. Ma ona 
na celu propagowanie literatury na-
rodowej, popularyzowanie czytel-
nictwa oraz wzmocnienie poczucia 
wspólnej tożsamości. Nasza Gmina 
już drugi raz włączyła się w akcję 
czytając „Przedwiośnie” oraz teksty 
„Antologii Niepodległości” zapropo-
nowane przez Parę Prezydencką. Te-
goroczna odsłona Narodowego Czy-
tania odbywała się  w roku 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Była to okazja, do przypo-
mnienia najwybitniejszych tekstów 
literatury polskiej, które upamiętnia-
ją jakże ważne wydarzenia historycz-
ne naszego kraju. W tegorocznym 
Narodowym Czytaniu udział wzięły 
niemal wszystkie gminne miejsco-

Mimo, że w dniu biegu pogoda nas 
nie rozpieszczała, biegaczom nie 
przeszkadzało to w uzyskaniu do-
brych czasów, a nawet pobiciu re-
kordu trasy. Jeśli chodzi o mieszkań-
ców gminy Paczków, najlepiej wśród 
kobiet zaprezentowała się Violetta 
Pawlus, która naszą „dychę” poko-
nała w 45:56, a wśród mężczyzn 
najlepszy okazał się Grzegorz Kogus 
uzyskujący czas 41:48. Nagrody dla 
zwycięzców wręczali Dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 3 
w Paczkowie - Urszula Marszałek, 
prezes stowarzyszenia „Trójka Dzie-
ciom” -Piotr Wach oraz Burmistrz 
Gminy Paczków Artur Rolka.
Marszałek Województwa Opol-

wości, tj.  Kamienica, Gościce, Ujeź-
dziec, Dziewiętlice, Trzeboszowice, 
Stary Paczków, Unikowice, a w Pacz-
kowie odbywało się w Publicznych 
Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 
oraz Domu Plastyka. Warto dodać, 
że przy okazji każdego z tych wy-
darzeń obecny był Burmistrz Gminy 
Paczków – Artur Rolka.  Serdecznie 
dziękujemy Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Paczkowie Wiesławowi 
Barabaszowi, Jolancie Kalisz, Alicji 
Góral-Sowie, Urszuli Nepszij, Halinie 
Kruszewskiej, Eugeniuszowi Białek, 
Ryszardowi Czykiel, Sołtysom, Dy-
rektorom i uczniom placówek oświa-
towych oraz wszystkim osobom 
niewymienionym, zaangażowanym 
w cykl wydarzeń za udział w organi-
zację czytań. Tak dobra frekwencja 
jest pięknym prognostykiem na na-
stępne lata.

skiego Andrzej Buła przekazał dla 
najlepszych biegaczek i biegaczy 
z Opolszczyzny nagrody rzeczowe, 
a zdobyli je odpowiednio:
Wśród kobiet: 1. Sylwia Pietorczuk, 
2. Alicja Wiek – Rzezacz, 3. Violet-
ta Pawlus. 
Pośród mężczyzn: 1. Sebastian Le-
śniak, 2. Przemysław Marciniak, 3. 
Marek Śliwa
Nagród i niespodzianek było bardzo 
wiele. Między innymi do rozloso-
wania spośród wszystkich uczest-
ników biegu był także zegarek firmy 
Garmin ufundowany przez firmę 
Grundfos. Ta sama firma ufundo-
wała także nagrody pieniężne dla 
Najlepszego Polaka i Polki w wyso-

kości 750zł jedna, a dodatkowo dla 
zwycięzców wśród obu płci pobija-
jących dotychczasowy rekord trasy 
przysługiwało 250zł dodatkowego 
uposażenia.
Cały dzień zawodów odbył się bez 
większych przeszkód. Wszystkim 
biegającym tego dnia udzielał się 
bardzo dobry humor, a uśmiechy 
nie schodziły im z twarzy.  W imie-
niu organizatorów – Stowarzyszenie 
„Trójka Dzieciom”  dziękujemy za 
liczne przybycie i uczestnictwo w III 
biegu „Paczkowska Dycha”, i bardzo 
gorąco zapraszamy do śledzenia 
informacji na temat kolejnej edycji 
biegu.

ZNAJDŹ NAS
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Gmina Paczków z trzema 
wyróżnieniami!

Siłownie plenerowe na 
terenie Gminy Paczków

Wyniki wyborów 
samorządowych

W iście piłkarskiej atmosferze w Teatrze im. Jana Kochanowskiego 16 października br. 
podsumowano wydawanie unijnych dotacji w województwie opolskim. Przedsiębior-
cy, samorządy, instytucje, które zdobyły i wykorzystały unijne dofinansowanie, zosta-
ły nagrodzone.

Od 15 października 2018 r. można korzystać z nowo wy-
budowanych siłowni plenerowych na terenie Gminy 
Paczków. 

21 października br. odbyły się wybory samorządo-
we 2018. Paczkowianie zdecydowali, że przez na-
stępne 5 lat Burmistrzem Gminy Paczków będzie 
pan Artur Rolka. 

Do Opola przyjechał przedstawiciel 
Komisji Europejskiej Christopher 
Todd, który wręczył wyróżnienia 
wraz z Marszałkiem Województwa 
Opolskiego Andrzejem Bułą insty-
tucjom i firmom, które umiejętnie 
wydają oraz inwestują pieniądze. Od 
roku 2014 widać stały wzrost i aspi-
rowanie do najwyższych wyników 
w województwie opolskim. Mar-
szałek Andrzej Buła w piłkarskim 
stylu podsumował mecz, jakim jest 
korzystanie z pieniędzy unijnych. 
–  Jesteśmy dobrze przygotowani, 
wspieramy się nawzajem, pomaga-
my realizować ważne przedsięwzię-
cia. Chcemy pokazać drużynę ludzi, 
która dobrze zarządza funduszami 
europejskimi, dobrze je wydaje – 
co oznacza dla mnie, że korzystają 
z nich ludzie, jeżdżąc bezpiecznie po 
drogach, korzystając z nowoczesne-
go sprzętu medycznego, mając do-
datkowe zajęcia edukacyjne. To jest 
najważniejszy wymiar wykorzystania 
funduszy europejskich – podkreśla 
marszałek i dodaje, że na wydawanie 
pieniędzy unijnych należy spoglądać, 
jak na projekt i realizację pomysły. 
Uważa, że korzystanie z funduszy 
nauczyło też wszystkich odpowie-
dzialności. Obecny na sali Burmistrz 
Artur Rolka otrzymał trzykrotnie 
wyróżnienie za projekty: „Paczków 
i Javornik. Dwa miasta, jedna histo-
ria” (adaptacja płyty Rynku w Pacz-
kowie); „Termomodernizacji budyn-
ku Publicznej Szkoły Podstawowej 

Obiekty sportowo-rekreacyjne po-
wstały w parku przy osiedlu Fryderyka 
Chopina oraz na stadionie miejskim 
przy ul. Jagiellońskiej w Paczkowie.
Każda z Otwartych Stref Aktywności 
dostępna jest dla wszystkich bezpłat-
nie, niezależnie od pory dnia i roku. 
Składa się z 6 stanowisk, na których 
jednocześnie może ćwiczyć aż 12 
osób. W ramach inwestycji pojawiły 
się takie urządzenia jak: sztanga, wy-
ciąg górny+krzesło, biegacz+orbitrek, 
prasa+wioślarz, rower+jeździec, sur-
fer+twister. Ponadto znajduje się tam 
m.in. stolik do gry w szachy i chińczy-
ka, 4 ławki, stojak na rowery, 2 kosze 
na śmieci. Na każdym urządzeniu jest 
instrukcja opisująca prawidłowy i bez-

W tegorocznych wyborach sa-
morządowych p. Artur Rolka 
otrzymał 74,4 % oddanych gło-
sów, przy ogólnej frekwencji w 
gminie 50.72%. O fotel burmi-
strza ubiegała się jeszcze p. Ju-
styna Dziasek, która otrzymała 
25,6%. Głosujący w wyborach 
2018 zdecydowali również 
kto zostanie członkiem Rady 
Miejskiej w Paczkowie i tak 
wśród 15 radnych znaleźli się: 
Małgorzata Maluch, Barba-
ra Maciejewska, Przemysław 
Tetłak, Bronisław Wiśniow-

ski, Ewa Szlosek, Małgorzata 
Stano, Beata Korytkowska, 
Piotr Sokołowski, Wiesław 
Barabasz, Katarzyna Motyka, 
Wiesława Kurowska, Bogdan 
Zuziak, Stanisław Janik, Aneta 
Sypek, Barbara Jurek. Wszyst-
kim, którzy otrzymali poparcie 
i mandat do pełnienia funk-
cji publicznej w  samorządzie 
Gminy Paczków składamy gra-
tulacje życząc owocnej współ-
pracy na rzecz rozwoju naszej 
gminy.

pieczny sposób wykonywania ćwiczeń 
na danym sprzęcie.
Inwestycja warta 82 000,00 zł została 
w 50 % sfinansowana przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach Programu Rozwoju Małej 
Infrastruktury Sportowo-Rekreacyj-
nej o charakterze wielopokoleniowym 
– Otwarte Strefy Aktywności (OSA), 
pozostałe 50 % stanowi wkład własny 
budżetu gminy. 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Treningi na świeżym powietrzu 
przynoszą więcej korzyści niż te wyko-
nywane w zamkniętym pomieszczeniu, 
wszak ruch to zdrowie!

nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja”; 
„Bliżej rodziny i dziecka”. Środki 
unijne są bardzo potrzebne, każdego 
roku korzystamy z pieniędzy unij-
nych. Gmina Paczków zainwestowała 
m.in. w drogi, kanalizację, termomo-
dernizację, projekty miękkie w szko-
łach. Pozytywne zmiany widać go-
łym okiem w krajobrazie całej gminy. 
Ostatnie cztery lata to prawie 23 
milionów złotych pozyskanych do-
finansowań dla Gminy Paczków. 
Stanowi to kwotę przypadającą na 
1 mieszkańca w wysokości 1801,09 
zł. Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 
2014 – 2020, to 4 miliardy złotych, 

140 naborów, 800 podpisanych 
umów i 80% wykorzystanej alokacji. 
Dla zdrowia mieszkańców zakupio-
no 2400 sztuk sprzętu medycznego, 
zrealizowano 26 projektów na wy-
mianę źródła ciepła i termomoder-
nizacje, przebudowano 135 km dróg 
w regionie, powstaje 26 ośrodków 
opieki dla seniorów, 188 km ścieżek 
rowerowych, przygotowano 132 ha 
terenów inwestycyjnych. Z różnych 
projektów skorzystało już 55 800 
przedszkolaków i uczniów, 15 000 
kobiet w ciąży, 16 000 dzieci do lat 
dwóch, 6 500 seniorów i osób niesa-
modzielnych 1 200 przedsiębiorców.

ZNAJDŹ NAS
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Muzeum Gazownictwa 
rozwija się z duchem 
czasu!
Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnej 
turystyki, Muzeum Gazownictwa w Paczkowie oferuje 
możliwość zwiedzania obiektu w formie questingu.

W poniedziałek (10.12) w Teatrze Narodowym w Warszawie miała miejsce uroczysta 
gala „100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania Niepodległości”, podczas której 
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył okolicznościowe rozporządzenia i tablice „Pomni-
ka Historii”.

Tematyka
Na trasie wyprawy zapoznasz się 
z historią powstawania gazu, która 
prezentowana jest w Muzeum Ga-
zownictwa w Paczkowie. Zobaczysz 
linię technologiczną powstawania 
gazu miejskiego oraz urządzenia, 
które przed wielu laty były używane 
w gospodarstwach domowych i za-
kładach, a wszystkie do swego dzia-
łania potrzebowały właśnie gazu.

Gdzie to jest?
Quest prowadzi po Muzeum Gazow-
nictwa w Paczkowie na Opolszczyź-
nie, na skraju Dolnego Śląska przy 

granicy z Czechami. Quest dostępny 
jest w godzinach otwarcia Muzeum 
tj. od wtorku do soboty w godzi-
nach 9:00 – 17:00. Gra zaczyna się 
na terenie Muzeum, na środku placu 
pomiędzy budynkiem administracyj-
nym a zbiornikiem gazu.

Jak szukać skarbu?
Twoim zadaniem będzie uważne 
czytanie wskazówek. Przyda Ci się 
umiejętność obserwacji i rachowa-
nia. Zebrane liczby niezbędne będą 
do znalezienia Skarbu w Gazowni! 
Powodzenia.

Paczków od 2012 r. znajduje się 
w zaszczytnym gronie Pomników 
Historii. Tytuł nadawany jest obiek-
tom zabytkowym o szczególnej wa-
dze i randze. To zaszczytny status 
i jednocześnie jedna z form ochrony 
zabytków przewidziana krajowym 
prawem ochrony zabytków. 
Wśród zaproszonych gości nie za-
brakło delegacji z Paczkowa, w oso-
bach: p. Artura Rolki - Burmistrza 
Paczkowa i p. Wiesława Barabasza 
- Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
którzy otrzymali pamiątkową ta-
blicę w 100. Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości RP. Szklana tablica 
ważąca 15 kg zostanie umieszczona 
na ścianie frontowej ratusza miej-
skiego. 

3 października 2018 roku w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego w imieniu Prezydenta RP, Artur Rol-
ka, Burmistrz Gminy Paczków wraz p. Iwoną Cymarą - Sekretarzem Gminy oraz p. Renatą Sobulą - Kierowniczką 
Stanu Cywilnego wręczyli medale za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Andrzeja Dudy.

Wyróżnienie to otrzymali Państwo: Braszka Czesław i Marianna (60), Cejko Wło-
dzimierz i Maria (52), Koperniak Zygmunt i Maria (50), Stepek Stanisław i Bronisława 
(55), Turek Zdzisław i Lidia (50), Zieliński Edward i Anna (50).

Pary, które otrzymały medale, doczekały się Złotych Godów (50-54 lata w małżeństwie) i Szmaragdowych Godów (55-
59 lat w małżeństwie), Diamentowe Gody (60 lat w małżeństwie). Jubilaci otrzymali również legitymacje oraz kwiaty. 
Gratulujemy i życzymy dużo zdrowia oraz wielu kolejnych pięknych rocznic.

Paczków otrzymał pamiątkową 
tablicę w 100. Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości RP 

Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie
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Szczęśliwe to pokolenie
Po wojnie w Polsce zrodzone
Bo żadne inne i nigdzie
Nie było tak wyróżnione!!!

By uczestniczyć w historii
Która w kraju się działa-
Bo nad Odrą i Wisłą
Historia wprost oszalała!!!

Bieda po wojnie powszechna
Kraj przyduszony komuną
Lecz lud wolności spragniony
Uwierzył, że mury runą!!!

Tak SOLIDARNOŚĆ powstała
Ruch, co zadziwił świat cały
A dla milionów Polaków
W ciemności światła jaśniały!!!

Lecz było jeszcze za wcześnie-
Choć się komuna kruszyła
Dla ratowania swych rządów
Milicji, wojska użyła!!!

I w grudniu, dnia trzynastego
Generał, co naród zdradził
Ludziom odebrał nadzieję
I stan wojenny wprowadził!!!

Jednak machina wolności
Już się zatrzymać nie chciała
I skamieniałą komunę
Z posady wreszcie wyrwała!!!

I głośny był to upadek
A dzięki SOLIDARNOŚCI
Liczne, gnębione narody
Zaznały wreszcie wolności!!!

Nie był to jednak przypadek
Bo nas OPATRZNOŚĆ wspierała
I dwie niezwykłe postacie
Nam do pomocy zesłała!!!

PRYMAS to był TYSIĄCLECIA
Ojczyźnie, Bogu oddany
A na Stolicę Piotrową
Karol Wojtyła wybrany!!!

Papież- Polak- świat się dziwił
Bo choć z kraju dalekiego
Możni świata go słuchali
On miał serce dla każdego!!!

Ileż szczęścia, łez wylanych
Ileż wzruszeń i radości
Na ojczystej było ziemi
Kiedy Papież u nas gościł!!!

Nagle trwoga i modlitwa
Kiedy w maju- trzynastego
Zabić chcieli i strzelali

Do Papieża, do naszego!!!

Lecz go Matka Boska strzegła
Bo niewiele brakowało…
Cierpiał bardzo!- lecz wybaczył!
I znów słońce zajaśniało!!!

A gdy już do Domu Ojca
Kiedy dni się wypełniły
Odszedł, to się dziwne rzeczy
Na tym świecie wydarzyły!!!

Księga Życia się zamknęła
Tak, że wszyscy to widzieli
I najwyżsi w Watykanie
Wątpliwości już nie mieli!!!

Wkrótce był błogosławionym
I subito- nowym świętym-
Ten niezwykły splot wydarzeń
Jest czymś całkiem niepojętym!!!

Żadne przedtem pokolenia
Takich rzeczy nie widziały
A tu jeszcze inne, ważne
W ten niezwykły czas się działy!!!

Ot, na przykład dwutysięczny
Wyjątkowy rok witano
A w wyborach w wolnej Polsce
Nową władzę wybierano!!!

No i wreszcie ta rocznica-
NIEPODLEGŁEJ odzyskania
100 lat- przecież wiek to cały
Ileż było świętowania!!!

Bo szczęśliwe mamy lata
W wolnym, niepodległym kraju
Piękna nasza Polska cała
Dobrze tutaj nam jak w raju!!!

I wybrańcy i szczęśliwcy-
To jest trafne określenie
Takie cuda przeżyć mogło
Wyjątkowe pokolenie!!!

P.S. Skoro przyszło ku lepszemu
Skoro mamy to, co mamy
To dlaczego, do cholery
Tak na wszystko narzekamy?!

Nim świąteczna przyjdzie pora
Nim radosny czas nastanie
Niech myślenie pozytywne
Odtąd z nami pozostanie!!!

Uśmiechajmy się do ludzi
Patrzcie- Panna rodzi Syna
A Polacy- w świecie całym
To jak jedna jest RODZINA!!!

Zbigniew Sofiński

„Pokolenie szczęśliwe”
Obchody Dni HDK PCK
W tym roku Honorowe Krwiodawstwo w Polsce obchodzi 60–lecie. W związku z tym ju-
bileuszem w ostatnich dniach odbyły się różne okolicznościowe imprezy, na których 
zasłużeni krwiodawcy, działacze PCK, sprzymierzeńcy zostali uhonorowani odznaka-
mi i medalami.

W dniu 17 listopada br. odbyła się 
Wojewódzka Akademia w Ozimku, 
20 listopada br. w OR PCK w Otmu-
chowie oraz 27 listopada br. spo-
tkanie krwiodawców w Paczkowie. 
Podczas tych uroczystości zostały 
wręczone odznaczenia: odznaka 
HDK Zasłużony dla Zdrowia Na-
rodu - p. Zygmunt Droździk ( 74 l. 
oddanej krwi), Odznaka Honoro-
wa PCK II st. p. Mieczysław Fluder, 
Franciszek Kupczak, OH PCK III st. 
p. Robert Burzyński, OH PCK IV st. 
p. Ryszard Wandzel, okolicznościo-
wy Medal 60-lecia HDK PCK: p. 
Ewa Łopatka, p. Mieczysław Fluder, 
p. Franciszek Kupczak, p. Sławomir 
Wandzel, p. Paweł Pindel. We wtor-
kowym spotkaniu krwiodawców 
w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Paczkowie uczestniczyli: 
p. Iwona Cymara – Sekretarz Gminy, 
p. Teresa Stopyra – Prezes Oddziału 
Rejonowego PCK w Otmuchowie, p. 
Mieczysław Fluder – Prezes Fabryki 
Maszyn i Urządzeń Przemysłowych 
sp. z o.o., p. Zygmunt Małecki - Kie-
rownik Oddziału Terenowego RC-
KiK w Nysie, p. Robert Burzyński 

– Przewodniczący Okręgowej Rady 
HDK PCK w Opolu. Sprawozdanie 
z działalności Klubu HDK PCK przy 
FAMAD w Paczkowie złożył Prezes 
Sławomir Wandzel. Za najpiękniej-
szy dar humanitarny - bezinteresow-
ne oddawanie krwi PCK wydał od-
znakę Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi III st.p. Małgorzacie Jarco i p. 

Ireneuszowi Żywina. Odznaczonym 
serdecznie gratulujemy. O program 
artystyczny podczas spotkania 
krwiodawców zatroszczyły się opie-
kunki szkolnych kół PCK: PSP nr 2 p. 
Iwona Wróblewska i Zespołu Szkół 
w Paczkowie p. Bożena Burzyńska.

Tekst: Klub HDK PCK Paczków
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Jarmark Bożonarodzeniowy  2018

BUDŻET OBYWATELSKI
GMINY PACZKÓW
MIESZKAŃCU!
Zdecyduj, jakie inwestycje sfinan-
suje Gmina Paczków w 2019 r.
Do rozdysponowania 100 tysięcy złotych:
50 tysięcy – miasto Paczków
50 tysięcy - sołectwa

Więcej informacji na www.paczkow.bip.net.pl 
w zakładce „Budżet obywatelski 2019”

Tel. 77 431 67 91

15 grudnia br. w świeżo wyremontowanej części rynku odbył się kolejny już Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Od 9 rano na odwiedzających cze-
kało 29 stoisk z rękodziełem czy 
świątecznymi przysmakami.  Dla 
paczkowian Koło PZW Paczków 
przygotowało cały repertuar potraw 
z karpia w formie degustacji, a poda-
wany był jako smażony, w galarecie, 
duszony z warzywami czy w formie 
pasty rybnej. Na jednym ze stoisk 
można było zakupić zupę marchew-
kową przygotowaną przez Mateusza 
Klukowskiego wraz z jego przyja-
ciółmi, ze sprzedaży której dochód 
przeznaczony został na cele chary-
tatywne. W jarmarku wzięły udział 
szkoły: ZSP Trzeboszowice, ZSP 
Kamienica, PSP nr 2 w Paczkowie, 
PSP nr 3 w Paczkowie, Zespół Szkół, 
przedszkola: PP nr 1, PP nr 2, PP nr 
3 w Paczkowie, szkoła stowarzysze-
niowa z Dziewiętlic, świetlice wiej-
skie i środowiskowe, sołectwa, sto-
warzyszenie WIĘŹ, OSP Ujeździec 
oraz prywatni przedsiębiorcy. 
W tle świątecznych zakupów 
i uczestnictwa w Jarmarku Bożona-
rodzeniowym przygrywały kolędy 
wspólnie śpiewane przez wokali-
stów OKiR, zespoły śpiewacze Echo, 
Dziewiętliczanki, Ale Babki Plus czy 

Koncert
Przyjaźni 

37. Rocznica 
wprowadze-
nia stanu 
wojennego

6 grudnia br. w paczkow-
skim Muzeum Gazownic-
twa dzięki współpracy 
Burmistrza Gminy Pacz-
ków, Ośrodka Kultury 
i Rekreacji w Paczkowie, 
Muzeum Gazownictwa 
w Paczkowie oraz Fundacji 
Piastun z Opola miał miej-
sce Koncert Przyjaźni. 

Minęła kolejna rocznica 
wprowadzenia stanu wo-
jennego, jednego z naj-
bardziej traumatycznych 
wydarzeń w najnowszej 
historii Polski.

Wieczór upłynął przy popularnych 
piosenkach ukraińskich i polskich 
w wykonaniu młodych artystów 
z Obwodu Iwano-Frankiwska (daw-
nego Stanisławowa) na Ukrainie. 
Wśród wykonawców byli laureaci 
licznych konkursów na szczeblu 
regionalnym, krajowym, a także 
międzynarodowym. Młodzież prze-
bywała w Województwie Opolskim 
w ramach projektu realizowanego 
przez Fundację Piastun z Opola pn.”-
Dialog tworzony głosem i zapisany 
w piosence”.

Przygotowania do tej operacji trwały 
przez wiele miesięcy, jednak wyraź-
nie zintensyfikowały się po obję-
ciu przez gen. Jaruzelskiego funkcji 
I Sekretarza KC PZPR. Z tej okazji 
Pan Artur Rolka - Burmistrz Gmi-
ny Paczków wraz z Panem Piotrem 
Wachem - Wiceprzewodniczącym 
Sejmiku Województwa Opolskiego, 
Panią Iwoną Cymarą – Sekretarzem 
Urzędu, Panem Wiesławem Baraba-
szem - Przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Paczkowie i przedstawiciela-
mi paczkowskiej rady złożyli kwiaty 
oraz zapalili znicze pod Pomnikiem 
Orła Białego przy ul. Armii Krajowej, 
upamiętniając 37. Rocznicę tego 
wydarzenia. Oficjalnie stan wojenny 
wprowadzono z powodu pogarszają-
cej się sytuacji gospodarczej w kra-
ju oraz zagrożenia bezpieczeństwa 
energetycznego wobec zbliżającej 
się zimy. Za najważniejszy argument 
uznano groźbę interwencji zbroj-
nej przez pozostałe państwa Ukła-
du Warszawskiego, jednak w dniu 
wprowadzenia stanu wojennego nie 
zanotowano żadnych ruchów wojsk 
radzieckich. Prawdziwym celem woj-
skowej akcji była likwidacja prote-
stów społecznych oraz wstrzymanie 
procesów demokratyzacyjnych, za-
inicjowanych w sierpniu 1980 roku 
przez „Solidarność”.

mieszkańców naszej gminy. Dla naj-
młodszych przygotowano konkurs 
pt. „Mikołajki z Wędką” oraz mate-
riały do stworzenia świątecznego, 
choinkowego łańcucha, którym dzie-
ci razem z Arturem Rolką – Burmi-
strzem Gminy Paczków i Wiesławem 

Barabaszem – Przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Paczkowie udeko-
rowały naszą piękną choinkę.
Burmistrz osobiście wręczał podzię-
kowania każdemu z wystawców za 
wspólne promowanie Jarmarków 
Bożonarodzeniowych w Paczkowie, 

zapraszając na kolejny, tym razem 
Wielkanocny. Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwała Straż Miejska 
wraz z OSP Dziewiętlice, za co im 
serdecznie dziękujemy.

19 XII 2018 R.– 14 I 2019 R.
Zgłaszanie wniosków

15 I 2019 R. – 15 II 2019 R.
Weryfikacja zgłoszonych wniosków

25 II 2019 R.
Ogłoszenie listy wniosków

25 II – 18 III 2019 R.
Działania informacyjne i głosowanie

8 IV 2019 R.
Ogłoszenie wyników głosowania

1

2

3

4

5
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I kwartał 2019
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I kwartał 2019
Paczków

NIEZWYKLI PACZKOWIANIE
JÓZEF KURZEJA  - urodzony w 1948 r. w Dziewiętlicach. Polski 
piłkarz legenda grający na pozycji pomocnika, a także trener 
i lekarz.  Człowiek dwóch pasji - piłki nożnej oraz medycyny. 
Pierwszy lekarz w Polsce, który był jednocześnie zawodnikiem 
ekstraklasy. 

Człowiek dwóch pasji - piłki nożnej oraz 
medycyny. Pierwszy lekarz w Polsce, któ-
ry był jednocześnie zawodnikiem ekstra-
klasy. 
Najwybitniejszy wychowanek Sparty 
Paczków w historii klubu.Jego bogatym 
życiorysem można by obdzielić kilku ludzi. 
To był ewenement na skalę kraju.Gdy miał 
16 lat grał już z seniorami. W wieku 17 lat 
grał w Odrze Opole (1 liga).
Lata 1965-1969 Odra Opole.

Lata 1969-1971 Olimpia Poznań. 
Lata 1971-1973 Śląsk Wrocław. 
Lata 1973-1979 Górnik Zabrze (131 me-
czów).
Od 1979 r. do 1984 r. grał w klubach 
austriackich.Trener drużyn austriackich 
i niemieckich.
W 1988 r.wyjechał z rodziną do Niemiec.
Pracuje w klinice onkologicznej.Często 
odwiedza Paczków.

Tekst: Eugeniusz Białek

ZNAJDŹ NAS
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Konkurs plastyczny „Zabytki Paczkowa” rozstrzygnięty!
Znamy już wyniki konkursu plastycznego „Zabytki Paczkowa” skierowanego do uczniów szkół podstawowych.

Konkurs miał na celu zaintereso-
wanie zabytkami Paczkowa dzieci 
i młodzież, popularyzację wiedzy 
o historii miasta, motywowanie 
uczniów do rozwijania pasji arty-
stycznych. Spośród 128 prac Ko-
misja Konkursowa powołana przez 
Burmistrza Gminy Paczków Artura 
Rolkę wyłoniła 12 laureatów. Naj-

lepsze prace wykonali: Aleksandra 
Szymańska – lat 7; Wiktoria Tryt-
ko - lat 10; Wiktoria Bielak -lat 7; 
Błażej Kargol - lat 11; Julia Hław-
niak - lat 13; Jakub Drobny - lat 
11; Aleksandra Szczepańska - lat 
8; Amelia Tomczyk - lat 14; Szy-
mon Pasoń - lat 9; Dawid Greniuk 
- lat 6; Sebastian Greniuk - lat 9; 

Daria Poręba - lat 8. Konkurs cie-
szył się zainteresowaniem dzieci, 
a prace napływały do nas aż do 
ostatnich chwil. Warto podkre-
ślić, że udział wzięli reprezentanci 
wszystkich szkół podstawowych 
w naszej gminie oraz Studia Arty-
stycznego działającego w Domu 
Plastyka. Jury zwróciło uwagę na 

estetykę, pomysłowość, samodziel-
ność wykonania, a w szczególności 
na zrozumienie tematyki i jego in-
terpretację.12 wyróżnionych dzieł 
zostało opublikowanych w kalenda-
rzu na 2019 rok wydawanym przez 
Gminę Paczków, ponadto przygoto-
wano nagrody rzeczowe, dyplomy 
i po 3 egzemplarze kalendarza dla 

12 zwycięzców. Serdecznie gratu-
lujemy wyróżnionym, jednocześnie 
dziękujemy wszystkim biorącym 
udział za podjęcie wyzwania oraz 
próby swoich sił! 

Dawid Greniuk

Wiktoria Trytko

Amelia Tomczyk

Sebastian Greniuk

Aleksandra Szymańska

Wiktoria Bielak

Szymon Pasoń

Daria Poręba

Błażej Kargol Jakub Drobny

Julia Hławniak Aleksandra Szczepańska


