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Pan Eugeniusz Mazurkiewicz Honorowym Obywatelem Gminy Paczków
8 marca 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której
został nadany tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Paczków”.
Wyróżnienie wręczono Panu Eugeniuszowi Mazurkiewiczowi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
oraz osobisty wkład w rozwój naszej
gminy, w szczególności w ratowaniu
lokalnych pamiątek oraz krzewieniu kultury i historii gminy Paczków.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz, który przywitał wszystkich
zgromadzonych. Sesja rozpoczęła się
od laudacji wygłoszonej przez Panią
Bożenę Małochleb – wychowankę
oraz koleżankę z pracy profesora.
„Pana Profesora znam od lat licealnych, bo tak jak wielu na tej sali, ja
również jestem jego wychowanką,
miałam też zaszczyt pracować przez
kilkanaście lat z Panem Profesorem
w Liceum Ogólnokształcącym. Jako
uczennica i jako młody, początkujący
nauczyciel zawsze mogłam liczyć na
jego wsparcie i pomoc” – wspominała. Pani Bożena Małochleb przybliżyła
najważniejsze momenty i osiągnięcia
Pana Eugeniusza. Pan Mazurkiewicz
urodził się w Siemakowcach nad
Dniestrem. W 1968 r. ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Matematyki,
Fizyki i Chemii. Po studiach przez kilka lat pracował w Zasadniczej Szkole Chemicznej w Złotym Stoku. Już
wtedy uwielbiał piesze wędrówki po
okolicy i poznawanie historii miejsc,
które odwiedzał. Do Paczkowa przyjechał na stałe w 1971 roku, a w 1975
r. rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel chemii,
gdzie pracował do 2002 r., kiedy to
przeszedł na emeryturę. Pan Eugeniusz Mazurkiewicz jest wieloletnim
działaczem i przewodnikiem PTTK,
który wielokrotnie za swoją działalność był odznaczony, m.in. dwukrotnie Srebrną Honorową Odznaką
PTTK w 1984 r.; Złotą Honorową
Odznaką PTTK w 1987 r.; Złotą Odznaką Zasłużony w pracy PTTK wśród
młodzieży w 1987 r.; Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa
Opolskiego” nadaną przez Marszałka
Województwa Opolskiego w 2018
r.; Najwyższy stopień Kolarskiej Odznaki Turystycznej „Za wytrwałość”
– zdobywają ją turyści - kolarze od
1980 r. (Pan Eugeniusz przejechał
trzy i pół tysiąca km na rowerze dookoła Polski odwiedzając 151 miejscowości, a w sierpniu 1993 r. wybrał
się w podróż rowerową do zaprzyjaźnionego miasta Einbeck w Niemczech
(740 km). Pan Eugeniusz to nie tylko
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znany przewodnik, ale też znawca historii, legend i wierzeń o Paczkowie
i okolicach, dociekliwy badacz i tropiciel prawdy o katach paczkowskich,
herbach lokalnej szlachty, autor książek i opracowań, które znamy i cenimy m.in. „Paczkowski kat i złoczyńcy”,
„Legendy i opowieści Paczkowskiego
pogranicza”, „Famad-historia i współczesność”, „Szlachta pogranicza paczkowsko-javornickiego”.
Kolejnym
punktem sesji był występ zorganizowany przez uczniów Zespołu Szkół
w Paczkowie. Młodzież zaprezentowała fragmenty z książek Pana Mazurkiewicza oraz wiersze o Paczkowie. Najważniejszym punktem sesji
było podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego obywatela
Gminy Paczków”. Wśród obecnych na
sali 12 radnych, wszyscy zagłosowali
jednogłośnie za przyjęciem uchwały.
Po głosowaniu nastąpiło odsłonięcie pamiątkowego zdjęcia Eugeniusza Mazurkiewicza przez Burmistrza
Gminy Paczków Artura Rolkę oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Paczkowie Wiesława Barabasza.
Na ręce Pana Eugeniusza Mazurkiewicza przekazano pamiątkowy akt
nadania, statuetkę oraz kwiaty. Następnie miały miejsce przemówienia
okolicznościowe wygłoszone m.in.
przez Panią Wiesławę Suszycką oraz
Burmistrza Gminy Paczków Pana Ar-

tura Rolkę, który wspominał, że miał
zaszczyt być uczniem Pana Profesora,
który zakrzewił w nim miłość do historii lokalnej oraz pieszych wędrówek. Burmistrz przybliżył nam sylwetkę Pana Eugeniusza przeplatając
ważne wydarzenia jego działalności
z humorystycznymi historiami, dziękując za zasługi dla naszego miasta.
Na końcu przemówił Honorowy Obywatel Gminy Paczków Pan Eugeniusz
Mazurkiewicz dziękując wszystkim
za uhonorowanie go tym zaszczytnym tytułem. Wspomniał, że w tym

dniu również urodziny ma Paczków i
przedstawił jego historię. Pragniemy
wyrazić słowa uznania dla Pana Eugeniusza Mazurkiewicza, człowieka
niezwykle skromnego i serdecznego.
Ocala od zapomnienia historię naszego regionu, poprzez swoją działalność, wpaja też kolejnym pokoleniom
wartości niezmiernie ważne w życiu
– szacunek do tradycji i miłości do
małej ojczyzny. Składamy z tej okazji
Panu Mazurkiewiczowi najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęścia w życiu.
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Upamiętniono
młodzież z podziemia
antykomunistycznego

27 lutego 2019 r. w Zespole Szkół

mistrza Gminy Paczków Artura Rolkę,

w Paczkowie miała miejsce doniosła

Opolskiego Kuratora Oświaty Michała

uroczystość odsłonięcia tablicy po-

Sieka, Przewodniczącego Powiatowej

święconej pamięci członków organizacji KRUCJATA i UTRZYMANIE
POLSKOŚCI, działających w latach
1949-1951 na terenie Liceum Ogól-

Pierwszy kolektor kanalizacji
sanitarnej odebrany!

Zakończono I etap inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie
aglomeracji Paczków” (nr POIS.02.03.00-00-0213/16) realizowanej na terenie aglomeracji Paczków, w miejscowościach: Paczków i Kozielno.

Komisji Oświaty Damiana Wylężka,
a także radnych Paczkowa, dyrektorów
i nauczycieli placówek oświatowych
Gminy Paczków. Nie zawiodły, jak za-

Zadanie dofinansowano w ramach

które mogą teraz korzystać z nowo

1.685.100,00 zł, natomiast koszt bu-

wsze, gminne szkoły i przedszkola,

Programu Infrastruktura i Środowisko

wybudowanego kolektora kanalizacji

dowy zbiornika retencyjnego ścieków

którym organizatorzy serdecznie dzię-

2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka

sanitarnej, transportującego ścieki do

dopływających to 1.472.310,00 zł.

kowali za przybycie. Część artystyczną

wodno – ściekowa w aglomeracjach.

oczyszczalni

komunalnych,

Łączny koszt całego projektu stanowi

się narzuconemu Polsce systemowi

przygotowali nauczyciele ZS i ucznio-

Aktualnie oddano część projektu dot.

która również została zmodernizowa-

12.713.703,61 zł. Maksymalna kwota

komunistycznemu, stanąć w obronie

wie klasy I h LO pod kierunkiem pani

budowy kanalizacji sanitarnej w miej-

na. Łączna długość nitki sieci kanali-

wydatków kwalifikowalnych opiewa na

wartości religijnych i patriotycznych.

Ewy Morzeńskiej, którzy przenieśli nas

scowości Paczków, ul. Robotnicza oraz

zacji sanitarnej to 2189,13 mb. Nowy

6.940.915,69 zł. Przyznana wysokość

Gościem honorowym był pan Roman

w lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku,

modernizacji

ścieków

zbiornik retencyjny posiada pojemność

dofinansowania to 5.899.778,33 PLN.

Kupczak, członek byłej organizacji

dostarczając wielu niezapomnianych

w Paczkowie - budowa zbiornika re-

całkowitą 700000,00 litrów (700 m3)

Ponadto pozyskano pożyczkę celem

tencyjnego ścieków dopływających.

i służy jako bufor podczas zwiększo-

uzupełnienia wkładu własnego z Na-

Na ulicy Robotniczej powstały 22

nych napływów z aglomeracji. Wartość

rodowego Funduszu Ochrony Środowi-

przyłącza dla budynków mieszkalnych,

zadania dot. ul. Robotniczej wynosi

ska i Gospodarki Wodnej.

nokształcącego, miasta Paczkowa oraz
powiatu nyskiego. Uczczono tych, którzy w tak trudnych czasach potrafili zachować wierność ideałom, sprzeciwić

UTRZYMANIE POLSKOŚCI. Pani Dyrektor Martyna Nakonieczny przywitała w auli dostojnych gości: Panią poseł
Katarzynę Czocharę, Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu dr. Andrzeja
Drogonia, Naczelnika Oddziału IPN
w Opolu dr. Bartosza Kuświka, Starostę
Nyskiego Andrzej Kruczkiewicza, Bur-

przeżyć i wzruszeń. Tablicę upamiętniającą członków młodzieżowych organizacji antykomunistycznych działa-

oczyszczalni

jących wśród uczniów na przełomie lat
40. i 50. XX wieku można zobaczyć na
szkolnym korytarzu.
Tekst: ZS Paczków

Ulica Miraszewskiego
w remoncie

Firma BUDBIS z Konradowej realizująca zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Paczków” - Rewitalizacja ulicy Miraszewskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną zakończyła tworzenie dokumentacji projektowej i rozpoczęła
prace remontowe w terenie.

wą, budowę otwartej siłowni (montaż
urządzeń dostępnych dla wszystkich
osób

bez

ograniczeń

wiekowych),

montaż elementów małej architektury
w postaci siedzisk oraz koszy na odpady, wymianę istniejących latarni, montaż dodatkowych wraz z linią kablową
zasilającą, montaż studzienek i przewodów kanalizacji deszczowej, wycinkę drzew oraz krzewów kolidujących
z przebiegiem ścieżki pieszo – rowerowej, wykonanie zieleni niskiej w formie
trawy, stworzenie toru rowerowego

Zgodnie z podpisaną umową Wy-

przebudowę jezdni o nawierzchni as-

konawca

wykonać

faltowej z odcinkami z kostki brukowej

w/w inwestycję za kwotę 2.462.

(granitowej) dot. wymiany nawierzchni

460,00 zł. Planowane zadanie ma być

wraz z podbudową, przebudowę chod-

zakończone do końca czerwca 2019

ników i parkingu o nawierzchni z płyt

r. Rewitalizacja ulicy Miraszewskiego

betonowych, kostki brukowej (grani-

w Paczkowie polega na przebudowie

towej) na ciągi o nawierzchni z kostki

2014-2020 w ramach Osi prioryteto-

nawierzchni

asfaltowobetonowej,

betonowej wraz z podbudową, prze-

wej X – Inwestycje w infrastrukturę

chodników, oświetlenia oraz małej ar-

budowę ciągu pieszo – jezdnego z płyt

społeczną, Działanie 10.2 – Inwestycje

chitektury. Szczegółowy zakres robót

betonowych

(wielkowymiarowych)

wynikające z Lokalnych Planów Rewi-

zawiera m.in. wykonanie dokumenta-

na ścieżkę pieszo – rowerową o na-

talizacji, nr umowy o dofinansowanie

cji projektowej oraz realizację zadań:

wierzchni asfaltowej wraz z podbudo-

RPOP.10.02.00-16-0034/17-00.

zobowiązał

się

ścieków

wraz z utworzeniem strefy rekreacyjnej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości

75% w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

www.paczkow.pl
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Trwają prace przy centrum Premierowy Orszak
Trzech Króli
przesiadkowym
Od 2017 roku Gmina Paczków w partnerstwie z Gminą Grodków realizuje projekt pn.
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy
Grodków i Gminy Paczków”.

Aktualnie trwają intensywne prace

prowadzone są prace w parku przy ul.

rowych poprzez przebudowę istnieją-

w obrębie przyszłego centrum prze-

Staszica, gdzie wybudowana zostanie

cych ciągów pieszych oraz wymianę

siadkowego, którego rozkład pomiesz-

nowa fontanna, na wzór postawionej

czeń tworzyć będą: poczekalnia, przej-

w mieście w 1967 roku, na 1000 lecie

i uzupełnienie latarni, modernizację

ście

pomieszczenie

istnienia Państwa Polskiego. Zadanie

gospodarcze, pomieszczenie socjalne,

jest realizowane dzięki dofinansowa-

toalety: męska, damska i dla niepeł-

niu w ramach Regionalnego Programu

nosprawnych. W centrum przesiad-

Operacyjnego Województwa Opol-

kowym zainstalowany będzie system

skiego na lata 2014-2020 poddziałanie

ogrzewania elektrycznego, grzejniko-

3.1.1 Strategie niskoemisyjne w mia-

wego. Na ten moment z zadań projek-

stach subregionalnych. Szczegółowy

sprawnych, budowę dworca autobuso-

towych wykonano ścieżki alejek par-

zakres robót dla Paczkowa zawiera

wego jako centrum przesiadkowe wraz

kowych z małą infrastrukturą. Ponadto

m.in.: wykonanie ścieżek pieszo-rowe-

z zagospodarowaniem terenu.

komunikacyjne,

fontanny z infrastrukturą techniczną,
wydzielenie miejsc postojowych wraz
z drogą dojazdową (parking otwarty)
dla samochodów osobowych, budowę
lub montaż systemowej toalety publicznej z dostępem dla osób niepełno-

Polonez
w Rynku
20 lutego br. przyszli maturzyści zatańczyli poloneza w Rynku. Około 200
mieszkańców Paczkowa
podziwiało narodowy taniec w wykonaniu uczniów
i nauczycieli Zespołu Szkół
w Paczkowie.

Oprawa i przebieg wydarzenia były
imponujące. Mędrcy ze swoją świtą przeszli przez miasto około godz.
13:30. Wyruszyli z trzech miejsc, czyli
ul. Wojska Polskiego, 1 Maja oraz ulicy
Kołłątaja. Trzy nitki orszaku oznaczone
były kolorami, kolorami symbolizującymi konkretne kontynenty: Azję, Afrykę
i Europę. Pierwsza nitka koloru zielonego reprezentowała Azję i króla Melchiora, który składa w ofierze kadzidło;
orszak ruszył z ulicy Wojska Polskiego
obok Szkoły Podstawowej Nr 2. Kolor
niebieski reprezentował Afrykę i króla
Baltazara, ofiarującego mirrę; wyruszył z ulicy 1 Maja obok Szkoły Podstawowej Nr 3. Ostatnia nitka koloru
czerwonego reprezentowała Europę
i króla Kacpra ofiarowującego – złoto.
Wymarsz odbył się z ulicy Kołłątaja
obok Zespołu Szkół. Pochody połączyły się pod Kościołem pw. Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy w Paczkowie,
gdzie na wszystkich czekali aktorzy
wcielający się w role Maryi z Józefem.
Uczestnicy orszaku nieśli ogromne
flagi i napisy sugerujące poszczególne
kontynenty, na głowach mieli korony
z papieru, które rozdawano w każdym
punkcie startowym orszaku. Wszyscy
głośno śpiewali kolędy i z uśmiechem

na twarzy przemierzali miasto. Orszak
Trzech Króli przeszedł ulicami przez
Rynek, a następnie pod kościół pw. Św.
Jana Ewangelisty gdzie aktorzy odgrywali scenki znane z przekazów biblijnych. Na koniec wydarzenia głos zabrał Burmistrz Paczkowa p. Artur Rolka,
dziękując tłumnie zebranym mieszkańcom, którzy przyszli wspólnie świętować Objawienie Pańskie. Wyraził
także wdzięczność księżom Redemptorystom, o. Ireneuszowi Homoncikowi, księdzu proboszczowi Jarosławowi
Ostrowskiemu, ks. Leszkowi Machulakowi, ks. Arkadiuszowi Książek, Panu
Przemysławowi Rudnickiemu Organiście Paczkowa za czynne włączenie się w organizację Orszaku Trzech
Króli za wszelką pomoc, współpracę,
obecność i poprowadzeniu wiernych
oraz pracownikom UM w Paczkowie,
w szczególności p. Alicji Góral Sowie,
jak również p. Agacie Syc Procherze,
Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Paczkowie, placówkom oświatowym oraz
wszystkim zaangażowanym. Cieszymy
się, że Orszak Trzech Króli okazał się
czasem wspólnego śpiewania kolęd,
modlitwy, ale również integracji. Mamy
nadzieję, że stanie się już tradycją w naszym mieście.

Policja ostrzega przed metodą
na „policjanta” i „wnuczka”!

szedł czas na poloneza z najmłodszymi

w Paczkowie jest organizatorem pierw-

15 minutowy układ został nagrodzo-

adeptami szkolnictwa z paczkowskich

ny gromkimi brawami przez licznie

przedszkoli, który po chwili przerodził

szej takiej inicjatywy w Powiecie Ny-

zgromadzonych mieszkańców na czele

się w dyskotekowy taniec, nadający

z Burmistrzem Gminy Paczków oraz

pozytywny akcent całemu przedsta-

Przewodniczącym Rady Miejskiej. Po

wieniu. Polonez w Rynku to już pacz-

społowi Szkół kreatywności w tworze-

wykonaniu wyćwiczonej aranżacji nad-

kowska tradycja. Od 6 lat Zespół Szkół

niu podobnych, ciekawych inicjatyw.

paczkow.zaprasza

Po raz pierwszy w Paczkowie w Święto Trzech Króli tj. 6 stycznia 2019 r. przeszedł orszak, w którym licznie
uczestniczyli mieszkańcy.

skim. Maturzystom życzymy połamania
długopisów, a organizatorowi, czyli Ze-

W styczniu 2019 r. na terenie Paczkowa miejsce miało kilka prób wyłudzenia
pieniędzy na „policjanta”, w tym jedna niestety udana. W Paczkowie oszuści
wmówili ofierze, że są Policjantami i zażądali pomocy finansowej w związku z leczeniem córki. Niestety, proceder się nasila, a pomysłowi przestępcy doskonalą
swoje metody. Sposób „na wnuczka” zastąpili metodą „na policjanta”. Cały proceder najczęściej ma swój początek podczas rozmowy telefonicznej, która jest
prowadzona w taki sposób, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś
ze swojej rodziny. Policja apeluje o ostrożność. Dzwoniący oszuści bywają bardzo
przekonujący. Dlatego, odbierając telefon z prośbą o pieniądze nie wolno dać się
ponieść emocjom. Najczęściej osoba starsza sama wymienia imię członka swojej
rodziny, a następnie ujawnia jego dane pozwalające przestępcom wiarygodnie
pokierować dalszą częścią rozmowy. Najlepiej rozłączyć się i samemu spróbować
wybrać numer do tej osoby z rodziny, za którą podawali się dzwoniący oszuści.
W przypadku podejrzeń, bez wahania można dzwonić na policję (997 lub 112).
Prosimy o zachowanie ostrożności oraz powiadomienie osób starszych o zagrożeniach.
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Dofinansowanie w ramach projektu „Maluch+”
Gmina Paczków przystąpiła w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH+” do
konkursu „Maluch +” 2019 i uzyskała dofinansowanie na funkcjonujące już 8 miejsc w żłobku przy
ul. Młyńskiej w Paczkowie. Całkowita kwota dofinansowania jaką

uzyskała Gmina Paczków wyniosła
14 400,00 zł. Program „Maluch+”
wspiera rozwój instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków,
klubów dziecięcych i dziennych
opiekunów. Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc
opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów
dla wszystkich dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Burmistrz Gminy Paczków
przywitał nowonarodzonych
mieszkańców Gminy
22 lutego br. w sali Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie miało miejsce tradycyjne
powitanie maluchów, które w II połowie 2018 roku narodziły się w Gminie Paczków.

Medale za długoletnie
pożycie małżeńskie
31 stycznia 2019 roku w sali posiedzeń paczkowskiego
urzędu w imieniu Prezydenta RP, Artur Rolka Burmistrz
Gminy Paczków wraz panią Renatą Sobulą Kierowniczką
Urzędu Stanu Cywilnego wręczyli medale za długoletnie
pożycie małżeńskie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Wyróżnienie to otrzymali Państwo:
Szczotka Janina i Stanisław (51) oraz
Maślanka Dorota i Jan (51). Pary, które otrzymały medale, doczekały się
Złotych Godów (50-54 lata w małżeństwie). Jubilaci otrzymali również

legitymacje, kwiaty oraz pamiątkowe
zdjęcia na płycie, po czym był czas na
rozmowę przy kawie z Burmistrzem
Gminy Paczków – Arturem Rolką. Gratulujemy i życzymy dużo zdrowia oraz
wielu kolejnych pięknych rocznic.

Zespół Kaliber nagrodzony
5 marca 2019 r. w Korfantowie odbył się V Wojewódzki
Festiwal Piosenek Czesława Niemena. Organizatorem
imprezy jak co roku była Szkoła Podstawowa nr 2 w Korfantowie nosząca imię tego wybitnego artysty.
We wszystkich kategoriach wystąpiło
18 młodych wykonawców. Paczków
reprezentował znany i lubiany zespół
Kaliber w składzie: Kacper Caputa,
Maciej Miłkowski, Patryk Miłkowski,
Mateusz Wąsiak, Adam Kalka działający w Ośrodku Kultury i Rekreacji
w Paczkowie pod okiem instruktora
Dariusza Orłowskiego. Rockowa kapela z Paczkowa wykonując tym razem
bardziej kameralną aranżację piosenki
,,Płonie stodoła” zwyciężyła w kategorii zespołów. Na uwagę zasługuje
fakt, iż w ubiegłych latach również nasi

młodzi wokaliści tj. Kinga Szczepańska
(I miejsce), Michał Śmietański (III miejsce), Wiktoria Paluch (III miejsce) doskonale zaprezentowali się w Korfantowie. Gratulacje dla zespołu Kaliber
i instruktora Dariusza Orłowskiego.
Życzymy dalszych sukcesów!

Burmistrz Artur Rolka wraz z Kierowni-

ska Pola Elżbieta, Grzeczny Hanna He-

Słociński Ignacy, Słowiak Patrycja

kiem Urzędu Stanu Cywilnego Renatą

lena, Ignasiak Damian Andrzej, Kania

Sobulą wręczali obecnym na sali prak-

Adam Kacper, Kinal Mateusz Kamil,

Maria, Spałek Artur Andrzej, Stachów

tycznie wyposażone wyprawki wraz

Kluska Nadia Blanka, Kowalski Ignacy

z listami gratulacyjnymi, a następnie

Mieczysław, Król Katarzyna Elżbieta,

wykonano wspólne, pamiątkowe zdję-

Krzyż Maja Aleksandra, Kurowska

cie, po którym wszyscy razem usiedli

Bianka Maria, Kuśmierek Michał Pa-

przy stołach, delektując się gorącymi

weł, Łajczak Amelia Krystyna, Maciu-

napojami w miłej rozmowie z włoda-

szek Liliana Małgorzata, Majkowska

rzami Gminy. W II połowie 2018 roku

Hanna Michalina, Marszałek Jan Jó-

w Gminie Paczków urodziło się 45

zef, Mokrzycki Mikołaj Alan, Nowak

dzieci w tym 20 chłopców i 25 dziew-

Aleksander Daniel, Olszewska Zofia

czynek, a są to (kolejność alfabetycz-

Monika, Ostrowska Nadia Aneta,

na): Augustyn Marcel Filip, Biel Zofia

Piórkowska Anna Magdalena, Plisak

Anna, Bieniek Jakub, Ciołka Zuzanna

Fabian Adam, Pomietło Lena Agniesz-

Alicja, Dragan Jakub Andrzej, Duc Zo-

ka, Reichel Ariana Gabriela, Rudzińska

fia Barbara, Gad Julia Maja, Gąsiorow-

Lena Ewa, Rzeszotek Kamil Marcin,

Adrian Fabian, Szwarc Seweryn Adam,
Tomaszek Zuzanna Danuta, Urbańska
Wiktoria Emilia, Wiercigroch Natalia
Elżbieta, Wilk Pola Anastazja, Wojczyszyn Karol Henryk, Wolny Antoni Michał, Zając Dominika Maria, Zarzycki
Gabriel Wiesław.
Serdecznie gratulujemy świeżo upieczonym rodzicom. Życzymy szczęścia
i wytrwałości na drodze odpowiedzialnego rodzicielstwa, a pociechom dużo
zdrowia!

100. Urodziny Marii Dolinkiewicz
z Trzeboszowic
W dniu 19 lutego delegacja Urzędu Miejskiego w Paczkowie odwiedziła panią Marię Dolinkiewicz by razem uczcić najpiękniejszy jubileusz w życiu człowieka, a było co świętować, ponieważ pani, o której mowa, obchodziła swoje setne urodziny!
Pani Maria, według aktu urodzenia urodziła się na Ukrainie, 20 lutego 1919 r.
we wsi Zabara w obwodzie Tarnopolskim, jednak najbliżsi informują, że mogło to nastąpić dzień wcześniej - stąd
rodzinna tradycja świętowania urodzin
dzień wcześniej. W dniu 13.11.1949 r.
w Paczkowie wzięła ślub, w którym
trwała do 1964 roku, do czasu kiedy
zmarł jej małżonek. Pani Maria doczekała się jednego syna, dwóch wnuków
i dwóch prawnuczek. Z koszem pełnym prezentów i pięknymi bukietami
żywych kwiatów nie mogło zabraknąć
także Burmistrza Gminy Paczków –
Artura Rolki, Przewodniczącego Rady
Miejskiej – Wiesława Barabasza, Se-

kretarz – Iwony Cymary, Radnej i Sołtysa Trzeboszowic – Katarzyny Motyki
oraz przedstawicieli KRUS Nysa

i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
którzy sprawili miłą niespodziankę Jubilatce.

www.paczkow.pl
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Paczkowski Rynek pięknieje!

Fontanna, nowe ławki i oświetlenie – tak w skrócie prezentuje się zrewitalizowana centralna część Rynku w Paczkowie.

Rewitalizacji poddana została cała

tegracji, organizacji koncertów oraz

formatu 100x50cm oraz 60x30cm

przestrzeń centrum, na której już

wielu innych lokalnych imprez - pod-

i kostkę granitową. Inwestycja do-

w dużej mierze widać wykonaną

kreśla burmistrz Artur Rolka. Cieka-

finansowana została w ramach pro-

nową nawierzchnię. Piękna archi-

wym elementem architektonicznym

gramu Interreg V-A Republika Cze-

tektura okraszona zostanie ławkami

jest tzw. murek obronny, czyli obiekt,

ska – Polska, z osi priorytetowej nr

i zielenią. Fontanna w szczególno-

w którym znajdą się kamienne ław-

2. „Rozwój potencjału przyrodnicze-

ści powinna spodobać się dzieciom.

ki oraz zieleń. W ramach realizacji

go i kulturowego na rzecz wspierania

Miejsce to, mamy nadzieję, będzie

zadania przebudowana została na-

zatrudnienia”.

służyło mieszkańcom oraz innym

wierzchnia placu oraz parkingów, na

użytkownikom do celów dobrej in-

których ułożono głównie duże płyty

PACZKÓW
RENOWACJA
Ironiczny uśmiech na twarzy gości Gdy widzę rozkopane bruki,
Kałuże, błoto – trochę to złości.

Zmienia się miasta oblicze,
Aż oko cieszy!
Dobrych ocen i komentarzy nie zliczę.

Pracują maszyny i fachowców dłonie.
Ludzie pytają, dociekają W duszach duma i radość płonie.

Paczków pięknieje - codziennie
nabiera rumieńców,
Po latach być może chudych,
Raduje serca mieszkańców.

Rynek otoczą nowe deptaki,
Klomby, nowa fontanna –
W parkach alejki.

ZNAJDŹ NAS

paczkow.zaprasza

Jan Haręża
Marzec 2019

Parkujmy samochodami
sprawnymi technicznie!
Widok miejsc z zalegającymi plamami po wyciekających olejach czy
substancjach
ropopochodnych to niestety problem powszechnie znany.
Jak można rozwiązać tą sytuację
w Paczkowie? To bardzo proste: wjazd
do Rynku wyłącznie samochodami
sprawnymi technicznie tj. bez wycieków oleju, płynów chłodniczych itp.
substancji. To nic trudnego. Kwestia
w tym, że właściciele owych samochodów niewiele sobie robią z „brudnego
kłopotu” - aut. A przecież przez takie
niedbalstwo nasze ulice czy świeżo
odnowiony Rynek wyglądają nieestetycznie. Zwracamy się z prośbą o wy-

eliminowanie tego problemu, zadbajmy
wspólnie o estetykę ulic, parkingów,
w którym pozostawiamy swoje auta.
Plamy po oleju silnikowym naprawdę
szpecą naszą zrewitalizowaną część
centrum. Jednocześnie informujemy,
że w związku z notorycznymi zabrudzeniami przez niesprawne samocho-

dy, Burmistrz przygotowuje regulamin
korzystania z płyty Rynku, w tym chodników z uwzględnieniem wysokich kar
finansowych za jej zanieczyszczanie!
Zwracamy również uwagę, że niesprawny samochód to przede wszystkim niebezpieczeństwo po stronie jego
użytkownika!

6

Kwiecień 2019

Program LIFE na Opolszczyźnie
W gminach na Opolszczyźnie dzięki pieniądzom Komisji Europejskiej mają pojawić się
doradcy do spraw czystego powietrza.

Informacje paczkowskiego oddziału PZEiR
Oddział Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Paczkowie informuje, że w II półroczu 2019r. organizowane są
wyjazdy, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe w następujących terminach:

Porozumienie w tej sprawie podpisało

Politechnika

26 samorządów z regionu. Powołane

taki pomysł w kraju, który w ramach

Opolska.To

pierwszy

i wykształcone w tym celu osoby mają

programu LIFE bezpośrednio prosi

pomóc mieszkańcom w wyborze eko-

Brukselę o pomoc w walce ze smo-

logicznego źródła ciepła i odwieść od

giem.Burmistrz Artur Rolka podpisał

palenia w piecach śmieciami. Każdy

porozumienie, dzięki któremu samo-

samorząd jeszcze w tym roku będzie

rządy będą wspólnie ubiegać się o 2

mógł desygnować swojego pracowni-

mln 800 tysięcy euro z UE. Powyższy

ka do skorzystania ze studiów pody-

dokument w sprawie powołania do-

plomowych, które będzie prowadziła

radców do spraw jakości powietrza

podpisało 26 samorządów: Brzeg,
Dąbrowa, Głubczyce, Głuchołazy,
Gogolin, Grodków, Jemielnica, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Korfantów,
Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany,
Namysłów, Nysa, Olesno, Opole, Otmuchów, Paczków, Prószków, Prudnik,
Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Walce,
Zawadzkie i Zdzieszowice.

Paczkowski Uniwersytet III
Wieku zaprasza do współpracy

03.05-13.05.2019 r. – wyjazd do

członków PZEiR, które dofinansowa-

Włoch (51 osób), 25.05-07.06.2019 r.

ne jest z budżetu Gminy Paczków.

– Krynica Morska (50 osób),

Zaplanowano również comiesięczne

08.06-21.06.2019 r. – Mielno (20

spotkania integracyjno-zabawowe w

osób), 08.06-21.06.2019 r. – Krynica

5 paczkowskich sołectwach, udział w

Morska (50 osób). Ponadto odbędzie

Światowym Dniu Inwalidy i Emeryta w

się w dn. 23.04.2019 r. spotkanie pn.

Winowie (50 osób) oraz wycieczkę do

Grupa inicjatywna seniorów w grudniu 2018 r. podjęła działania zmierzające do powołania stowarzyszenia Paczkowski Uniwersytet III Wieku. Jego plany dedykowane są
mieszkańcom gminy Paczków, którzy mogą i chcą aktywnie spędzać czas, kształcić
się oraz rozwijać.

„Śniadanie

Wojsławic (maj).

W ramach organizowanych struktur

Wielkanocne”

dla

100

PUTW uruchomione zostały: Instytut

Zmiana regulaminu w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na
wymianę piecy
W związku z usprawnieniem wypłat dotacji ulegnie zmianie regulamin
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dofinansowań ze środków
budżetu Gminy Paczków. Do końca września 2019 r. zostaną wypłacone
środki dla wniosków złożonych w I naborze o dofinansowanie przedsięwzięć
związanych z ograniczeniem niskiej emisji. Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do wymiany starych kotłów, że przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na
dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji zostaje wstrzymane. Zwracamy się z prośbą do osób zainteresowanych dotacją
abywstrzymały się z realizacją modernizacji instalacji CO. Informujemy, że kolejny nabór wniosków na wymianę piecy odbędzie się na przełomie III i IV kw.
2019r., zachęcamy do śledzenia aktualności na www.paczkow.pl

Sztuki i Folkloru, Instytut Historii Regionalnej, Instytut Gier, Instytut Nauki i Techniki oraz Instytut Literatury
i Muzyki. Dalsza rozbudowa oferty
edukacyjnej będzie odpowiedzią na
zainteresowania grupy docelowej, tj.
mieszkańców gminy powyżej 45 roku
życia, emerytów i wnuków. Nasze propozycje edukacyjne nie kolidują z działaniami socjalnymi ZEiR oraz kulturalnymi
Klubu Seniora przy OKiR , lecz je uzupełniają. Inicjatywa powołania PUTW
spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Pozyskaliśmy już wiele instytucji do
współpracy, w tym działające w naj-

Publicznej w Paczkowie. Odbyło się też
promocyjnie kilka wydarzeń otwartych

bliższym terenie uniwersytety dla se-

dla wszystkich mieszkańców, w tym:

niorów w Złotym Stoku, Nowej Rudzie,

wykład z historii Kamienicy, warsztaty -

Nysie oraz Wyższą Szkołę Zawodową

Zdrowy Senior, Światowy Dzień Poezji,

w Nysie. Nawiązaliśmy też owocną

Turniej Gier w Muzeum Gazownictwa,

współpracę z Burmistrzem Paczkowa,

warsztaty urody z Mery Key. W planach

Dyrektorem Zespołu Szkół w Paczko-

dalsze niespodzianki. Po zakończeniu

wie, Kustoszem Muzeum Gazownictwa,

procesu rejestracji w KRS zaprosimy do

Metamuzeum i Dyrektorem Biblioteki

składania deklaracji członkowskich i od

jesienni rozpoczniemy cykl regularnych
spotkań oraz wykładów. Dotychczasowe nasze działania można obserwować
na FB oraz na stronie internetowej:
https://paczkowskiutw.blogspot.com/
Serdecznie zapraszamy do współpracy
seniorów i organizacje działające na terenie naszej oraz sąsiednich gmin.
Tekst: PUTW

www.paczkow.pl
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Przebudowa drogi
wojewódzkiej 382
Informujemy, że ruszają prace nad inwestycją związaną z remontem/przebudową
drogi wojewódzkiej nr
382 w miejscowości
Paczków.

Regionalnego w ramach Regionalnego

ok. 1,5 - 2,0 m; budowa peronów

Programu Operacyjnego Wojewódz-

autobusowych; budowa poboczy

twa Opolskiego na lata 2014-2020.

gruntowych o szerokości ok. 1,25

Przedmiotowa inwestycja obejmuje

-1,50 m; budowa skarp z humuso-

odcinek drogi wojewódzkiej nr 382

waniem i obsianiem trawą; przebu-

liczący 1,62km w miejscowości Pacz-

dowa lub/i budowa przydrożnych

ków, której zarządcą jest Zarząd Dróg

rowów odwadniających; przebudo-

Wojewódzkich w Opolu.

Przewidy-

wa lub/i budowa przepustów pod

wany termin oddania do użytkowania

zjazdami; przebudowa lub/i budo-

Zadanie rozpocznie się przebu-

to listopad 2019 r. W zakres wchodzi

wa obiektów inżynierskich (prze-

dową, a także budową zjazdów

rozbudowa drogi na odcinku o orien-

pustów, murów oporowych itp.);

publicznych i indywidualnych oraz

tacyjnej długości ok. 1,62 km, w szcze-

przebudowa

poboczy. Natomiast nadal trwa

gólności: rozbiórka nawierzchni ist-

i skarp cieku przed, za i pod prze-

procedura związana z uzyskaniem

niejącej jezdni, budowa nawierzchni

pustem; przebudowa lub/i zabez-

wymaganych pozwoleń dot. prze-

drogi wojewódzkiej na odcinku ok.

pieczenie kolidujących urządzeń

budowy skrzyżowań i ciągów pie-

1,62 km, szerokość jezdni w terenie

infrastruktury technicznej; budowa

szych oraz jezdni. Przypominamy,

zabudowanym 6,5 - 7,0 m, w terenie

elementów bezpieczeństwa ruchu;

że projekt „Rozbudowy drogi wo-

niezabudowanym 7,0 m; przebudowa

budowa

jewódzkiej nr 382 w miejscowości

skrzyżowań z istniejącą siecią drogo-

przebudowa lub/i budowa oświe-

Paczków” uzyskał dofinansowanie

wą, przebudowa i budowa zjazdów

tlenia drogowego oraz ewentualna

z Unii Europejskiej ze środków

publicznych i indywidualnych, budo-

wycinka drzew i krzewów. Wartość

Europejskiego Funduszu Rozwoju

wa odcinka chodnika o szerokości

zadania to ok. 8,9 mln zł.

umocnienia

kanalizacji

dna

deszczowej;

Wybory Sołeckie 2019

WOŚP w Paczkowie

13 stycznia 2019 r., około 120 tysięcy wolontariuszy wyszło na ulice nie tylko Polski, ale
i kilkudziesięciu miast w wielu krajach na świecie, żeby zbierać pieniądze na zakup
sprzętu medycznego dla polskich szpitali.

W tym roku WOŚP zbierała pieniądze
na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać
specjalistycznej diagnozy oraz udzielić
pomocy medycznej najciężej chorym
dzieciom. W placówkach tego rodzaju
szczególnie ważne jest nowoczesne,
spełniające najwyższe standardy wyposażenie. Do szpitali trafić mają tak

paczkow.zaprasza

zaawansowane urządzenia jak chociażby: rezonanse magnetyczne, tomografy
komputerowe, aparaty do diagnostyki
RTG (w tym aparaty mobilne), wysokiej
klasy ultrasonografy, echokardiografy
czy sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym dla gastroenterologii. W naszym
mieście jak co roku nie zabrakło wolontariuszy. Akcję zbiórki w Paczkowie
koordynował Pan Bartosz Pater we
współpracy z Ośrodkiem Kultury. Tradycyjnie w czasie trwania paczkowskiej

kwesty Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy odbył się koncert, podczas
którego zaprezentowały się: zespoły
śpiewacze Echo i Dziewiętliczanki, wokaliści i instrumentaliści z OKiR oraz
zespoły HUE i KALIBER. Łączna suma

24 lutego br. zakończył się cykl zebrań wiejskich organizowanych przez Burmistrza Gminy Paczków, na których
mieszkańcy wybrali spośród swego grona sołtysów
i rady sołeckie.
W 4 podpaczkowskich wsiach nastąpiła zmiana gospodarzy, w 8 miejscowościach na swoich stanowiskach
pozostali obecni sołtysi. Poniżej zamieszczamy wykaz sołtysów z terenu
Gminy Paczków w kadencji 2019-2023:
Dziewiętlice
Agnieszka Mazur
Frydrychów
Kazimierz Podgórski
Gościce
Mateusz Gołuszko
Kamienica
Adam Czadankiewicz
Kozielno
Łukasz Jurek
Lisie Kąty
Sylwia Bogdanowicz
Stary Paczków Wiesława Kurowska
Ścibórz
Katarzyna Oszywa
Trzeboszowice Katarzyna Motyka

Ujeździec
Anna Górnik
Unikowice
Janina Żak
Wilamowa
Joanna Nykiel
Sołtysi są reprezentantami mieszkańców i ważnym partnerem władz lokalnych. Praca sołtysa to cenne doświadczenie, ale i duże wyzwanie, bowiem
dobry sołtys to społecznik, który chętnie angażuje się w sprawy publiczne.
To również osoba aktywna, otwarta,
wychodząca z inicjatywami i interesująca się życiem współmieszkańców.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy powodzenia w pracy
na rzecz lokalnej społeczności.

Wydawca:
“Głos Paczkowa”
Gmina Paczków
Rynek 1, 48-370 Paczków

Skład i opracowanie graficzne
DayMedia sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 5/1,
48-300 Nysa
www.daymedia.pl

tel.: 77 431 67 91
fax.: 77 544 90 04
e-mail: um@paczkow.pl
www.paczkow.pl

Druk
“Polska Press”
ul. Baczyńskiego 25A
41-203 Sosnowiec Milanowice

zebranych pieniędzy przez nasz sztab
to 24.773,00 zł. Dziękujemy wszystkim
darczyńcom za wsparcie i dobre serce!
Tekst: OKiR Paczków

Zastrzegamy sobie prawo wyboru
i skracania nadesłanych tekstów
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Konkurs pięknego
czytania
Biblioteka Publiczna w Paczkowie ogłosiła po raz trzeci Konkurs Pięknego Czytania skierowany do uczniów
wszystkich szkół podstawowych Miasta i Gminy Paczków.

Rywalizacja odbyła się 14 i 15 marca

Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie

2019 r. Przystąpiły do niego wszyst-

- II miejsce – zajęła Aleksandra Ma-

kie gminne szkoły podstawowe, któ-

słowska ze Szkoły Podstawowej nr 3

re wytypowały do eliminacji łącznie

w Paczkowie

54 uczestników w kategoriach wie-

W kategorii III:

kowych, a mianowicie: w kategorii
I (klasy I – II) – 18 uczestników,w kategorii II (klasy III – IV) – 14 uczestników,w kategorii III (klasy V – VI) – 13
uczestników,w kategorii IV (klasy VII
– VIII) – 9 uczestników. Jury Konkursu, po wysłuchaniu czytanych tekstów
i ocenie czytających dzieci, kierując
się kryteriami zgodnie z Regulaminem,
wytypowało I i II miejsce w każdej
kategorii, a także przyznało nagrody
rzeczowe:
W kategorii I:
- I miejsce – zajęła Gabriela Iwańska ze
Szkoły Podstawowej w Kamienicy
- II miejsce – zajęła Nadia Janczura
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

- I miejsce – zajął Stanisław Kudzia ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie
- II miejsce – zajęła Amelia Goryl ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie
W kategorii IV:
- I miejsce – zajęła Kornelia Bogdanowicz ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Paczkowie
- II miejsce – zajęła Amelia Twerd ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział oraz zostali poczęstowani słodyczami i napojami. Zwycięzcy
reprezentować będą Gminę Paczków
na Powiatowym Konkursie Pięknego
Czytania w Nysie.

w Dziewiętlicach
W kategorii II:
- I miejsce – zajął Mateusz Libera ze

Tekst:
Biblioteka Publiczna w Paczkowie

II turniej klubów HDK
PCK w bowlingu
W dniu 9 marca 2019 roku w Kręgielni „STODOŁA” odbyły
się II Rejonowe Mistrzostwa Klubów HDK PCK w Kręglach
o Puchar Prezesa „FAMAD” Sp. z o. o. w Paczkowie.
Na zawody przybyły kluby z: Praszki,
Kędzierzyna Koźla, Krapkowic, Namysłowa, Zawadzkiego, Głubczyc, Nysy,
Otmuchowa, Paczkowa. Łącznie zgromadziło się 12 drużyn. Od pierwszego
do ostatniego rzutu rywalizacja była
zaciekła. Każdy z zawodników starał
się uzyskać jak najlepszy wynik dla
swojej drużyny. Po długim i wyczerpującym „boju” wyłoniono zwycięzców
turnieju.
Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce: Klub HDK PCK przy „FAMAD” w Paczkowie I – 458 pkt.
II miejsce: Klub HDK PCK przy Parafii
pw. Ducha św. i NMP Matki Kościoła
w Kędzierzynie Koźlu – 407 pkt.
III miejsce: Klub HDK PCK przy Oddziale Rejonowym PCK w Otmucho-

wie – 316 pkt.
W pojedynku indywidualnym o zajętym miejscu decydowały ostatnie rzuty kulą.
I miejsce: Olgierd BYSTRY - Klub HDK
PCK przy Parafi pw. Ducha Św. i NMP
Matki Kościoła w Kędzierzynie Koźlu –
154 pkt.
II miejsce: Krzysztof SZYMANEK Klub HDK PCK w Zawadzkie – 137
pkt.
III miejsce: Piotr Wandzel - Klub HDK
PCK przy „FAMAD” w Paczkowie–
131 pkt.
Ponadto Burmistrz Paczkowa Artur
Rolka ufundował puchar dla najlepszej
zawodniczki turnieju. Zawodniczką
została pani Teresa Stopyra – 110 pkt.

Pan Olgierd Bystry otrzymał z rąk Prezesa Klubu HDK PCK przy „FAMAD”
w Paczkowie Sławomira Wandzla „dyplom za rekord mistrzostw” uzyskując
154 pkt. Puchary i dyplomy dla zwycięzców wręczał Burmistrz Paczkowa
Artur Rolka oraz Prezes Klubu HDK
PCK przy „FAMAD” w Paczkowie Sławomir Wandzel. Po zaciekłej i długiej
rywalizacji na uczestników zawodów
czekał wspaniały poczęstunek w postaci pizzy i grillowanej kiełbaski. Zmagania przebiegały w miłej rodzinnej
atmosferze, każdy z uczestników podkreślał fakt, że nie chodzi o rywalizację
tylko o spotkanie, nawiązanie nowych
znajomości i propagowanie idei krwiodawstwa. Zarząd Klubu HDK PCK
przy „FAMAD” w Paczkowie, dziękuje
panu Mieczysławowi Fludrowi Prezesowi „FAMAD” Sp. z o. o. w Paczkowie
za hojność i przychylność w zorganizowaniu Turnieju. Dziękujemy również
Burmistrzowi za ufundowanie pucharu dla najlepszej zawodniczki oraz
właścicielowi baru „STODOŁA” Zbigniewowi Karol i obsłudze za pomoc
w realizacji turnieju.
Tekst: Klub HDK PCK przy „FAMAD”
w Paczkowie

Projekcja filmu „Wyklęty”

W piątek 8 marca 2019 r. o godz. 15.00 w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie odbyła się
projekcja filmu „Wyklęty” w reżyserii Konrada Łęckiego.

Wyświetlenie filmu poprzedziło prze-

oraz dramatach rodzin. Akcja filmu

„Lalek”, uczestnika wojny obronnej

mówienie dr Bartosza Kuświka Na-

„Wyklęty” toczy się w Polsce, w latach

Polski 1939. Po 1945 r. związany był

czelnika Delegatury lnstytutu Pamięci

1945-1948 i przedstawia żołnierzy

ze strukturami ZWZ-AK i brał udział

Narodowej w Opolu, który przybliżył

zbrojnego podziemia niepodległościo-

w zamachach na tzw. „utrwalaczy wła-

tematykę historii żołnierzy wyklętych.

wego, walczących z władzą ludową

dzy ludowej” – milicjantów i żołnierzy

„Wyklęty” to film o brutalnych cza-

o powojenny kształt Polski. Historia

formacji bezpieczeństwa. W filmie

sach, niedocenionych bohaterach tar-

głównego bohatera oparta jest na

„Wyklęty”, inspirację jego historią od-

ganych dylematami i sporze o historię,

kanwie losów ostatniego z Żołnie-

najdziemy w postaci „Lola”, zagranej

a także osamotnieniu, trudnej miłości

rzy Wyklętych, Józefa Franczaka ps.

przez Wojciecha Niemczyka.

www.paczkow.pl
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Kontrola ilości ścieków odebranych
ze zbiorników bezodpływowych (szamb)

W wyniku przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu kontroli oczyszczalni
ścieków w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie w zakresie przestrzegania przepisów ochrony
środowiska stwierdzono znaczne różnice w ilości wody
sprzedanej oraz ilości ścieków odebranych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) w 2017 r.
Wyraźne różnice widoczne są zwłasz-

nieruchomości w zakresie opróżniania

cza po przeanalizowaniu danych w po-

zbiorników bezodpływowych pod ką-

szczególnych miejscowościach naszej

tem częstotliwości ich opróżniania oraz

gminy. W związku z powyższym zaleca

ilości odbieranych ścieków. Ponadto na

się systematyczne opróżnianie zbior-

podstawie art. 6 wyżej cytowanej usta-

ników bezodpływowych nieruchomo-

wy przypominam, że właściciele nieru-

ści znajdujących się na terenie Gminy

chomości są obowiązani do udokumen-

Paczków. Przypominamy o obowiąz-

towania w formie umowy korzystania

kach właścicieli nieruchomości wyni-

z usług wykonywanych przez gminną

kających z art. 5 ust.1 pkt. 3a, pkt. 3b

jednostkę organizacyjną lub przedsię-

pkt.5 ustawy z dnia 13 września 1996

biorcę posiadającego zezwolenie na

r. o utrzymaniu czystości i porząd-

prowadzenie działalności w zakresie

ki w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.

opróżniania zbiorników bezodpływo-

1454 z poźn. zm.). Zgodnie z zalece-

wych i transportu nieczystości ciekłych

niami

Inspektoratu

przez okazanie podczas kontroli takich

Ochrony Środowiska w Opolu zostanie

umów i dowodów uiszczania opłat za

przeprowadzona kontrola właścicieli

te usługi.

Wojewódzkiego

Ruszyła budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Paczkowie
Gmina Paczków pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 442 tys. zł w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, co stanowi 84,13% kosztów całkowitych projektu, które wynoszą ponad 526 tys. zł.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

strukcyjnych wiaty; montaż kanalizacji

w gminie oraz na skierowanie zebra-

Komunalnych w Paczkowie, powstanie

deszczowej ze studzienkami zbiorczymi

nych odpadów do recyklingu, prze-

przy ul. Mickiewicza 3. W wyniku prze-

z uformowaniem odpowiednich spad-

twarzania oraz utylizacji w przypadku

prowadzonego

wyłoniono

ków w kierunku głównej sieci odpro-

odpadów

Wykonawcę tj. EKOSERVICE Sp. z o. o.

wadzającej; budowa części ogrodzenia

powstała infrastruktura będzie nowo-

Usługi spółka komandytowa z Rze-

murowanego; przebudowa istniejącej

czesna i wygodna w obsłudze, dostęp

szowa. W styczniu br. Wykonawca za-

zabudowy w celu utworzenia miejsc

do niej będą mieli wszyscy mieszkańcy

kończył prace związane z tworzeniem

segregacji

komunalnych;

gminy. W PSZOK będzie prowadzona

dokumentacji projektowej, a w lutym

przebudowa portierni; uformowanie

zbiórka selektywnie zebranych odpa-

rozpoczął realizację prac budowlanych

i wyprofilowanie podbudowy z wy-

dów, w tym: szkła opakowaniowego,

tj. rozbiórkę istniejących nawierzchni

konaniem nawierzchni utwardzonej;

tworzyw sztucznych, odpadów zielo-

utwardzonych, wiat oraz ogrodzenia

rozbudowa istniejącej instalacji oświe-

nych, mebli i innych odpadów wielko-

i demontaż części podbudowy. Ko-

tleniowej; montaż ogrodzenia głów-

gabarytowych, odpadów budowlanych

lejnym etapem prac będzie przygo-

nej bramy wjazdowej) wraz z dostawą

i rozbiórkowych, zużytego sprzętu

towanie gruntu pod montaż wagi na-

wyposażenia (kontenery do zbiórki

elektrycznego i elektronicznego, zuży-

jazdowej; demontaż poszycia dachu,

segregowanych odpadów, urządzenia

tych baterii i akumulatorów, chemika-

orynnowania i konstrukcji dachu w ob-

służące do prasowania oraz pozostałe

liów powstających w gospodarstwach

rębie wiat przeznaczonych do maga-

wyposażenie ułatwiające funkcjonowa-

domowych, zużytych opon i innych

zynowania

komunalnych;

nie punktu); nadzór inwestorski; działa-

odpadów określonych w załączniku nr

obróbka istniejącej posadzki pod wia-

nia informacyjno-promocyjne. Utwo-

1 do uchwały Rady Miejskiej w Paczko-

tami; miejscowe skucia i uzupełnienia

rzony PSZOK pozwoli na zapewnienie

wie nr XIII/83/2015 z dnia 1 paździer-

w strukturze tynków na słupach kon-

kompleksowej gospodarki odpadami

nika 2015 r.

przetargu

odpadów

paczkow.zaprasza

odpadów

niebezpiecznych.

Nowo
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Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wieszczów
W związku z rozpoczęciem prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Paczków, w rejonie ulic: Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida; zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności.
O postępach realizacji projektu będziemy Państwa informować na bieżąco, jak również o ewentualnych
zmianach w organizacji ruchu.
Prosimy o wyrozumiałość mieszkań-

ców w związku z utrudnieniami jakie
wystąpią przy budowie kanalizacji.
Przypominamy, że zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na

terenie aglomeracji Paczków” dofinansowanego z Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, Działanie
2.3 Gospodarka wodno – ściekowa
w aglomeracjach.

Sala Spotkań w Gościcach
W ubiegłym roku rozpoczęto etap rozbudowy i przebudowy budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gościcach, po zakończeniu inwestycji będzie tam funkcjonowała
tzw. sala spotkań będąca odpowiednikiem świetlicy wiejskiej.
Pomieszczenie będzie dostępne dla

kuchnia, toalety będą przeznaczone na

wszystkich mieszkańców wsi. Ze wzglę-

organizację różnego rodzaju wydarzeń,

du na przebudowę powstanie obiekt,

spotkań. Budynek OSP z salą spotkań w

który jednocześnie będzie stanowił

Gościach ma służyć lokalnej miejscowo-

garaż i zaplecze dla OSP, a pozostała

ści stanowiąc miejsce przestrzeni umoż-

część budynku czyli przestrzenna sala,

liwiającej aktywne spędzenie czasu

wolnego różnym grupom mieszkańców,
a także pozwolić na rozwój ich aktywności poprzez udział w przedsięwzięciach
motywujących do twórczego działania
oraz budowania relacji międzypokoleniowych w sołectwie.

Apel do mieszkańców Gminy Paczków!
W związku ze stwierdzanymi na Opolszczyźnie miejscami nielegalnego składowania

i transportu odpadów lub ich wykorzystywanie przez gospodarstwa rolne dla celów ulepszania gleby, zwracamy się do mieszkańców Gminy Paczków o informowanie służb gminy

oraz służb porządkowych (Straż Miejska, Policja) o zaobserwowanych sytuacjach mogą-

cych wskazywać na nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności
odpadami zawierającymi substancje niebezpieczne.

www.paczkow.pl

