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Aktywnie, sportowo, rodzinnie
– Opolski Dzień Rodziny!

W tym numerze:
Absolutorium dla
Burmistrza udzielone!

Opolski Dzień Rodziny - Aktywnie, Zdrowo, Sportowo to inicjatywa zrealizowana 11 maja br. w Paczkowie w ramach projektu
„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020.
Uroczystego

otwarcia

wydarzenia

dokonali pan Andrzej Buła Marszałek
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228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3
Maja w Paczkowie
Str. 2

Województwa Opolskiego, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Opolu, Artur Rolka Burmistrz Paczkowa; Poseł na Sejm RP

Fontanna na Rynku
uruchomiona

Rajmund Miller oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Piotr Wach. Po inauguracji wy-

Str. 3

darzenia, konferansjer pan Darek Puk
zaprosił grupę taneczną z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczko-

Paczków otrzymał
wyróżnienie „Opolska
Gwiazda Europy”

wie, która wykonała energiczny układ
taneczny. Następnie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Posprzątaj
po swoim psie”, którego celem było
zwiększenie wiedzy na temat ochrony
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środowiska wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych
i ich rodziców, nawiązujący do promo-

dzono wszystkich biorących udział

KRASNAL Trzeboszowice. Ponadto na

Fundusze Mają Moc - Opolska Mama

w konkursie oraz 12 laureatów. Ko-

uczestników pikniku czekały darmo-

Ma moc. Wśród atrakcji mogliśmy

poprzez sprzątanie przez właścicieli

lejnym punktem imprezy był pokaz

we stoiska specjalistyczne ROPS, OPS

wykonać pamiątkowe zdjęcie w spe-

nieczystości pozostawionych przez

umiejętności

Uczniowskiego

Klubu

Paczków, Zespołu Szkolno - Przed-

cjalnej fotobudce, czy wielkie bańki

psy, którymi się opiekują. Nagro-

Sportowego

Akademii

Piłkarskiej

szkolnego z Dziewiętlic, Opolskie

wania oraz rozpowszechniania zasad
czystości w miejscach publicznych

mydlane, pomalować buźkę oraz bezpłatnie korzystać ze zjeżdżalni - dmu-

Rewitalizacja ulicy
Miraszewskiego
Str. 6

chańców i wziąć udział w potyczkach
sportowych

przygotowanych

przez

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji
w Paczkowie. Pojawiły się tam konkurencje dla: dzieci - rzut do minkosza,
dorosłych - strzał z łuku oraz rodzin
- slalom i strzał na bramkę kijem hokejowym. Nie zabrakło również muzyki,
a na scenie wystąpiły zespoły: Dzie-

500 Plus na każde
dziecko - zmiany w
programie od 1 lipca
2019 r.
Str. 7

więtliczanki, ECHO, NOBIS, a także
wokalistki z Ośrodka Kultury w Paczkowie - Martyna Jasińska i Nicola
Lazar. Sobotnie popołudnie upłynęło
w radosnej i rodzinnej atmosferze,
a obchody Opolskiego Święta Rodziny
można uznać za bardzo udane. Dziękujemy w imieniu organizatorów za
udział w tym międzypokoleniowym
wydarzeniu.

ZNAJDŹ NAS

Wyniki Budżetu
Obywatelskiego 2019
Str. 8
Nowe stawki opłat za
odbiór odpadów
komunalnych!
Str. 9
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Absolutorium dla Burmistrza udzielone!

W poniedziałek 24 czerwca 2019 r. w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się sesja absolutoryjna. Jej efektem jest piąte w historii absolutorium dla Burmistrza Artura Rolki.
Oznacza to, że radni po raz kolejny

dżetu, dzięki czemu zarówno uchwałę

stwierdzili

podejmo-

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

wanych przez Burmistrza działań fi-

finansowego, jak i uchwałę o udzie-

prawidłowość

nansowych i zaakceptowali realizację

leniu Burmistrzowi Gminy Paczków

zeszłorocznego budżetu Gminy Pacz-

Arturowi Rolce absolutorium, podjęto

ków. W obradach wzięło udział 14

jednogłośnie. Kolejne podjęte tego

radnych, obecni na sali byli także Bur-

dnia uchwały dotyczyły wprowadzenia

mistrz Artur Rolka, a także jego Zastęp-

korekty do tegorocznego budżetu oraz

ca Sebastian Kornaś, Sekretarz Iwona

podjęcia uchwały w sprawie przeka-

Cymara i Skarbnik Dariusz Wąsiak.

zania środków finansowych (100 tys.

Na sali pojawili się też sołtysi z kilku

zł) dla Zarządu Dróg Wojewódzkich

podpaczkowskich wsi oraz dyrektorzy

w Opolu z przeznaczeniem na dofi-

jednostek podległych. Po dopełnieniu

nansowanie rozbudowy drogi woje-

wstępnych formalności, Rada wysłu-

wódzkiej nr 382 od km 72+834 do km

chała sprawozdania burmistrza z jego
działalności w okresie międzysesyjnym.

74+451 w miejscowości Paczków z bu-

Następnie

debatę

dżetu Gminy Paczków. W dalszej części

nad raportem o stanie Gminy Paczków

obrad radni podjęli uchwały w sprawie:

za 2018 r. Radni zwrócili się do burmi-

powołania Zespołu ds. zaopiniowania

strza

kandydatów na ławników do sądów

przeprowadzono

z pytaniami dot. inwestycji na

ul. Kościelnej, stawu na ul. Klonowej,

powszechnych; regulaminu udzielania

a także współpracy z Zarządem Powia-

pomocy materialnej o charakterze so-

tu Nyskiego dot. remontu chodników

cjalnym dla uczniów zamieszkałych na

przy drogach powiatowych. Poruszono

terenie Gminy Paczków; wzoru wnio-

również kwestie ochrony powietrza,

sku o wypłatę dodatku energetyczne-

remontu chodnika prowadzącego z Wilamowej do Trzeboszowic oraz kontroli

go; zmiany Uchwały Nr XXI/147/2016
ogłoszony zostanie kolejny przetarg na

sali radni - 14 osób. Najważniejszymi

wykonania. Obie oceny były pozytyw-

Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28

wykonanie tego przedsięwzięcia, licząc

punktami programu sesji absolutoryjnej

ne - zdaniem podmiotów sprawdzają-

kwietnia 2016 r. dotyczącej przyjęcia

na znalezienie Wykonawcy, który po-

było rozpatrzenie sprawozdania i oce-

cych realizacja paczkowskiego budżetu

„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla

doła realizacji zadania. Następnie radni

na wykonania budżetu Gminy Paczków

za rok 2018 prowadzona była zgodnie

Gminy Paczków” oraz wyrażenia zgody

podjęli uchwałę w sprawie udzielenia

za 2018 rok. Głosowanie poprzedzono

z planem, dlatego sprawozdanie z dzia-

na zawarcie kolejnych umów dzierżaw

gowa na remont budynku ul. Kościelnej

Burmistrzowi Gminy Paczków wotum

odczytem opinii Komisji Rewizyjnej

łalności finansowej Burmistrza zostało

nieruchomości gruntowych. Wszystkie

w Paczkowie. Odniósł się do inwestycji

zaufania za rok 2018, za którą jedno-

oraz Składu Orzekającego Regionalnej

uznane za prawidłowe. Nikt z radnych

w tym dniu uchwały zostały podjęte

nad stawem przy ul. Klonowej, gdzie

myślnie głosowali wszyscy obecni na

Izby Obrachunkowej w sprawie jego

nie miał zastrzeżeń do wykonania bu-

jednogłośnie.

nieczystości w 2018 r., czy umorzeń
w podatkach, jak również strefy ekonomicznej. Burmistrz udzielił odpowiedzi
na wszystkie poruszane kwestie. Wyjaśnił, że nadal trwa procedura przetar-

228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w Paczkowie

Oficjalne uroczystości z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Paczkowie rozpoczęły się tradycyjnie uroczystą Mszą Święta w kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Paczkowie.
Nabożeństwo odprawił ksiądz pro-

Nieodłącznym elementem obchodów

boszcz

który

rocznicowych uchwalenia Konstytucji

w swej homilii przede wszystkim od-

3 maja jest wspólne śpiewanie Mazur-

dał hołd Maryi, Królowej Polski, która

ka Dąbrowskiego oraz Roty. Podczas

Jarosław

Ostrowski,

„została wybrana przez Boga na Matkę
Króla, dlatego jest Królową, ma udział
w królewskiej godności swego Syna
(…). Zaś Jego królestwo nie miało charakteru ziemskiego, było królestwem
w wymiarze duchowym, religijnym
(…). Najlepiej określają to Jego słowa:
Syn człowieczy nie przyszedł, ażeby to jemu służono, lecz aby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.
(…) Również królowanie Maryi polega
na służbie”. Podkreślił też znaczenie
wspólnej historii jako czynnika jednoczącego naród polski. Burmistrz Gminy
Paczków Artur Rolka wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem
Barabaszem złożyli kwiaty w kapli-

okolicznościowych przemówień Burmistrz Artur Rolka i Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie Wiesław
Barabasz podkreślili przede wszystkim
potrzebę kultywowania pamięci wysiłku pokoleń, które odzyskiwały dla
nas niepodległość. W uroczystościach
wzięli udział przedstawiciele władz
samorządowych, liczne reprezentacje
i poczty sztandarowe paczkowskich
szkół oraz służb mundurowych - policji,
straży pożarnej i ochotniczych jednostek strażackich. Nie zabrakło oczywiście członków Związku Kombatantów
RP, przedstawicieli Związku Emerytów
i Rencistów, reprezentantów ugrupo-

cy pw. Najświętszej Maryi Panny. Po

wań politycznych oraz dyrektorów jed-

mszy w asyście orkiestry dętej ze Zło-

nostek podległych. Uczestnicy pocho-

tego Stoku mieszkańcy przeszli spod

du złożyli kwiaty pod Pomnikiem Orła

kościoła pod pomnik Orła Białego.

Białego.

www.paczkow.pl
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Fontanna na Rynku
uruchomiona

4 czerwca uruchomiono fontannę na paczkowskim Rynku. Dopiero została włączona, a już cieszy mieszkańców, którzy chętnie relaksują się na ławkach wokół fontanny,
słuchają szumu wody i patrzą na mieniące się w słońcu krople wody.

pod-

ciom. Przypomnieć warto, że woda w

Dwa miasta, jedna historia”, nr reg. CZ

świetlana, a gdy dworze praży słońce,

fontannie nie nadaje się do spożycia,

.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287,

a temperatury znacznie przewyższają

a ona sama nie pełni funkcji miejskie-

dofinansowanego w ramach programu

30 °C kusi unoszącą się w powietrzu

go kąpieliska, lecz jest elementem ar-

INTERREG V-A Republika Czeska–Pol-

wodną mgiełką, podobnie jak rozło-

chitektury i ozdobą centrum miasta.

ska, osi priorytetowej 2 - Rozwój po-

żony wokół Ratusza zraszacz, zapew-

Realizacja zadania powstała w ramach

tencjału przyrodniczego i kulturowego

niający dobrą zabawę nie tylko dzie-

realizacji projektu „Paczków i Javornik.

na rzecz wspierania zatrudnienia.

Najnowsza atrakcja jest nocą

Godziny otwarcia
Basenu Miejskiego
w Paczkowie

Mamy dobrą wiadomość dla miłośników kąpieli wodnych. Basen Miejski w Paczkowie w sezonie letnim będzie
czynny codziennie od 10:00 do 19:00.
Niewielkiej zmianie uległy ceny bile-

inwalidzką z opiekunami - 4 zł. Będzie

tów: bilet normalny - 7 zł, bilet ulgowy,

możliwość nabycia karnetu - min. 10

z którego skorzystać mogą dzieci, mło-

wejść - 80% ceny podstawowej. Ką-

dzież szkolna, studenci oraz emeryci - 5

pieliskiem zarządza Gminne Centrum

zł, bilet rodzinny (1 lub 2 osoby dorosłe

Sportu i Rekreacji w Paczkowie, które

+ 2 lub 3 dzieci) - 18 zł, posiadacze bo-

jest gotowe na przyjęcie wszystkich

nów OPS oraz Karty Dużej Rodziny lub

spragnionych kąpieli wodnych. Basen

Opolskiej Karty Rodziny i Seniora - 4

Miejski będzie otwarty do 8 września

zł, osoby niepełnosprawne z I i II grupą

2019 r.

Wieża ratuszowa wyposażona
w lunety panoramiczne

Wieża Ratuszowa w Paczkowie wzbogaciła się o nowe atrakcje turystyczne. Od 31
maja można już podziwiać piękno okolicy, dzięki zamontowanym na tarasie widokowym paczkowskiego ratusza lunetom widokowym.
Realizacja zadania powstała w ramach
realizacji projektu „Paczków i Javornik.
Dwa miasta, jedna historia”, nr reg. CZ
.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287,
dofinansowanego w ramach programu
INTERREG V-A Republika Czeska–Polska, osi priorytetowej 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego
na rzecz wspierania zatrudnienia. Od
teraz mieszkańcy, ale również turyści
mogą dokładnie obejrzeć panoramę
miasta. Przypomnijmy, że wieża ratuszowa czynna jest od poniedziałku do
piątku w godzinach od 10.00 do 17.00.
Lunety ustawione w takim miejscu pozwolą odwiedzającym cieszyć się pięknymi widokami.
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Szlachta pogranicza paczkowsko-javornickiego
oczami Eugeniusza Mazurkiewicza

W ramach projektu pn. „Paczków i Javorník. Dwa miasta, jedna historia” zaplanowano kilka działań promocyjnych, jednym z nich było wydanie
publikacji książkowej „Szlachta pogranicza paczkowsko-javornickiego”.

Kampania „Wspólnego czytania” czy-

kował serdecznie wszystkim, którzy

li spotkań autorskich z Eugeniuszem

przyczynili się do powstania publikacji.

Mazurkiewiczem

9

Słowa uznania i wdzięczności na ręce

kwietnia 2019 r. w bibliotece w Javor-

autora złożyli Mistostarostka Singelin-

niku, a następnie 11 kwietnia br.

de Mimrova oraz Zastępca Burmistrza

w bibliotece w Paczkowie. Autor pan

Paczkowa Sebastian Kornaś. Obydwo-

Eugeniusz Mazurkiewicz to Honoro-

je zwrócili uwagę na potrzebę utrwala-

wy Obywatel Gminy Paczków, który

nia drukiem historii regionu, ponieważ

na początku wydarzenia podkreślił, że

jej znajomość ma znaczący wpływ na

publikacja skierowana jest nie tylko

umacnianie i tworzenia silnych więzi

do mieszkańców całego pogranicza,

pomiędzy mieszkańcami pogranicza,

rozpoczęła

się

także do miłośników historii, którzy

a także na promocję naszego dziedzic-

będą mogli zapoznać się z wieloma

twa. Podkreślili, że realizacja wspólne-

ciekawymi i często niepublikowanymi

go projektu od 2017 r. daje wiele moż-

wcześniej informacjami. Pisarz podzię-

liwości rozwoju dla obu miast, oprócz

inwestycji jak przebudowa płyty Ryn-

szlacheckich i ich herbach, o heraldy-

kalnej z Ośrodka Kultury działających

ce oraz pisowni imion i nazwisk. Wy-

w Studiu Artystycznym przy Domu

w Javorniku na Muzeum Ziemi Pacz-

dawnictwo opatrzone jest grafikami,

Plastyka. Zadanie realizowane dzięki

kowsko-Javornickiej, czy wyznaczenia

rysunkami herbów i zabytków oraz

dofinansowaniu z Programu INTER-

szlaku rowerowego „Śladami historii

fotografiami, a całość w języku pol-

REG V-A Republika Czeska – Polska, oś

Paczkowa i Javornika” z drewnianymi

skim i czeskim. Spotkania autorskie

priorytetowa nr 2. Rozwój potencjału

wiatami rekreacyjnymi. Z treści książ-

z Eugeniuszem Mazurkiewiczem umilił

przyrodniczego i kulturowego na rzecz

ki czytelnik dowie się m.in. o rodach

występ młodych adeptów sztuki wo-

wspierania zatrudnienia.

ku, remontu budynku byłego sądu

Naukobus w Paczkowie!

Prawie 765 osób, w tym przede wszystkim uczniów paczkowskich szkół odwiedziło 1617 maja br. w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie niezwykłą ekspozycję przygotowaną przez Centrum Nauki Kopernik z Warszawy.

Naukobus zjawił się w Paczkowie dzięki zaproszeniu Burmistrza Artura Rolki.
Dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2, Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3, Zespołu Szkolno
-Przedszkolnemu z Kamienicy, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnemu z Trzeboszowic, Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu z Dziewiętlic z ogromnym zainteresowaniem oglądały interaktywną
wystawę. Podczas zajęć i pokazów
animatorzy z Centrum Nauki Kopernik
zachęcali uczniów do jak najbardziej
aktywnej obecności oraz twórczego
wykorzystywania eksponatów z wystawy. Można była m.in. przetestować
uwięzioną piłkę, wirujące krzesełko,
kulę plazmową, półkule magdeburskie
i trójwymiarowy model anatomiczny
ludzkiego ciała. Taką właśnie możliwość daje „Naukobus” - 20 stacji badawczych, które wraz z edukatorami
z Centrum Nauki Kopernik, dają szansę
na poszerzenie wiedzy i dobrą zabawę.
Edukatorzy pomagają zrozumieć zasady działania poszczególnych eksponatów i przybliżają prezentowane zjawi-

ska naukowe. Wyjazdy Naukobusa są

Dwudniowa wizyta udowodniła, że na-

możliwe dzięki programowi „Nauka dla

uka zachwyca, budzi ciekawość, bawi

Ciebie”, realizowanemu wspólnie przez

i wciąga. Wystawa zainteresowała nie

Centrum Nauki Kopernik i Minister-

tylko dzieci, ale i dla dorosłych, którzy

stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

też mogli bezpłatnie zwiedzać.

Wizyta edukacyjno
-patriotyczna na Litwie
W dniach od 25 do 29 czerwca 2019 r. odbyła się wycieczka edukacyjno-patriotyczna do Ejszyszek na Litwie –
miasta partnerskiego naszej Gminy.

W wydarzeniu wzięła udział grupa młodzieży, nauczyciele i przedstawiciele
paczkowskiego samorządu. Paczkowianie ruszyli trasą miejsc związanych
z polską historią i kulturą na Kresach
Wschodnich: Wileński cmentarz na
Rossie, Ostra Brama, Katedra Wileńska,
cmentarz na Antokolu, Rzeczpospolita
Pawłowska, zamek w Trokach. Uczestnicy wyprawy mieli także możliwość
przyjrzenia się z bliska pracy strażników
granicznych na placówce w Purwianach,
nieopodal granicy białoruskiej. Młodzież
z PSP Nr 2, PSP Nr 3, ZSP w Kamienicy,

ZSP w Trzeboszowicach oraz Zespołu
Szkół w Paczkowie chętnie nawiązywała znajomości i kontakty z polskimi
rówieśnikami mieszkającymi na stałe na
Litwie, uczestnicząc w grach, zawodach
sportowych, zabawach na świeżym powietrzu czy tańcach. Przy dofinansowaniu Powiatu Nyskiego organizacja wydarzenia przebiegła zgodnie z planem.
Cel wyjazdu związany z poznaniem historycznych ziem II Rzeczpospolitej oraz
rozbudzeniem patriotyzmu w sercach
zwiedzających został osiągnięty.

www.paczkow.pl
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Pierwsza Olimpiada Seniorów

W sobotę 30 marca br. paczkowskie Gminne Centrum Sportu i Rekreacji przy współudziale Rady Seniorów oraz paczkowskiego oddziału PZEiR zorganizowało Pierwszą Olimpiadę Seniorów.
Pierwowzorem tej imprezy była zorganizowana przy współudziale paczkowskiego Klubu Seniora w 2017 r.
Spartakiada Seniorów. Tym razem
do rywalizacji włączyły się wszystkie
środowiska seniorskie z gminy Paczków. W zawodach wzięło udział 45
uczestników reprezentujących sześć
drużyn. Impreza miała charakter zabawowy, ale i element rywalizacji zarówno drużynowej oraz indywidualnej.
W trzech konkursach wzięli udział
wszyscy startujący. Doskonałe humory
uczestników wyraziły się także w radośnie brzmiących nazwach zespołów.
Bardzo emocjonująca była rywalizacja drużynowa. W trzech konkurencjach, sześć zespołów punktowało do
ogólnego wyniku w końcowej klasyfi-

strza w swojej konkurencji. Ostatecz-

także pięciu mistrzów w konkuren-

(91l.) była pani Apolonia Dębska, a naj-

nie w klasyfikacji ogólnej zwyciężyła

cjach indywidualnych: mistrzem rzutu

młodszym uczestnikiem A. Janczura

wspomniana drużyna „Kwiatuszków”

do kosza została pani Z. Kolan, rzutu

(73l.). Gratulujemy! Puchary drużynom

acja była już nieco odmienna. W pię-

przed „Fiołkami” z Ujeźdźca i „Junio-

do tarczy pani M.Strop, mistrzem pił-

wręczyli Burmistrz Gminy Paczków Ar-

ciu konkurencjach wystartowało 30

rami” z Dziewiętlic. Kolejne miejsca

karskim została pani J. Brożyniak, ho-

tur Rolka i Przewodniczący Rady Miej-

zawodników zdobywając punkty dla

zajęły grupy z Paczkowa: „Stokrotki”,

kejowym pan W. Barabasz, a fitnessu

skiej Wiesław Barabasz. Wspaniała

swoich drużyn oraz walcząc o tytuł mi-

„Gwiazdy” i „Małolaty”. Wyłoniono

pani J. Biernat. Najstarszą uczestniczką

zabawa i ogromna chęć do sportowej

kacji. W tej części bezkonkurencyjni
byli seniorzy z Unikowic „Kwiatuszki”.
W zawodach indywidualnych sytu-

rywalizacji wszystkich uczestniczących
seniorów była najlepszą nagrodą dla
organizatorów, zwłaszcza, że wszyscy
zgodnie zadeklarowali udział w kolejnej drugiej olimpiadzie zaplanowanej
na wrzesień 2019 r.
Tekst: GCSiR Paczków

Paczkowski Uniwersytet III Wieku zakończył
przygotowawczy semestr „0”
W ramach organizowanych struktur PUTW uruchomione zostały: Instytut Sztuki i Folkloru, Instytut Historii Regionalnej, Instytut Gier, Instytut
Nauki, Instytut Zdrowia oraz Instytut Literatury i Muzyki.
Dalsza rozbudowa oferty edukacyjnej
będzie odpowiedzią na zainteresowania grupy docelowej, tj. mieszkańców
gminy powyżej 45 roku życia, emerytów i paczkowian w okresie przedemerytalnym. Wszystkie zdarzenia dokumentujemy i cieszymy się, że nasza
oferta dociera do coraz szerszego kręgu odbiorców. W marcu i maju zaprosiliśmy na spotkania z poezją i muzyką.
Odwiedziliśmy Zespół pałacowo - parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim, by
smakować barwnych historii sprzed lat.
W dniu 18.06.2019 roku Instytut Sztuki i Folkloru zakończył przygotowawczy
semestr ,,0” i cykl cotygodniowych spotkań w WDK w Kamienicy. Piękne prace, przednie smaki, wykwintne aromaty
i apetyczne barwy to domena ,,Kuchni
Babci” w wykonaniu naszych seniorek
z PUTW. Zakończył się proces rejestracji stowarzyszenia PUTW w KRS, zapraszamy więc do składania deklaracji
członkowskich, a od jesieni rozpoczniemy cykl regularnych spotkań oraz wykładów. Dużymi krokami zbliża się Międzynarodowy Dzień Szachów i pomysł
Paczkowskiego Uniwersytetu III Wieku

ZNAJDŹ NAS

na uruchomienie Klubu Szachisty. Aby
nasz pomysł się udał i jesienią został
uruchomiony cykl spotkań i nauki gry
w szachy od podstaw, potrzebujemy
kompletów do gry i zegarów. Prosimy
już teraz, dołącz do akcji: „Senior w szachu - antidotum na samotność”. A już 3

września 2019r. o godzinie 9.00 spotykamy się na I roku Trzyletnich Studiów
Senioralnych w WDK w Kamienicy.
Zajrzyj do nas! Gwarantujemy ciekawą
ofertę programową, wspaniałą atmosferę i świetną zabawę. Dotychczasowe
nasze działania można obserwować na
FB (https://www.facebook.com/PaczkowskiUTW/) oraz na stronie internetowej: https://paczkowskiutw.blogspot.
com/, a kontakt jest możliwy poprzez
e-mail: paczkowskiutw@gmail.com.
Tekst: PUTW

paczkow.zaprasza
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XXXVII Turniej Wiedzy
o Paczkowie

W dniu 8 maja br. odbył się finał międzyszkolnego XXXVII Turnieju Wiedzy o Paczkowie
zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Paczkowie im. Jana Brzechwy i Burmistrza Gminy Paczków.

Paczków otrzymał wyróżnienie „Opolska
Gwiazda Europy”

24 kwietnia br. odbyła się konferencja „Partnerstwo bez granic, Opolskie 15 lat w Unii Europejskiej”.
Na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły
w wydarzeniu wzięła udział delegacja z Paczkowa w osobach: Iwony Cymary – Sekretarz Gminy, Radosława Napieracza – Dyrektora GCSiR oraz
Andrzeja Kłoczki – Dyrekora OKiR w Paczkowie. Podczas uroczystej gali
w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera Gmina Paczków znalazła się
w gronie 15 gmin województwa opolskiego, które wyróżniono za aktywność we współpracy z partnerami zagranicznymi. Wyróżnienie „Opolskiej
Gwiazdy Europy” z rąk Marszałka Andrzeja Buły oraz Członka Zarządu
Województwa Opolskiego Szymona Ogłazy odebrała pani Iwona Cymara.
Cieszymy się, że umiejętność budowania dobrych i efektywnych relacji
z partnerami zagranicznymi została doceniona.

Rewitalizacja ulicy
Miraszewskiego

Zapowiadana inwestycja na ul. Miraszewskiego w paczkowie cały czas trwa.

Przypomnijmy, że na to zadanie gmina Paczków otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 2 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje
w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2 – Inwestycje wynikające z Lokalnych
Planów Rewitalizacji, nr umowy o dofinansowanie RPOP.10.02.00-16-0034/1700. Roboty budowlane w pierwszej kolejności objęły wycinkę drzew oraz krzewów
kolidujących z przebiegiem ścieżki, ułożenie instalacji elektrycznej, przebudowę
nawierzchni asfaltowobetonowej i chodników. Kolejne działania obejmą posadowienie nowoczesnych lamp oświetlających teren, ławek, koszy na odpady oraz
utworzenie otwartej siłowni z urządzeniami dostępnymi dla wszystkich osób bez
ograniczeń wiekowych. Dla młodszego pokolenia powstanie tor rowerowy. Zaplanowano także zasadzenie zieleni niskiej w formie trawy. Rewitalizacja z pewnością
wpłynie na estetykę miasta i zdecydowanie uczyni to miejsce chętniej odwiedzanym przez mieszkańców oraz turystów. Zakończenie prac nastąpi do końca lipca
2019 r.

W konkursie wzięły udział trzyoso-

Maria Zyrek, Szymon Kruczek, Mikołaj

Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Paczko-

bowe drużyny reprezentujące miasto

Bogacki; II miejsce drużyna Szkoły Pod-

wie w składzie: Matuszna Julia, Rzep-

i gminę Paczków. Zespoły zostały wy-

stawowej Nr. 2 w Paczkowie w skła-

ka Adam, Popiłka Dawid; IV miejsce

typowane drogą wewnętrznych szkol-

dzie: Cebula Patrycja, Szaleniec Lena,

drużyna Liceum Ogólnokształcącego

nych eliminacji. Rozgrywki odbywały

Szymków Matylda; III miejsce drużyna

w Paczkowie w składzie: Krzystecz-

się w dwóch kategoriach wiekowych.

Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Paczko-

Turniej składał się z 3 części: pisemnej,

wie w składzie: Dawid Kloc, Amelia

zadania premiowanego za czas wyko-

Twerd, Julia Reszka; IV miejsce druży-

nania i z części ustnej. Jest jedną z form

na Szkoły Podstawowej w Trzeboszo-

edukacji regionalnej, obejmującą za-

wicach w składzie: Kukla Dagmara, Ku-

gadnienia historyczne, mikrogeogra-

bica Julia, Biel Wiktoria. W II kategorii:

ficzne, mikroekologiczne oraz wiedzę

I miejsce drużyna Szkoły Podstawowej

o lokalnej kulturze i społeczności. Ta

w Kamienicy w składzie: Szymon Wil-

historyczna rywalizacja organizowana

gos, Oliwia Zwolińska, Iwona Talik; II

jest przez Bibliotekę od 1982 roku.

miejsce drużyna Szkoły Podstawowej

W tegorocznym Turnieju zwyciężyli

Nr. 2 w Paczkowie w składzie: Chro-

w I kategorii: I miejsce drużyna Szkoły

nowska Paulina, Piekarska Angeli-

Podstawowej w Kamienicy w składzie:

ka, Rolka Natalia; III miejsce drużyna

ko Filip, Lis Aneta, Sapiecha Jakub; V
miejsce drużyna Szkoły Podstawowej
w Trzeboszowicach w składzie: Bezwerchna Gabriela, Oleksy Wiktoria,
Pietrzyk Dominik. Zwycięzcy pojechali na wycieczkę do Wrocławskiego
Afrykarium oraz otrzymali dyplomy,
które zawisły w szkolnych gablotkach.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i już
teraz zapraszamy do udziału w kolejnej
edycji Turnieju za rok!
Tekst i zdjęcia: Biblioteka Publiczna
w Paczkowie

6 par świętowało długoletnie
pożycie małżeńskie

W dniu 16 kwietnia 2019 r. odbyła
się uroczystość jubileuszowa 50-lecia

pożycia

małżeńskiego

6

par

z Gminy Paczków. Burmistrz Paczkowa Artur Rolka wspólnie z Kierownik
USC Renatą Sobulą udekorowali Dostojne Pary medalami „Za długoletnie
pożycie” nadanymi przez Prezydenta
RP, wręczyli dyplomy i kwiaty. Po gorących i serdecznych życzeniach wykonano pamiątkowe zdjęcie, a goście
zasiedli wspólnie do stołu i wspominali wspólne lata małżeństwa. Wyróżnienie otrzymali Państwo: Kotrys

Tadeusz i Bronisława (51); Pomietło

i Janina (59). Gratulujemy i życzymy

Ludwik i Marianna (59); Kozłowski

Stanisław i Rozalia (59); Popiłka Win-

dużo zdrowia oraz wielu kolejnych

Józef i Bernadeta (51); Kreszczyński

centy i Barbara (51); Stec Władysław

pięknych rocznic.

www.paczkow.pl
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Wizyta studyjna zagranicznych partnerów UMWO

W Paczkowie miała miejsce wizyta studyjna partnerów regionów zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, której organizatorem był Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
Tematem przewodnim wizyty było
15-lecie członkostwa Polski w UE, a
tym samym 15-lecie Opolskiego w UE.
Otwarcia wydarzenia dokonała Iwona
Cymara – Sekretarz Gminy Paczków,
która przedstawiła prezentację mówiącą o współpracy międzynarodowej
Gminy Paczków oraz o projektach realizowanych ze środków zewnętrznych.
W Paczkowie gościliśmy: Marie Kaufmann, Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego, Regionalnego,
Nauki i Badań Kraju Środkowoczeskiego; Romana Šuberta, Za-cę Dyrektora
Wydziału Finansów i Zarządzania Regionalnego Kraju Środkowoczeskiego;
Josefa Řiháka, Dyrektora Wydziału

nawczego aparatu Rady Obwodowej

Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

w Iwano-Frankiwsku; Igora Debenko,

twa Opolskiego, Wiesława Kurowska,

Przewodniczącego Komisji Rady Ob-

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

wodowej

ds. Integracji europejskiej,

oraz tłumacze. Po części konferen-

współpracy międzynarodowej, inwe-

cyjnej uczestnicy spotkania zwiedzili

stycji i rozwoju turystyki; Andrei Ando,

Muzeum Gazownictwa, gdzie kustosz

Dyrektora Biura Współpracy Między-

Wojciech Kalfas oprowadził gości po

narodowej Okręgu Arad; Lavinia Man-

obiekcie, prezentując m.in. zabytkowe

drut, pracownika Biura Współpracy

gazomierze, sprzęt domowy, czy urzą-

Międzynarodowej Okręgu Arad; Anna

dzenia przemysłowe. Ostatnim punk-

Maria Flore, pracownika Biura Współ-

tem był pobyt w Metamuzeum Moto-

Rady Obwodowej w Iwano-Frankiw-

pracy Międzynarodowej Okręgu Arad

ryzacji i Winiarni „HOPLE” Paczków.

sku; Anatolija Prokopiva, Naczelnika

(Okręg Arad). Obecni byli także Marty-

Goście dzięki wizycie studyjnej mieli

wydziału zasobów

naturalnych oraz

na Nakonieczny, Radna Sejmiku Woje-

możliwość zapoznania się z ofertą tu-

zrównoważonego użytkowania wyko-

wództwa Opolskiego, przedstawiciele

rystyczną Paczkowa.

Współpracy z Zagranicą i Protokołu
Dyplomatycznego; Jana Zahradníčka,
Wicehatman Kraju Ołomunieckiego;
Davida Zaleskiego z Wydziału Turystyki i Współpracy z Zagranicą Kraju
Ołomunieckiego; Nisrine Zaibi, Radną
Rady Regionalnej, Region Burgundia Franche Comte; Melita Soost, Dyrektora Domu Burgundii-Franche Comte
w Moguncji; Wasyla Gładija,
szego

zastępcę

Pierw-

Przewodniczącego

Zamknięcie drogi
wojewódzkiej 382
Firma BUDIMEX S.A. działając jako Wykonawca zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382
od km 72+834 do km 74+451 w miejscowości Paczków”, realizowanego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, o wprowadzeniu w dniu
01.07.2019 r. zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia przebudowy i rozbudowy (zamknięcia)
drogi wojewódzkiej nr 382 (km 72+835 — 74+451)
w m. Paczków zgodnie z zatwierdzeniem wydanym
przez Urząd Marszałkowski w Opolu o numerze
ewidencyjnym zatwierdzenie nr DIG-I.8022.72.2019.
MK z dnia 28.05.2019 r.
Informujemy, że zmiana organizacji ruchu polega na zamknięciu od 1 lipca
br. odcinka drogi DW382 od km 72+835 — 74+451 tj. w okolicy wjazdu
na stację benzynową „Orlen” (przy drodze krajowej nr 46) do skrzyżowania
drogi DW382 z ulicą Młyńską w Paczkowie. Zmiana organizacji ruchu wiąże się również z wyznaczeniem objazdu dla samochodów powyżej 10 ton
poprzez drogę krajową nr 46 do miejscowości Złoty Stok, następnie drogą
wojewódzką nr 390 do miejscowości Kamieniec Ząbkowicki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 (skrzyżowanie z ulicą Paczkowską) do miejscowości Byczeń i dalej drogą wojewódzką nr 382 do miejscowości Paczków. Jednocześnie umożliwiony będzie przejazd dla wskazanego ruchu
samochodowego z zachowaniem obowiązującego ograniczeniem tonażu
do 10 ton do ulicy Młyńskiej w Paczkowie od strony Kamieńca Ząbkowickiego. Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu 01.07.2019 do
listopada 2019 r. W przypadku wprowadzenia zmian okresu zamknięcia
będziemy informować Państwa na bieżąco. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy!
Tekst: ZDW Opole
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500 Plus na każde dziecko - zmiany w programie od 1 lipca 2019 r.
W wyniku nowelizacji ustawy dotyczącej świadczenia 500 plus od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500 plus obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
Zniesiony został również wymóg po-

świadczenie na drugie i kolejne dziecko

ca podlegają rozpatrzeniu na dotychcza-

siadania zasądzonych alimentów. W

i tak musisz złożyć wniosek na wszystkie

sowych zasadach. Pamiętaj! Od 1 lipca

związku z tym wnioski o świadczenia

dzieci. Masz na to czas od 1 lipca br. do

można również złożyć wniosek drogą

można składać: od 1 lipca elektronicznie

30 września br. Pierwsze dziecko otrzy-

elektroniczną o: świadczenie 300 plus,

(przez portal Emp@tia, PUE ZUS, banko-

ma świadczenia od lipca br., a drugie

świadczenia rodzinne, świadczenia z fun-

wość elektroniczną); od 1 sierpnia także

i kolejne od października br. Prawo do

duszu alimentacyjnego, a od 1 sierpnia

w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka

świadczenia wychowawczego ustalane

także w wersji papierowej. Zachęcamy

Pomocy Społecznej w Paczkowie lub li-

na podstawie wniosków złożonych po

do korzystania z elektronicznych form

stownie. Wniosek złożyć może: matka

dniu 30 czerwca 2019 r. ustala się na

składania wniosków. Jeżeli chcesz złożyć

lub ojciec, który mieszka w Polsce (jeżeli

okres do dnia 31 maja 2021 r. Po rozpa-

wniosek papierowy, śledź stronę OPS

dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje

trzeniu wniosku 500 plus wyślemy maila

Paczków www.paczkow.naszops.pl bo

na utrzymaniu matki albo ojca), opiekun

z informacją o przyznaniu świadczeń,

będziemy w lipcu ustalać harmonogram

faktyczny dziecka (jeżeli dziecko wspól-

dlatego ważne jest, aby we wniosku po-

przyjmowania ulic i sołectw na dane dni

nie zamieszkuje i pozostaje na utrzy-

dać swój adres mailowy. Jeżeli klient nie

– będziesz wówczas miał pewność że

maniu opiekuna faktycznego), opiekun

posiada maila, nie wstrzyma to wypłaty

czas oczekiwania na przyjęcie wniosków

prawny dziecka, dyrektor domu pomocy

świadczeń, a o informację o przyznaniu

nie będzie zbyt wydłużony. W miesiącu

społecznej (w przypadku dziecka umiesz-

świadczeń będzie można dopytać się

sierpniu będą również dyżury popołu-

czonego w domu pomocy społecznej).

w naszej siedzibie. Nie będziemy wyda-

dniowe tak aby ułatwić dotarcie tym

Pamiętaj! Jeżeli składasz wniosek po raz

wać decyzji, chyba, że z jakiegoś powodu

osobom, które muszą złożyć wniosek

pierwszy na jedyne dziecko, na które

odmówimy przyznania świadczeń. Jeżeli

w wersji papierowej jak np. w przypadku

nigdy nie pobierałeś świadczenia 500

urodzi Ci się dziecko po 1 lipca br. – ter-

kiedy członek rodziny pracuje za granicą.

plus z powodu zbyt wysokich docho-

min na złożenie wniosku wynosi trzy mie-

Wnioski 500 plus rozpatrzymy w nastę-

dów masz na to czas od 1 lipca do końca

siące od urodzenia dziecka. Świadczenie

pujących terminach:

30 września, by otrzymać świadczenie

zostanie wypłacone z wyrównaniem.

z wyrównaniem. Jeżeli pobierasz obecnie

Wnioski na dzieci urodzone do 30 czerw-

paczkow.zaprasza
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Sukcesy młodych
ratowników!

16 maja 2019r. w gościnnych murach otmuchowskiego
zamku odbyły się XXII Rejonowe Zawody Pierwszej Pomocy PCK dla szkół podstawowych.

Impreza pod hasłem „Promujemy zdro-

o tematyce czerwonokrzyskiej oraz

wy styl życia” zorganizowana została

test zawierający 15 pytań: o PCK,

przez Zarząd Oddziału Rejonowego

z zakresu udzielania pierwszej pomo-

PCK w Otmuchowie. W rywaliza-

cy i o Otmuchowie. Przeprowadzono

cji wystartowało 10 drużyn ze szkół

również konkurencje indywidualne - w

podstawowych z terenu Gmin: Otmu-

rzutach lotkami do tarczy kolejne miej-

chów, Paczków i Kamiennik. Celem za-

sca zajęli: I - Mateusz Wąsiak, II - Alicja

wodów było poszerzenie umiejętności

Patkowska – PSP nr 2 w Paczkowie, III

uczniów z zakresu udzielania pierwszej

- Paweł Szafarczyk – PSP nr 3 w Pacz-

pomocy oraz przeciwdziałanie wypad-

kowie. Szkoły z naszej gminy zaprezen-

kom poprzez upowszechnianie zasad

towały wysoki poziom umiejętności: I

bezpieczeństwa. Czteroosobowe ze-

miejsce zdobyła drużyna reprezen-

społy pokonywały trasę, na której były

tująca PSP nr 3 w Paczkowie, w skła-

umieszczone stacje z upozorowanymi

dzie: Julia Pater, Piotr Kurnyta, Dawid

sytuacjami zagrażającymi życiu. Do

Popiłka, Paweł Szafarczyk (opiekun-

symulowanych zadań należały: re-

Bożena Burzyńska), III miejsce zajęła

suscytacja krążeniowo-oddechowa na

drużyna PSP nr 2 w Paczkowie, w skła-

fantomie, krwotok z nosa, złamanie

dzie: Oliwia Myćków, Alicja Patkowska,

otwarte kończyny dolnej, omdlenie

Angelika Piekarska, Mateusz Wąsiak,

i uraz kręgosłupa. Na stacjach sędzio-

(opiekun- Iwona Wróblewska), IV miej-

wali Instruktorzy Pierwszej Pomocy

sce- drużyna z ZSP w Trzeboszowi-

oraz członkowie drużyny PCK działają-

cach, w składzie: Kinga Brodziak, Kinga

cej przy ZS w Otmuchowie, pozoracje

Kubica, Kalina Rogozik, Szymon Miksa

przygotowali paczkowscy gimnazjali-

(opiekun- Danuta Waligóra). Serdecz-

ści. Świętując 100-lecie PCK, uczest-

ne gratulacje dla młodych ratowników!

nicy układali z puzzli znak Czerwo-

Z tak wyszkoloną młodzieżą możemy

nego Krzyża, rozwiązywali krzyżówki

czuć się bezpiecznie!

Konkurs plastyczny „Posprzątaj
po swoim psie” rozstrzygnięty!

Wyniki Budżetu
Obywatelskiego 2019

Znamy już wyniki konkursu plastycznego „Posprzątaj po swoim psie”,
którego celem było zwiększenie wiedzy na temat ochrony środowiska
wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ich rodziców, nawiązujący do promowania oraz rozpowszechniania zasad
czystości w miejscach publicznych poprzez sprzątanie przez właścicieli nieczystości pozostawionych przez psy, którymi się opiekują.

W tegorocznym głosowaniu nad budżetem obywatelskim Gminy Paczków mieszkańcy decydowali, na jakie zadania zostaną przeznaczone
środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Paczków (50 000,00 zł
dla obszaru „Miasto Paczków”, 50 000,00 zł dla obszaru „Sołectwa”).

Spośród 34 prac Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolkę wyłoniła 12 laureatów. Najlepsze prace wykonali: Oliwier Bednarz - lat 5; Milena Królewska - lat 6; Mateusz Jałowiec - lat 6; Klaudia Kogus - lat
6; Sylwia Ignasiak - lat 11; Hanna Tschope - lat 5,5; Weronika Janiak - lat 6; Nina
Piętoń - lat 8; Szymon Kubica - lat 7; Maria Wanat - lat 6; Maria Stefańska - lat 13;
Lena Poźniak - lat 8. Serdecznie gratulujemy!

W wyborach wzięło udział 3752 mieszkańców, w tym liczba głosów ważnych oddanych 3623. W obszarze „Miasto Paczków” oddano 141 głosów, na projekt pn.
„Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Staszica w Paczkowie”, który z góry
był zwycięskim ze względu na brak konkurencji w obszarze „Miasto”. Natomiast
w kategorii „Sołectwa” udział wzięło 5 projektów, a wygrał projekt pn. „Zakup wiaty drewnianej na placu przy Świetlicy Wiejskiej i OSP w Wilamowej. Wyłożenie
kostki brukowej pod istniejącą wiatą i przy Świetlicy Wiejskiej i OSP w Wilamowej”, który uzyskał 1073 głosy. Wartość zadania to 50.000 zł. Wszystkim biorącym
udział w głosowaniu dziękujemy za zaangażowanie oraz aktywność!
www.paczkow.pl
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Nagrody dla najlepszych uczestni- Nowe stawki opłat za
ków konkursów przedmiotowych – odbiór odpadów komunalnych!
w roku szkolnym 2018/2019
Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka wręczył nagrody najlepszym uczestnikom
konkursów przedmiotowych. Poniżej przedstawiamy laureatów w roku szkolnym
2018/2019 na terenie Gminy Paczków.

Informujemy, że od 1 czerwca br. obowiązywać będą
nowe stawki za usługi odbioru odpadów komunalnych.
Zmianę wywołało kilka czynników:

Lokale niezamieszkałe:

wzrost opłaty środowiskowej, progno-

- opłata za odbiór odpadów komunal-

zowana podwyżka cen brutto odbioru

nych segregowanych: 8,50zł brutto za

odpadów komunalnych w Domasz-

pojemnik o objętości do 60l; 17zł brut-

kowicach w latach 2015-2019 oraz
wzrost opłaty środowiskowej w stosunku do podwyżki cen w Domaszkowicach, koszty paliwa w latach 20172019, wzrost wynagrodzeń w związku
ze wzrostem płacy minimalnej. Wszystkie powyżej wymienione czynniki oraz
potwierdzone kontrolami braki lub niedokładna segregacja wśród zdeklarowanych płatników selektywnych na terenie naszej gminy wpłynęły na zmianę
stawek. W związku z powyższym od 1
czerwca br. opłaty za usługi odbioru
odpadów komunalnych będą wynosić:
Lokale zamieszkałe:
- opłata za odbiór odpadów komunal-

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie:

mienica, II miejsce – Dominik Betle-

etap gminny konkursu fizycznego: Ga-

jewski – PSP 2, III miejsce – Igor Jakus

briela Kubka, Patryk Miłkowski,

– PSP 2, dodatkowe konkursy: Julia
Pater, Natalia Pater.

dodatkowe konkursy: Martyna Moty-

go: I miejsce - Aleksandra Strzop – PSP

etap gminny konkursu polonistyczne-

2, I miejsce - Kornelia Bogdanowicz
– PSP 2, I miejsce – Michał Szczotka
– PSP 3, I miejsce – Julia Pater – PSP
3, II miejsce – Julia Piekarczyk – ZSP
Trzeboszowice, II miejsce – Szymon
Wilgos – ZSP Kamienica, III miejsce –

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie
oddziały gimnazjalne:
etap gminny konkursu polonistyczne-

go: Natalia Ziółkowska, Gabriela Kub-

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trzeboszowicach:

I miejsce – Szymon Wilgos – ZSP Ka-

skiego: Ewa Mularczyk, Michał Śmie-

etap gminny konkursu bezpieczeń-

mienica, II miejsce – Dawid Kloc – PSP

tański, Piotr Pasoń,

stwa w ruchu drogowym dla grupy

3, III miejsce – Mikołak Bogacki – ZSP

etap gminny konkursu języka niemiec-

I oraz grupy II:

Kamienica, III miejsce – Oliwier Robak

kiego: Martyna Motyka, Dawid Janik,

I grupa: Filip Kwiatkowski, Agnieszka

– PSP 2,

etap gminny konkursu historycznego:

etap gminny konkursu języka angiel-

Jakub Olejnik, Gabriel Skrzypczak,

Kamińska, Julia Kubica, Mateusz Waj-

skiego: I miejsce – Alicja Patkowska –

etap gminny konkursu geograficznego:

PSP 2, nagroda dla 1 finalisty konkursu

Wiktoria Paluch, Kacper Soszek,

języka angielskiego: Alicja Patkowska

etap gminny konkursu biologicznego:

– PSP 2, nagroda dla 1 laureata kon-

Michał Śmietański, Anna Kalisz, Ga-

etap wojewódzki konkursu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla grupy I: I grupa na szczeblu wojewódzkim:
Julia Pikul, Dominika Widacha, Marcel
Mazur, Mateusz Mazur, Martyna Szotka, Błażej Kargol
Dodatkowe konkursy: Oliwia Myćków,
Julia Michalczewska.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie:
etap gminny konkursu języka angiel-

skiego: II miejsce – Angelika Piekarska
– PSP 2, II miejsce – Szymon Wilgos
– ZSP Kamienica, II miejsce – Oliwia
Myćków – PSP 2, III miejsce – Patryk
Reichel – PSP 3, III miejsce – Kalina
Rogozik – ZSP Trzeboszowice, etap
gminny konkursu matematycznego:
I miejsce – Szymon Wilgos – ZSP Ka-

paczkow.zaprasza

tański, etap gminny konkursu matematycznego: Natalia Ziółkowska, Patryk

dzik, Lena Glińska, Patrycja Sacha, Oliwier Paraciej, Mateusz Wilgos,
II grupa: Kinga Kubica, Dominik Hagemajer, Maksymilian Bednarz, Szymon
Wilgos, Jacek Czarnota, Mikołaj Bogacki, dodatkowe konkursy: Dominik
Motyka.
Składamy gratulacje i życzymy dużo

Miłkowski, etap gminny konkursu che-

odpoczynku na okres zbliżających się

micznego: Patryk Olszewski, Michał

wakacji!

Wielgus,

- opłata za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych: 15,00złbrutto za pojemnik o objętości do 60l; 30zł
brutto za pojemnik o objętości do 120l;
60zł brutto za pojemnik o objętości do
240l; 275 zł brutto za pojemnik o objętości 1100l.
3. Ustala się za rok ryczałtową stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od jednego domku letniskowego lub od innej nieruchomości

nych segregowanych to 19 zł.

wykorzystywanej na cele rekreacyjno

- opłata za odbiór odpadów komunal-

– wypoczynkowe, wykorzystywanych

nych niesegregowanych to 35zł.

jedynie przez część roku:

Maciej Stachera, Michał Wielgus

etap gminny konkursu języka angiel-

konkursu biologicznego: Michał Śmie-

o objętości 1100l.

dla gimnazjalistów: Bartłomiej Kowal,

etap gminny konkursu historycznego:

kowska – PSP 2,

do 240l; 155, 83 zł brutto za pojemnik

stwa w ruchu drogowym dla grupy II

ka, Martyna Motyka,

briela Kubka, nagroda dla 1 finalisty

34zł brutto za pojemnik o objętości

ka, etap gminny konkursu bezpieczeń-

Angelika Piekarska – PSP 2,

kursu języka angielskiego: Alicja Pat-

to za pojemnik o objętości do 120l;

Natomiast za usługi w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych
ze zbiorników bezodpływowych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
wysokości 25,70 zł brutto za 1m3.
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LATO
Wielka sosna
Świerk i bzy
Krzewy róż
Kwiatów różnorodność
Nad piwoniami
Deszcz roni łzy
Przy moim domu
Zielony gaj
Wzdłuż płotu
Przy winogronie
I w całym ogrodzie
Rozgościł się maj
Błysnął słońcem
- Cieplejszy wieje wiatr
-Deszcz rosi
Nawilża glebę
Czerwiec nadzieją wspomagany
Lipcowi furtkę otwiera
W każdy zakątek przyrody
Cieplutkie lato się wdziera
Jan Haręża
Czerwiec 2019

paczkow.zaprasza
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