
Dożynki Wojewódzkie 2018 w Paczkowie
Dożynki Wojewódzkie to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego. 
W tym roku współorganizatorem Do-
żynek była Gmina Paczków. Po po-
nad 40 latach do Paczkowa zawitały 
Dożynki Wojewódzkie, które odbyły 
się 2 września br.  Uroczystości roz-
poczęto od mszy świętej celebro-
wanej przez biskupa Andrzeja Czaję 
w kościele pw. św. Jana Ewangelisty 
w Paczkowie. Po nabożeństwie w po-
dzięce za tegoroczne plony, barwny 
korowód dożynkowy przemaszerował 
przy akompaniamencie Paczkowskiej 
Orkiestry Dętej na Stadion Miejski, 
gdzie miejsce miała gala dożynko-
wa z rozstrzygnięciem konkursów: 
Piękna Wieś Opolska, Wojewódzki 
Konkurs Koron Dożynkowych, Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów, Gminny Konkurs Koron 
Dożynkowych. Galę rozpoczęto od 
poloneza, który zatańczył Zespół 
Pieśni Ludowej i Tańca Nysa następ-
nie wspólnie odśpiewano hymn pań-
stwowy, a na scenie gości przywitał 
Burmistrz Artur Rolka i Marszałek 
Andrzej Buła, któremu przekazano 
czynienie honorów gospodarza Do-
żynek Wojewódzkich. Przywitano go-
ści, w tym panią Danutę Jazłowiecką 
Posła do Parlamentu Europejskiego, 
Posłów na Sejm RP panów Rajmunda 
Millera i Ryszarda Wilczyńskiego, p. 
Adriana Czubaka Wojewodę Opol-
skiego, Norberta Krajczego Przewod-
niczącego Sejmiku Województwa 
Opolskiego wraz z radnymi, Prezesa 
Izby Rolniczej w Opolu p. Herberta 
Czaję, Starostów Dożynek p. Ewelinę 
Bryk-Rogozik oraz p. Jana Oleksego, 
a także starostów powiatów, wójtów, 
burmistrzów gmin woj. opolskiego, 
radnych powiatowych i gminnych, de-
legację z gminy partnerskiej Javornik 
na czele z p. Jirim Jura – Starostą Mia-
sta Javornik, przedstawicieli instytu-
cji współpracujących z rolnictwem, 
a przede wszystkim delegacje z wień-
cami dożynkowymi oraz wszystkich 
przybyłych na tę uroczystość rolni-
ków i uczestników wydarzenia. Sta-
rostowie Dożynek przekazali chleb 
upieczony z tegorocznej mąki na ręce 
Marszałka Woj. Opolskiego, Burmi-
strza Paczkowa, Wojewody Opolskie-
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go i Prezesa Izby Rolniczej w Opolu, 
którzy podzielili się chlebem z uczest-
nikami wydarzenia.  
W tym roku do regionalnego konkur-
su koron wpłynęła rekordowa liczba 
zgłoszeń. Korona żniwna z Puszyny 
w gm. Korfantów okazała się naj-
piękniejsza w województwie opol-
skim. Zwycięska korona będzie re-
prezentować województwo opolskie 
w przyszłym roku podczas dożynek 
prezydenckich w Spale. Nagrody 
w poszczególnych konkursach wrę-
czali przedstawiciele województwa 
w osobach Marszałka Woj. Opolskie-
go Andrzeja Buły, Prezesa Izby Rol-
niczej Herberta Czaji, p. Antoniego 
Konopki Członka Zarządu Wojewódz-
twa Opolskiego.

Wyniki Konkursu Koron  
Dożynkowych 2018

Kategoria Korony dożynkowe oraz  
prace  plastyczne  ziarnkowe:
I miejsce  - Dylaki, Gmina Ozimek

II miejsce  - Brzeźce, Gmina Bierawa
III miejsce  - Żywocice, Gmina Krap-
kowice

Kategoria Korony dożynkowe oraz 
prace plastyczne kłosowo-ziarnkowe:
I miejsce  - Puszyna, Gmina Korfantów
II miejsce  - Grocholub, Opolski Zwią-
zek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni    
Produkcyjnych w Opolu

III miejsce  - Roszkowice, Gmina Nie-
modlin.
Na scenie wystąpiły zespoły: Dzie-
więtliczanki, Ale Babki Plus z Ka-
mienicy, Dziani i gwiazdy cygańskie, 
a także orkiestra dęta z Kamiennika. 
Gwiazdą dożynek był zespół FEEL. 
Dożynki stały się okazją do wręcze-
nia Odznaki Honorowej „Za Zasługi 
dla Województwa Opolskiego”, którą 

otrzymał p. Eugeniusz Mazurkiewicz - 
przewodnik turystyczny z Paczkowa, 
były nauczyciel chemii, miłośnik hi-
storii naszego miasta. Drugą odznakę 
otrzymał Andrzej Budzik – wieloletni 
prezes PZEiR w Paczkowie. Burmistrz 
Artur Rolka składa podziękowania 
wszystkim zaangażowanym w orga-
nizację wydarzenia w szczególności: 
Księdzu Proboszczowi Jarosławowi 
Ostrowskiemu, mieszkańcom so-
łectw, w tym radom sołeckim, soł-
tysom i Kołom Gospodyń Wiejskich, 
a także  jednostkom OSP z terenu 
Gminy Paczków, placówkom oświato-
wym: PSP nr 2, PSP nr 3, ZSP Trze-
boszowice, ZSP Kamienica, członkom 
Klubu Seniora, hodowców gołębi 
pocztowych z Paczkowa, kierowcom 
i właścicielom autokomisów i sprze-
dawcom samochodów działających 
na terenie Gminy Paczków, ZUKiM 
w Paczkowie, pracownikom Urzędu 
Miejskiego, Ośrodka Kultury, Gmin-
nego Centrum Sportu i Rekreacji oraz 
Straży Miejskiej.  
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6 września br. w sali Ośrodka Kultury rodzice, dziadkowie oraz znajomi dzieci narodzonych w pierwszej połowie 2018 r. spotkali się z paczkowskimi 
samorządowcami. 

Łącznie w I połowie 2018 r. narodzi-
ło się 45 mieszkańców naszej gminy, 
z czego 24 maluszków uczestniczyło 
w wydarzeniu. Imprezę otworzył p. 
Wiesław Barabasz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Paczkowie, który 
złożył gratulacje świeżo upieczonym 
rodzicom. Podczas spotkania wrę-
czono 24 z 45 wyprawek. Upominki 
w postaci pięknie zapakowanych zaba-
wek i środków do pielęgnacji wręczyli 

Wiesław Barabasz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Paczkowie, Iwona 
Cymara Sekretarz oraz Renata Sobula 
Kierownik USC. Rodzice otrzymali listy 
gratulacyjne. Spotkanie zakończyło się 
pamiątkowym zdjęciem. Najmłodsi 
obywatele Gminy Paczków urodze-
ni w I połowie 2018r. to: Asim Ben 
Mhassoun, Zuzanna Bieniek, Hanna 
Bodzioch, Aleksander Brzana, Wiktor 
Brzęczek, Antoni Dąbek, Igor Dobro-

wolski, Rozalia Dybiak, Zuzanna Dzia-
sek, Franciszek Gitlar, Dawid Górski, 
Aleksandra Habdas, Pola Kalfas, Igor 
Kasprzyk, Antoni Kluba, Kocierz Emi-
lia, Adam Kowalski, Szymon Kowalski, 
Krzysztof Kozłowski, Alex Krawiec, 
Krystian Krupa, Oliwier Kunert, Dorina 
Lasik, Tomasz Lech, Alicja Łasut, Błażej 
Majchrzak, Maciej Maślanka, Apolonia 
Misiak, Oliwia Olejnik, Maja Piętoń, 
Jakub Pikul, Maria Płaczek, Nel Rus, 

Sebastian Rust, Stanisław Siwozad, 
Amelia Szal, Kewin Ścisłowski, Maria 
Tracz, Elena Turniak, Hanna Wielgus, 
Wiktoria Wilgos, Leon Włodarczyk, 
Alan Wyleziński, Nina Zakrent, Jakub 
Zuchowicz. Jeszcze raz serdecznie 

gratulujemy rodzicom oraz życzymy, 
aby dzieci były źródłem nieustającej 
miłości i radości.

Podpisano umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 382 
w Paczkowie 

Najmłodsi mieszkańcy gminy! 

5 września br. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy związanej z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi woje-
wódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków”. 
Umowę podpisał pan Bartłomiej Ho-
raczuk Dyrektor Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Opolu oraz Dyrektor 
Krzysztof Sokołowski reprezentujący 
wykonawcę tj. firmę BUDIMEX S.A. 
z Warszawy. Obecni byli także p. Raj-
mund Miller Poseł na Sejm RP, p. Bo-
gusław Wierdak Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Opolskiego, 
p. Szymon Ogłaza Członek Zarządu 
Województwa Opolskiego, p. Leszek 
Żak  Radny Powiatu Nyskiego, p. Wie-
sław Barabasz Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Paczkowie oraz p. Artur 
Rolka Burmistrz Gminy Paczków wraz 
z mieszkańcami ulicy Jana Pawła II 
w Paczkowie. Projekt „Rozbudowa dro-
gi wojewódzkiej nr 382 w miejscowo-
ści Paczków” uzyskał dofinansowanie 
z Unii Europejskiej ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 
2014-2020. Wartość zadania to ok. 
8,9 mln zł. Przedmiotowa inwestycja 
obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej 
nr 382 liczący 1,62 km w miejscowo-
ści Paczków, której zarządcą jest Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

Remontowana droga dotyczy długości 
począwszy od wjazdu do Paczkowa 
(stacja paliw ORLEN), aż do mostu na 
rzece Nysa Kłodzka znajdującego się 
na ulicy Armii Krajowej, w kierunku 
Kamieńca Ząbkowickiego. W  chwili  
obecnej  istniejąca  nawierzchnia  bi-
tumiczna  jest  zdeformowana,  sko-
leinowana, powodująca powstawanie 
zastoisk wody, a odwodnienie drogi 
w terenie zabudowanym oparte jest  
o kanalizację  deszczową  posiada-
jącą  załamane  studnie  rewizyjne  
wymagające  wymiany  i zniszczone  
wpusty  drogowe. Termin rozpoczęcia 
prac projektowych: wrzesień 2018 r., 
natomiast przewidywany termin od-
dania do użytkowania to listopad 2019 
r. W zakres wchodzi rozbudowa drogi 
na odcinku o orientacyjnej długości ok. 
1,62 km, w szczególności: rozbiórka 
nawierzchni istniejącej jezdni, budowa 
nawierzchni, szerokość jezdni w terenie 
zabudowanym 6,5 - 7,0 m, w terenie 
niezabudowanym 7,0 m, przebudowa 
skrzyżowań z istniejącą siecią drogową, 
przebudowa i budowa zjazdów publicz-
nych i indywidualnych, budowa odcin-
ka chodnika o szerokości ok. 1,5 - 2,0 

m, budowa peronów autobusowych, 
budowa poboczy gruntowych o szero-
kości ok. 1,25 -1,50 m, budowa skarp 
z humusowaniem i obsianiem trawą, 
przebudowa lub/i budowa przydroż-
nych rowów odwadniających, przebu-

ZNAJDŹ NAS

dowa lub/i budowa przepustów pod 
zjazdami, przebudowa lub/i budowa 
obiektów inżynierskich (przepustów, 
murów oporowych itp.), przebudowa 
umocnienia dna i skarp cieku przed, za 
i pod przepustem, przebudowa lub/i za-

bezpieczenie kolidujących urządzeń in-
frastruktury technicznej, budowa ele-
mentów bezpieczeństwa ruchu, budowa 
kanalizacji deszczowej, przebudowa 
lub/i budowa oświetlenia drogowego, 
ewentualna wycinka drzew i krzewów.
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AEROPIKNIK po raz szósty w Kozielnie! 

Podpisano umowę o dofinansowanie na PSZOK

Podczas ostatniego lipcowego weekendu teren Gminy Paczków stał się stolicą kolorowych lotów baloniarzy, startujących w Pucharze Polski. 

24 lipca 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie”. 

Pierwsze loty punktowane w ra-
mach konkursu rozpoczęły się już 
w przeddzień inauguracji tj. wie-
czorem 26 lipca br. Oficjalne otwar-
cie wydarzenia  przez Artura Rolkę 
Burmistrza Gminy Paczków oraz 
Wiesława Barabasza Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Paczkowie 
miało miejsce 27 lipca na Stadio-
nie Miejskim w Paczkowie o godz. 
18.30. Podczas imprezy gościliśmy 
5-osobową delegację z miasta Tłu-
macz na Ukrainie. Do Paczkowa 
zjechało aż 20 ekip balonowych, 
niestety w dniu rozpoczęcia zawo-
dów, 27 lipca deszcz pokrzyżował 
plany organizatorom i sędziowie byli 
zmuszeni do odwołania startu balo-
nów. Ku uciesze zebranych widzów 
odbył się krótki pokaz z udziałem 
dwóch balonów, z których jeden 
wykonał lot pokazowy. Na szczęście 
w sobotę i niedzielę było słonecz-
nie, co sprzyjało fantastycznej za-
bawie całych pokoleń. Liczba gości 
przybyłych na imprezę przerosła 
oczekiwania organizatorów. Miesz-
kańcy gminy i okolic mogli oglądać 
na niebie lotniczy spektakl, balony 
startowały o 6.00 i 18.00. W trakcie 
wydarzenia honorowe podziękowa-
nia od Burmistrza Gminy Paczków 
otrzymała Firma FAMAD Sp. z o.o. 
z okazji 150-lecia powstania Fabryki 
(założonej przez Braci Keslich). Pa-
miątkową statuetkę odebrał Mie-
czysław Fluder - Prezes FAMAD-u. 
Nie brakowało atrakcji zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych w tym 
cieszący się największym zaintere-
sowaniem, lot balonem na uwięzi. 
Uczestnicy obchodów mieli okazję 
podziwiać prezentację Zespołów 
Scenicznych OSP. Ponadto na sce-

Jest to kolejny sukces Gminy Pacz-
ków. Pozyskane dofinansowanie 
wynosi ponad 442 tys. zł w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 Oś priorytetowa V 
Ochrona środowiska, dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego Działanie 
5.2 Poprawa gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, co stanowi 85% 
kosztów całkowitych projektu, któ-
re wynoszą ponad 520 tys. zł. Przed-
miotem zadania jest budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Paczkowie, przy ul. Mickie-
wicza 3. Inwestycja będzie realizowa-
na w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Aktualnie trwa wyłonienie wykonaw-
cy. Zakres rzeczowy obejmuje: wyko-
nanie dokumentacji projektowej i re-
alizację prac budowlanych (rozbiórka 
istniejących nawierzchni utwardzo-
nych i demontaż części podbudowy; 
przygotowanie gruntu pod montaż 
wagi najazdowej; demontaż poszycia 

nie wystąpiły między innymi zespo-
ły: B-QLL, Camasutra, Kaliber, Flow 
Up, Sen, Kapela Wujka Idziego. 
Kulminacyjnym punktem imprezy 
był występ zespołu Red Lips, który 
rozbawił publiczność. W tym dniu 
nie zabrakło imprez towarzyszących 
trwających od wczesnych godzin 
porannych, m.in. zawody wędkar-
skie spławikowo gruntowe o Puchar 
Burmistrza Gminy Paczków, IV Rajd 
Nordic Walking Paczków - Kozielno 
oraz plener malarski „Z Kawką w Tle”.

dachu, orynnowania i konstrukcji da-
chu w obrębie wiat przeznaczonych 
do magazynowania odpadów komu-
nalnych; obróbki istniejącej posadzki 
pod wiatami; miejscowe skucia i uzu-
pełnienia w strukturze tynków na słu-
pach konstrukcyjnych wiaty; montaż 
kanalizacji deszczowej ze studzien-
kami zbiorczymi z uformowaniem 

odpowiednich spadków w kierunku 
głównej sieci odprowadzającej; bu-
dowa części ogrodzenia murowane-

go; przebudowa istniejącej zabudowy 
w celu utworzenia miejsc segregacji 
odpadów komunalnych; przebudowa 
portierni; uformowanie i wyprofi-
lowanie podbudowy z wykonaniem 
nawierzchni utwardzonej; rozbudowa 
istniejącej instalacji oświetleniowej; 
montaż ogrodzenia głównej bramy 
wjazdowej) wraz z dostawą wyposa-
żenia (kontenery do zbiórki segrego-
wanych odpadów, urządzenia służące 
do prasowania oraz pozostałe wypo-
sażenie ułatwiające funkcjonowanie 
punktu); nadzór inwestorski; działa-
nia informacyjno-promocyjne. Ma-
terialnym efektem przedsięwzięcia 
będzie powstanie PSZOK, obsługują-
cego wszystkich mieszkańców Gminy 
Paczków.

Wydawca:
“Głos Paczkowa”
Gmina Paczków

Rynek 1, 48-370 Paczków

tel.: 77 431 67 91
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Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych (krajowe i unijne) w latach 2015-2018

W 2016 roku podpisano umowy dla 18 projektów na sumę 3 451 460,07 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 2 265 094,23 zł.  
W tym podjęto 8 zadań w ramach Odnowy Wsi, a kwota całkowita przedsięwzięć wyniosła 41 010,79 zł, w tym dofinansowanie 
9 947,82 zł. 

2016

271 731,91 zł

315 459,00 zł 

21 079,08 zł 

168 840,00 zł 

23 640,13 zł

17 199,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020

Program Współpracy Transgra-
nicznaj Republika Czeska - Polska 
INTERREG V-A w Euroregionie 
Pradziad

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego 2014-
2020

Opolski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków

Program Współpracy Transgra-
nicznaj Republika Czeska - Polska 
INTERREG V-A w Euroregionie 
Pradziad

100 000,00 zł

296 827,89 zł 

20 025,08 zł

168 840,00 zł 

19 700,00 zł

16 339,05 zł 

W 2015 roku podpisano umowy dla  14 projektów na sumę 444 263,06 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 225 544,34 zł. 
Ponadto zrealizowano 8 zadań w ramach Odnowy Wsi, a kwota całkowita przedsięwzięć wyniosła 39 156,63 zł,  w tym dofi-
nansowanie 10 610,47 zł. 

2015

Paczków, ratusz z wieżą 
ratuszową (XVIw.); remont 

konserwatorski wieży 
ratuszowej

Przebudowa i rozbudo-
wa drogi gminnej  

w miejscowości  
Ujeździec.

Sztuka blisko nas

Bliżej rodziny i dziecka -  
wsparcie rodzin przeżywają-
cych problemy opiekuńczo - 
wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy  zastępczej

Konserwacja kamiennej, 
renesansowej tarczy ze-

gara na wieży Ratusza  
w Paczkowie.

Igrzyska 
na pograniczu

Legenda Źródło finansowania Kwota cakowita zadania Kwota dofinansowania

394 723,35 zł 674 025,80 zł 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego 2014-
2020

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego 2014-
2020

373 013,57 zł 572 919,80 zł

Nie-Sami-Dzielni - roz-
wój usług społecznych 

oraz wspierających oso-
by niesamodzielne

„Aktywnie i razem”
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374 334,33 zł

76 652,06 zł 

12 713 703,61 zł 

9 441 293,00 zł

67 460,34 zł

190 200,00 zł

Program INTERREG V-A Republi-
ka Czeska - Polska 2014-2020

Program Współpracy Transgra-
nicznaj Republika Czeska - Polska 
INTERREG V-A w Euroregionie 
Pradziad

Program Operacyjny Infrastruk-
tura i Środkowisko 2014-2020

Program INTERREG V-A Republi-
ka Czeska - Polska 2014-2020

Program Współpracy Transgra-
nicznaj Republika Czeska - Polska 
INTERREG V-A w Euroregionie 
Pradziad

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020

318 184,18 zł

65 154,25 zł 

5 899 778,33 zł 

4 836 357,44 zł

57 341,29 zł

121 024,00 zł 

Paczków i Javornik. Dwa 
miasta, jedna historia – bu-
dowa 5 wiat rekreacyjnych 

wraz z piecami chlebowymi, 
grillem i wędzarnią 

Wirtualne Oko
 Pogranicza Paczkow-

sko-Javornickiego

Uporządkowanie gospo-
darki ściekowej na terenie 

aglomeracji Paczków
(inwestycja w trakcie 

realizacji)

Paczków i Javornik. 
Dwa miasta, jedna  
historia (inwestycja 
w trakcie realizacji)

Ścieżka informacyjna 
„Śladami św. Jana Nepo-
mucena po paczkowsko

-javornickim pograniczu”

Zagospodarowanie 
terenu basenu miejskiego 

w Paczkowie.

W 2017 roku podpisano umwy dla 28 projektów na sumę 29 758 265,47 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 15 623 473, 52 zł. 
W tym zrealizowano 11 zadań w ramach Odnowy Wsi, a kwota całkowita przedsięwzięć wyniosła 55 758,34 zł, w tym dofinan-
sowanie 10 848,59 zł. 

2017

Legenda Źródło finansowania Kwota cakowita zadania Kwota dofinansowania

1 207 533,78zł 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020

602 421,12 zł 

Przebudowa drogi 
gminnej w miejsco-

wośći Wilamowa

532 534,21 zł 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego 2014-
2020

445 566,64 zł 

Zwiększenie dostępności do zaso-
bów dziedzictwa kulturowego  

w powiecie nyskim poprzez remont 
konserwatorski Ratusza Miejskiego 
w Paczkowie oraz Pałacu Biskupie-

go w Otmuchowie
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W 2018 roku podpisano umowy dla 12 projektów na sumę 6 210 733,46 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 4 269 515,22 zł.  
W tym podjęto 4 zadań w ramach Odnowy Wsi, a kwota całkowita przedsięwzięć wyniosła 29 580,00 zł, w tym dofinansowa-
nie 9 000,00 zł. 

2018

190 200,00 zł 

3 022 887,01 zł

128 269,97 zł 

1 727 359,05 zł 

298 950,00 zł 608 850,00 zł 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego 2014-
2020

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego 2014-
2020

Program Operacyjny Infrastruk-
tura i Środkowisko 2014-2020

121 024,00 zł 

2 361 486,32 zł

88 501,90 zł

600 000 zł (możliwość zwiększenia 
dofinansowania do 1,4 mln zł)

254 107,50 zł 315 562,50 zł

O-Polskie
Święto Kawki

Wdrażanie strategii nisko-
emisyjnych w Subregionie 

Południowym na terenie 
Gminy Grodków  
i Gminy Paczków

(inwestycja w trakcie realizacji)

Maluch +  2017

Termomodernizacja 
obiektów użyteczności  

publicznej na terenie 
Subregionu 

Południowego

Ochrona różnorodności 
biologicznej w Paczko-
wie poprzez zagospo-
darowanie stawu przy 

ul. Klonowej
(inwestycja w trakcie realizacji)

Uporządkowanie gospo-
darki ściekowej na tere-
nie aglomeracji Paczków 
- urządzenie na podwoziu 
samochodowym FlexCom 

marki Rioned

Legenda Źródło finansowania Kwota cakowita zadania Kwota dofinansowania

593 558,08 zł

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020

563 618,08 zł

Gimnazjum Marzeń  
w Gminie Paczków

1 007 577,05 zł 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego 
2014-2020

956 165,05 zł

Szkoły Marzeń
w Gminie Paczków
(inwestycja w trakcie realizacji)
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Inne zadania  inwestycyjne zrealizowane wyłącznie z budżetu Gminy Paczków w latach 2015-2018   

2015

2016

2017

2018

...............................................................................................19 993,54zł
...............................................................................................................................................................................................................................................ok.  110 000,00 zł 

.......................................................................................................................................................................................351 929,72 zł 
.....................................................................47 138,40 zł

......................................................................................39 480,00 zł
..................10 501,80 zł

.......................................................................................................................................................................................................51 116,23 zł
 .......................................................................................................................................................................64 191,00 zł 

........................................................................................................................................................................................................................................50 410,50 zł 

Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa Osiedle Patriotów 
Zapewnienie warunków socjalno-bytowych do prowadzenia działal-
ności kulturowo-sportowej w Trzeboszowicach Uzbrojenie działek na 
Osiedlu Matejki w energię 

Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Osiedle Matejki  
Przebudowa drogi ul. Górska w Paczkowie 
Zakup samochodu specjalistycznego wywozu odpadów komunalnych 
Zakup samochodu ciężarowego HDS 
Zakup koparko-ładowarki dla ZWiK  
Zakup samochód dla OSP Kamienica IVECO MARIGIRUS

Budowa przyłączy energetycznych do działek budowalnych do Osiedla Patriotów 
Sieć wodociągowa w Wilamowej 
Modernizacja boiska sportowego w Trzeboszowicach 
Remont boiska oraz remont szatni, wiat i trybun przy boisku sportowym w Dziewiętlicach 
Remont ścieżek i alejek pieszo-jezdnych na Cmentarzu Komunalnym w Paczkowie
Remont muru wraz z remontem schodów wejściowych na teren przy PSP w Paczkowie od ul. 1-go Maja  10 
Przebudowa ścieżek parkowych w parku Chopina
Zakup samochodu dla OSP Ujeździec  IVECO MARGIRUS
Zakup samochodu ciężarowego IVECO 

Sieć wodociągowa w Starym Paczkowie
Przebudowa sieci wodociągowej azbestowo-cementowej 
Przebudowa poddasza nieużytkowego w budynku przedszkolnym w Dziewiętlicach
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w Gościcach  
Sprzedaż, dostawa i montaż 2 kotłów  grzewczych po 100kW każdy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamienicy 
Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Kamienicy do granicy państwa
Zakup samochód dla OSP Dziewiętlice IVECO MARGIRUS 

....................................................................................................................................ok. 120 000,00 zł

....................................................................................................................................34 000,00 zł 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................15.000 zł

.........................................................................................................................................................ok. 75 000,00 zł 
...........................................................................................................................................................................................................................30 000,00 zł 

.............................................................................................................................103 063,00 zł 
.................................................................................................................................................................................................................................................81 828,20 zł

................................................................................................................................................................................................................................................160 000,00 zł
....................................................................................................................................................................................49 700,00 zł 

........................................................................................................................................................................................................................................ok. 25 000,00 zł
............................................................................................................................................................ok. 200 000,00 zł

........................................................................................47 138,40 zł
....................................................................................61 798,43 zł 

.................80 000,00 zł 
.....................................................................................................................487 677,00 zł

...................................................................................................................................................................................57 000,00 zł 
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Fontanna w parku zostanie  
zmodernizowana!
Gmina Paczków w ramach przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 
w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” realizuje 
m.in. przebudowę ciągów pieszych, modernizację fontanny czy wydzielenie miejsc 
parkingowych. 

W Paczkowie powstanie centrum przesiadkowe o standardzie europejskim. Jest to 
przystanek autobusowy, miejsce do zaparkowania samochodu, a także roweru.

Zakończono I etap prac polegających 
na wykonaniu ścieżek pieszo-rowero-
wych poprzez przebudowę istnieją-
cych ciągów pieszych. Ułożono nową 
nawierzchnię z kostki, która znacznie 
poprawi funkcjonalność i estetykę par-
ku znajdującego się przy murach miej-
skich od kościoła pw. MBNP,  tj. ulicy 
E. Plater w kierunku ul. Kołłątaja (Ze-
społu Szkół w Paczkowie). Wykonawca 
przystępuje do kolejnej części projektu 
tj. modernizacji fontanny w centralnej 
części parku. Fontanna uzyska nową 
formułę nawiązującą stylistycznie do 
dawnej architektury placu i otaczają-
cych go budynków. Dodatkową atrak-
cją podkreślającą zarówno architek-
turę samej fontanny, jak i kompozycję 
całego placu będzie jej podświetlenie. 
Prace uzupełni gruntowna moderniza-

cja ciągów pieszych i wyposażenie ich 
w elementy małej architektury. Planuje 
się wykonanie nowych 18 szt. ławek, 
18 szt. koszy na śmieci i 3 kosze na psie 
odchody. Zakres robót zawiera tak-
że m.in.: wydzielenie miejsc postojo-
wych wraz z drogą dojazdową (parking 
otwarty) dla samochodów osobowych, 
budowę lub montaż systemowej to-
alety publicznej z dostępem dla osób 
niepełnosprawnych, budowę dworca 
autobusowego jako centrum przesiad-
kowe wraz z zagospodarowaniem te-
renu. Istotnym elementem dopełniają-
cym końcowy efekt prac będzie montaż 
oświetlenia, które podkreśli i wydobę-
dzie specyficzny klimat zmodernizo-
wanej przestrzeni. W ramach projektu 
planuje się montaż 21 lamp. Należy 
podkreślić kompleksowość projektu, 

który zarówno gruntownie zmienia wi-
zerunek tej części alejek poprzez rewi-
talizację przestrzeni publicznej i nada-
nie jej nowych funkcji – estetycznych, 
jak i w odniesieniu do całego miasta, 
dzięki podwyższeniu standardów mo-
dernizacji przestrzeni. Całkowita war-
tość dofinansowania to 2.046.178,21 
zł. Jest dla nas ważne, że to co robimy 
zyskuje Państwa aprobatę. Przyczyni 
się to na pewno do zwiększenia atrak-
cyjności tej części miasta w obliczu re-
alizowanej właśnie inwestycji. Zadanie 
jest realizowane dzięki dofinansowa-
niu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020 poddziałanie 
3.1.1 Strategie niskoemisyjne w mia-
stach subregionalnych.

Smaki Nyskiego Księstwa 
Jezior i Gór z rybą w tle

Gmina Paczków dołączy 
do WSSE 

Organizatorem wydarzenia był Okręg 
Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło 
Paczków, który zdobył dofinansowanie 
operacji w ramach Poddziałania 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020. Impreza rozpoczęła się o godzinie 
15:00. PZW Koło Paczków przeprowadzi-
ło zawody wędkarskie, w których uczest-
niczyło 40 osób. Najlepszymi wędkarzami 
zostali: w kat. wiekowej do lat 10: I miej-
sce - Szymon Łabowicz, II miejsce - Oskar 
Bielak,  III miejsce - Paweł Lelek; natomiast 
w kat. do 16 lat: I miejsce - Marcel Kozłow-
ski, II miejsce Wojciech Rzepa, III miejsce 
Oliwia Pokrętowska. Punktem kulminacyj-
nym imprezy był konkurs kulinarny z rybą 
w tle, w którym rywalizowało 7 drużyn. 
Klasyfikacja konkursu: PZW Koło Paczków 
– Janusz Wycykał (I miejsce za klops w so-
sie greckim); KGW Kamienica (II miejsce 
– za kotlet mielony z leszcza z ziołami); Sto-

Nasz samorząd podjął uchwałę o zmia-
nie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Paczków, w których ujęto ponad 

40 ha terenów inwestycyjnych. Obecnie 
trwają prace nad miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego.

warzyszenie „PEGAZ” (III miejsce za pastę 
z pstrąga trzeboszowickiego); Stowarzy-
szenie „WIĘŹ” (IV miejsce za pastę z leszcza 
wędzonego); Urząd Miejski w Paczkowie 
(V miejsce za szczupaka wędzonego), PZW 
Koło Otmuchów (VI miejsce za suma wę-
dzonego), Placówka Wsparcia Dziennego 
w Paczkowie (VIII za pstrąga paliwodzkie-
go z ziołami). Na zwycięzców zawodów 
i konkursu czekały cenne nagrody i medale 
wręczone przez Jakuba Roszuka Dyrektora 
Biura OPZW, Jarosława Pokrętowskiego 
Prezesa PZW Koło Paczków oraz Artura 
Rolkę Burmistrza Gminy Paczków. Podczas 
wydarzenia promowano Produkty Lokalne 
NKJiG: „Kolorowy szaszłyk” Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Kamienicy oraz „Leszcza 
w zalewie octowej Janusza Wycykała”. Nie 
zabrakło również atrakcji dla dzieci w po-
staci zamka dmuchanego. Ponadto każdy 
uczestnik mógł spróbować leszcza w ga-
larecie, leszcza zapiekanego z warzywami, 
czy pstrąga paliwodzkiego wędzonego.

15 lipca 2018r. na terenie rekreacyjnym przy Basenie Miej-
skim w Paczkowie odbyła się plenerowa impreza kulinar-
na – Smaki Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z rybą w tle. 

Gmina Paczków jest na dobrej drodze do podpisania po-
rozumienia o współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną „INVEST-PARK” zarządzającą terenami in-
westycyjnymi m.in. na terenie województwa opolskiego. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestu-
jąca w obszary wiejskie” Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja pod 
nazwą: „Smaki Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z rybą w tle – plenerowa impreza 
kulinarna” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pod-
działania  19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020

Powstanie nowoczesny przystanek 
autobusowy 

Na placu budowy na ul. Staszica cały 
czas trwają intensywne prace. Cen-
tralnym punktem na dworcowym po-
dwórzu będzie obiekt o powierzchni 
82,5 metrów kwadratowych. Znajdą 
się w nim poczekalnia, kasa biletowa, 
pomieszczenia socjalne i gospodarcze 
oraz toalety. Przy budynku dworca 
przewidziano cztery perony, parkingi 
dla osób niepełnosprawnych oraz wia-
tę na rowery. Dodatkowo w ramach 

zadania wykonywana jest przebudowa 
ścieżek pieszo-rowerowych, wymiana 
i uzupełnienie latarni, modernizacja 
fontanny wraz z infrastrukturą tech-
niczną, wydzielenie miejsc postojo-
wych wraz z drogą dojazdową (parking 
otwarty) dla samochodów osobowych, 
budowa systemowej toalety publicz-
nej z dostępem dla osób niepełno-
sprawnych. Inwestycja realizowana 
jest w ramach przedsięwzięcia pn. 

„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 
w Subregionie Południowym na te-
renie Gminy Grodków i Gminy Pacz-
ków”. Zadanie jest współfinansowane 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 poddziałanie 3.1.1 
Strategie niskoemisyjne w miastach 
subregionalnych. Całkowita wartość 
dofinansowania to 2.046.178,21 zł. 



9  Nr 11

paczkow.zaprasza

Placki, pączki i warkocze 
czyli co się „plecie” na wsi 

Dariusz Dregan został Komendantem Powiatowym Policji w Nysie

Zadanie zostało dofinansowane z pro-
gramu UE poprzez LGD Nyskie Księ-
stwo Jezior i Gór w ramach Poddziałania 
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. Reali-
zacja zadania składała się z warsztatów 
wyplatania wieńców dożynkowych, któ-
re miały miejsce 20 lipca br. w Starym 
Paczkowie. Udział wzięli m.in. mieszkań-
cy w różnych grupach wiekowych oko-
licznych sołectw. Natomiast drugi dzień 
polegał na spotkaniu z produktem lokal-
nym na placu rekreacyjnym w Starym 
Paczkowie. Była to promocja połączo-
na z degustacją produktów lokalnych 
Stowarzyszenia „SAMI SOBIE” z Wila-
mowic Nyskich. Od godz. 15:00 każdy 
chętny mógł wziąć udział w warsztatach 
z wyrobu i wypiekania chleba oraz cia-

W uroczystym przekazaniu obowiąz-
ków uczestniczyli m.in. przedstawicie-
le z Komendy Wojewódzkiej w Opolu, 
a także samorządowcy z powiatu ny-
skiego, w tym Burmistrz Gminy Pacz-
ków Artur Rolka. W imieniu paczkow-
skiego samorządu oraz mieszkańców 
burmistrz przekazał gratulacje oraz pa-
miątkowy obraz, życząc dobrej współ-
pracy w kolejnych latach w obszarze 

sta drożdżowego. Imprezę umilił występ 
dzieci z przedszkola Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Wsi Stary Paczków, 
a także pokazy wplatania z wikliny, czy 
układania włosów w warkocze. Wieczo-
rem o godz. 18:00 na scenie wystąpił 
zespół HUE, a wspólne biesiadowanie 
trwało do późnych godzin nocnych przy 
muzyce zespołu ELEKTRONIX.  Każdy 
znalazł coś dla siebie, dzieci korzystały 
m.in. ze zjeżdżalni, malowania „buziek”, 
czy wielkich baniek. Tematyka wydarze-
nia miała na celu kultywowanie, naukę 
i przypomnienie wielu zapomnianych 
czynności jakie wykonywane były na 
wioskach wykorzystujące splot jako 
podstawę wykonywania rzeczy nie-
zbędnych w gospodarstwach (kosze, 
wieńce, korony żniwne) i ozdobnych 
(ciasta, warkocze). Gratulujemy pomysłu 
i życzymy sukcesów w realizacji kolej-
nych zadań w Sołectwie Stary Paczków!

Sołectwo Stary Paczków wraz z Ochotniczą Strażą Pożar-
ną w Starym Paczkowie zorganizowało w dn. 20-21 lipca 
br. dwudniowe wydarzenie pn. Placki, pączki i warkocze 
czyli co się „plecie” na wsi. 

13 sierpnia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Nysie 
dokonano mianowania mł. insp. Dariusza Dregana, dłu-
goletniego komendanta Komisariatu Policji w Paczko-
wie na Komendanta Powiatowego Policji w Nysie. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa in-
westująca w obszary wiejskie” Instytucja zarządzająca Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Operacja pod nazwą: „Placki, pączki i warkocze czyli co się „plecie”  na wsi” 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania  
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja 
zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Operacja pod nazwą: „Bigosik i inne smaki” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania  
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

„Bigosik i inne smaki” - impreza 
kulinarna w Ujeźdźcu! 
Pod takim hasłem 4 sierpnia 2018 r. odbyła się impreza kulinarna w Ujeźdźcu. 

Organizatorem wydarzenia było so-
łectwo Ujeździec, dzięki dofinanso-
waniu z programu UE poprzez LGD 
Nyskie Księstwo Jezior i Gór w ra-
mach Poddziałania 19.2 Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020.To 
była najbardziej gorąca sobota tego 

lata, a jednak upał nie przeszko-
dził mieszkańcom Ujeźdźca i okolic 
w znakomitej zabawie z potrawami 
z kapusty w roli głównej. Grillowano 
kiełbaski. Zachwycano się smakiem 
upieczonych bochenków chleba 
w piecu chlebowym, wybudowanym 
pod wiatą, którą podczas wydarze-
nia oddano do użytku. Pierwszego 
wypieku dokonał Burmistrz Gminy 
Paczków Pan Artur Rolka wspólnie 

z Członkiem Zarządu Wojewódz-
twa Opolskiego Antonim Konopką. 
Tego dnia obchodzono również 50 
- lecie istnienia Ludowego Zespołu 
Sportowego AGRO CHMIEL Ujeź-
dziec, Burmistrz Gminy Paczków 
podziękował działaczom klubu za 
zaangażowanie w działalność spor-
tową na rzecz społeczności lokalnej 
i przekazał symboliczną statuetkę 
z dedykacją.

zwiększania bezpieczeństwa. Mł. insp. 
Dariusz Dregan podziękował za zło-
żone gratulacje oraz miłe słowa jakie 
zostały do niego skierowane. Podkreślił 
również, że chce utrzymać poziom swo-
jej dotychczasowej pracy oraz dyscypli-
ny służbowej. Składamy raz jeszcze ser-
deczne gratulacje i życzymy sukcesów 
w pełnieniu obowiązków Komendanta 
Powiatowego Policji w Nysie.
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Historia Paczkowa z energią

Jan Opór

UPAŁ
Słońce w zenicie mocno przypieka,
straszliwy upał, człek w cień ucieka.
Klimatyzacja, wentylatory,
dlatego z domu wyjść człek nieskory.
Planty z parkami dotychczas ludne, 
wrażenie chłodu– dają dziś złudne.
Lody, napoje w tym minerałka,
Podstawą menu– unikasz garnka.

Ulice w miastach opustoszały,
 ludzie na wczasy powyjeżdżali.
Kto musiał zostać, ochłody szuka,
na kąpielisko, na basen puka.
Baseny w miastach, nawet fontanny,
są oblegane od godzin rannych.
Na plażach morza, brzegach jeziora,
choć pot zalewa– ludzi jak mrowia.

Młodzież koczuje- upał doskwiera, 
a w domu nuda– niech to cholera.
Nawet w przyrodzie, wszelakie ptaki, 
głos potraciły schowane w krzaki.
Łąki i lasy ze zwierzostanem,
łakną jak kania deszczu nad ranem.
Bez kropli deszczu życie zamiera,
dosyć upału– jasna cholera.

Jan Opór

DLA CIEBIE MIŁA
Fortuna, pieniądz nic by nie znaczył

- gdybym ma miła ciebie utracił.

Tyś moją gwiazdą, tyś mi natchnieniem,

nie będę skrywał– tyś mym marzeniem.

Jesteś mi muzą– mym dopełnieniem,

wszystkim na ziemi– całym istnieniem.

Tęczą i zorzą na nieboskłonie,

serce aż wali– serce aż płonie.

Wiedz moja miła, że ja bez ciebie,

wegetowałbym- o wodzie, chlebie.

A może nawet i jeszcze gorzej,

więc nie bądź głucha, nie dopuść Boże.

Dla ciebie miła Rzym bym podpalił,

- niesprawiedliwy system obalił.

Na rękach, jak drogi klejnot nosił

wciąż adorował- miłość obnosił.

Nie bądź nieczuła- po co te schody,

wiesz, że pokonam wszelkie 

przeszkody.

Nawet jak licho by się sprzysięgło

-pokonam licho i… spalę sprzęgło.

W 2017 roku Gmina Paczków została laureatem konkursu „Samorząd przyjazny energii” organizowanego przez Pol-
skie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu firm: Enea Operator, Energa-Operator, PGE 
Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. 

Patronat honorowy nad konkursem ob-
jęło Ministerstwo Energii oraz Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki. Burmistrz 
Gminy Paczków odebrał z rąk szefa re-
sortu Krzysztofa Tchórzewskiego sta-
tuetkę oraz czek na 15 000 zł.
W ramach nagrody Gmina Paczków 
przeznaczyła w 2018 roku część środ-
ków na realizację projektu pn. „Historia 
Paczkowa z energią”. Zadanie zakłada-
ło oklejenie obudowy złączy niskiego 
napięcia starymi fotografiami naszego 
miasta. 31 skrzynkom energetycznym 
w obrębie Rynku i ulic przyległych 
przywrócono nowe życie. Przechodząc 
po centrum Paczkowa można zobaczyć 
jak dana ulica czy kamienica wygląda-
ły kilkadziesiąt lat wcześniej. Pomysł 
doskonale wpisuje się w rewitalizację 
paczkowskiej starówki. Przedsięwzię-
cie to nowatorski pomysł Artura Rolki 
Burmistrza Gminy Paczków, który zo-
stał uzgodniony ze spółką TAURON 
DYSTRYBUCJA S.A., czego efektem 
jest promocja obu instytucji.

Opór w Bibliotece
7 czerwca br. w Bibliotece Publicznej w Paczkowie odbyło się spotkanie autorskie z lokalnym poetą piszącym pod 
pseudonimem Jan Opór.

Wiersze tego poety znane były 
dotąd internetowym czytelnikom 
poezji i gronu bliskich przyjaciół, 
którym Jan Opór, a prywatnie Jan 
Symula, ofiarowywał swoje utwory 
na różne okoliczności. Teraz mogli je 
poznać mieszkańcy Paczkowa. Twór-
czość Jana Opora jest bardzo bogata 
i różnorodna tematycznie, od krót-
kich, żartobliwych wierszy i limery-
ków, po lirykę refleksyjno-filozoficz-
ną, patriotyczną, religijną, miłosną. 
W większości są to wiersze pogodne, 
mające na celu rozbawić czytelnika, 
często opiewające skrzywioną rze-
czywistość i świetnie spuentowane. 
Są wśród nich wiersze o Paczkowie, 
bowiem autor, wprawdzie urodzony 
w Małopolsce, całe swe losy związał 
z naszym miastem i darzy to miasto 
szczególną namiętnością. Tu bowiem 
autor kształcił się, pracował,  roz-
wijał swoje pasje i zainteresowania, 
w tym muzyczne (gra na trąbce), 
współtworzył nową rzeczywistość 
działając w okresie przemian ustro-
jowych w Zakładowych Związkach 
Zawodowych „Solidarność”. Na 
spotkaniu w Bibliotece zarówno 
sam poeta jak i bibliotekarze czytali 
wiersze, z których wiele autor napi-
sał głównie „do szuflady” i dopiero 
teraz zostały przedstawione szerszej 
publiczności. Prezentowane wiersze 
zyskały duży aplauz gdyż  uczestnicy 
spotkania potrafili dostrzec wrażli-

Tekst: Biblioteka Publiczna 
w Paczkowie 

wość artystyczną autora  i szczerość 
przekazu utrwaloną w strofach. Im-
preza z czytaniem wierszy nie była 
ani monotonna ani nużąca, bowiem 
ozdobiona została „wstawkami mu-
zycznymi”, którymi zabawił zgroma-

dzonych gości rewelacyjny, czeski 
muzyk i wirtuoz skrzypiec - Tomas 
Zapeca. To połączenie poezji z mu-
zyką stworzyło klimat dostarczający 
niepowtarzalnych wzruszeń jakich 
wielu odbiorców się nie spodziewa-

ło. Liczymy, że wkrótce ukaże się 
drukiem pierwszy tomik wierszy Jana 
Opora.

ZNAJDŹ NAS
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Mateusz Grobelny urodzony w Paczkowie, ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Wydział 
Ceramiki i Szkła), ceramiczny pasjonat, organizuje pokazy autor-
skich pieców oraz tradycyjnych technik garncarskich, uczest-
niczy w wielu Festiwalach Ceramiki, opiekun praktyk studenc-
kich. Od 2010 r. pracuje w Międzynarodowym Centrum Ceramiki  
w Bolesławcu. 

Niezwykli Paczkowianie III rocznica powstania Rady 
Seniorów w Paczkowie
W grudniu 2015 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej p. Artur Rolka Burmistrz 
Paczkowa powołał Radę Seniora jako organ doradczo-opiniodawczy. Byliśmy powo-
łani jako jedni z nielicznych w Polsce. 

W skład Rady Seniora weszli przed-
stawiciele organizacji działających 
na rzecz seniorów na terenie Gminy 
Paczków. Przewodniczącym został 
wybrany p. Ryszard Czykiel. W skład 
RS weszli: Zbigniew Rakint z Dzie-
więtlic, Eugeniusz Białek z Paczkowa, 
Czesław Korzec z Gościc, Genowe-
fa Konat z Paczkowa, Maria Strzop 
z Paczkowa, Urszula Nepszyj z Wila-
mowej, Stanisława Popiel z Kamieni-
cy, Władysława Świrska z Paczkowa 
oraz Wanda Semla-Rajewska z Pacz-
kowa. Członków Rady Seniora w po-
rozumieniu z p. Burmistrzem i OKiR  
przeszkoliła Fundacja Plan B z Nysy. 
Celem działania Rady Seniorów 
była integracja różnych środowisk, 
współpraca, wzajemne inspirowanie 
się pomiędzy Związkiem Emerytów, 
Klubem Seniora, Fundacją Plan B, 
Stowarzyszeniem Pegaz, Związkiem 
Kresowian i innymi. W posiedzeniach 
comiesięcznie uczestniczył, wysłu-
chiwał uwag i przedstawiał swoje  
propozycje Burmistrz Paczkowa. Za-
praszaliśmy też na nasze spotkania 
dyrektorów OKiR, GCSiR, OPS i Bi-
blioteki. Przedstawiali propozycje dla 
seniorów, a także wysłuchiwali wnio-
sków i uwag członków. RS z Fundacją 
Plan B przygotowała ankiety potrzeb 
seniorów z terenu gminy, a opraco-
waną diagnozę potrzeb seniorów 
z terenu gminy przedstawiliśmy na 
posiedzeniu Rady Miejskiej. Wspólnie 
z Fundacja Plan B przygotowaliśmy 
ulotkę dla seniorów, stronę interneto-
wą oraz 5 pikników integracyjnych dla 
wszystkich seniorów w: Kamienicy, 

Gościcach, Trzeboszowicach, Wila-
mowej oraz w OKiR w Paczków. Rada 
Seniorów występowała z różnymi 
wnioskami do p. Burmistrza, które wy-
nikały  z potrzeb mieszkańców m.in. 
dot.: Domu Seniora, przystanku PKS  
/wcześniej zlikwidowany/, nocnej 
i świątecznej opieki lekarskiej, pro-
menady do jeziora, pogotowia ra-
tunkowego, wycieczek i wyjazdów 
do teatru, filharmonii, siłowni na 
wolnym powietrzu itp. Organizowali-
śmy  Dzień Seniora i Wnuczka  razem 
z OKiR i p. Burmistrzem  oraz comie-
sięczne dyżury w Urzędzie Miejskim 
w Paczkowie. Uczestniczyliśmy ak-

tywnie w  czytaniu Wesela St. Wy-
spiańskiego w świetlicach wiejskich. 
W tym roku czytamy Przedwiośnie 
Stanisława Żeromskiego. Zainicjo-
waliśmy też organizację wydarzenia 
Dyktando Niepodległościowe. Człon-
kowie RS  uczestniczyli  w szkoleniach 
i naradach w: Opolu, Głuchołazach, 
Krakowie i Warszawie. Nawiązaliśmy 
też aktywną współpracę z Radą Mło-
dzieży. Nie wszystkie działania udało 
się nam zrealizować, ale troska o roz-
wój Gminy Paczków dla Rady Senio-
rów zawsze była najważniejsza. 

Tekst: Ryszard Czykiel   

Wymarzony 
samochód ZWiK! 
Dzięki realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie go-
spodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” 
dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Go-
spodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach zakupio-
no fabrycznie nowe urządzenie FlexCom marki Rioned, 
łączące w sobie funkcję ssawną oraz funkcję czyszcze-
nia wysokociśnieniowego. 

W wyniku przeprowadzonego postępo-
wania przetargowego wyłoniono firmę 
RAFNAR Sp. z o. o. z Bielsko-Białej na 
dostawcę samochodu ssąco-płuczą-
cego. W dn. 17 sierpnia br. Burmistrz 
Gminy Paczków Artur Rolka przekazał 
samochód Dyrektorowi Zakładu Wo-

dociągów i Kanalizacji w Paczkowie 
panu Markowi Kieliszkowi urządzenie 
na podwoziu samochodowym, które 
będzie służyć do asenizacji i czyszczenia 
sieci kanalizacyjnej. Koszt urządzenia to 
608.850,00 zł, z czego dofinansowanie 
wyniosło 315.562,50 zł.

OSP Dziewiętlice otrzymało sprzęt 
dla ratownictwa technicznego 
W dniu 28 lipca br. podczas trwania VI Aeropikniku w miejscowości Kozielno przekaza-
ny został sprzęt do ratownictwa technicznego Lukas dla OSP Dziewiętlice. 

Sprzęt przekazał pan Artur Rolka Bur-

mistrz Gminy Paczków, a w imieniu 

OSP przyjął kierowca samochodu po-

żarniczego pan Karol Mazur. W skład 

zestawu wchodzi: agregat hydrau-

liczny do zasilania, nożyce do cięcia 

oraz wąż hydrauliczny. Koszt zestawu 

to 38.602,20 zł. Sprzęt zakupiono ze 

środków Funduszu Pomocy Poszkodo-

wanym oraz Pomocy Postpenitencjar-

nej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 

wkładu własnego gminy.

ZNAJDŹ NAS

W Wielkiej Dali Słońce.

Horyzont Przytulił Purpurę.

Tak Było Na Wiosnę –

I W Lato Gorące.

Jesień Powoli Nadchodzi –

W Ogrodach I W Lesie.

Rozkochana W Barwach

Rudo – Złotych I Miedzi.

W Dali Śmiech Dziwny -

Tajemniczym Akordem Rozbrzmiewa.

To Nie Ptasi Koncert!

Przyroda Zwiastuje Czas Zimny.

Refleksja Na Progu Jesieni,

Piękno Kolorów – Pięknem Czasu.

Nie Zatrzymując Się – Wchłaniamy –

Piękno Życia Pełne Nadziei.

Jan Haręża

DZIWNY ŚMIECH
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Głosujcie na radnych powiatowych i wojewódz-
kich z Gminy Otmuchów.

Bądźcie dalej ludźmi niezadowolonymi ze 
wszystkiego, we wszystkim doszukujcie się bra-
ków i ujemnych stron. Taka postawa będzie 
przynosić zamierzone efekty.

Nie zmieniajcie mentalności ludzi w zakresie 
dbania o porządek i ład wokół własnych domów 
i ulic. Przy każdej okazji porzucajcie butelki, pa-
piery, śmieci biwakowe itp.

Propagujcie bezsens korzystania z dotacji Unii 
Europejskiej, a pieniądze „przypłyną” w następ-
nych dziesięcioleciach (jeżeli zachowa się Unia 
Europejska).

Narzekajcie na modernizację Rynku, a prace 
przełóżcie na XXII wiek.

Zostawcie w spokoju – „estetyczne” XIX – wiecz-
ne komórki i przybudówki wokół Rynku, niech 
pokazują piękno zabytkowego miasta.

Przymykajcie oczy na akty wandalizmu. Nie 
uczcie dzieci i młodzieży poszanowania dobra 
publicznego. Niech dalej wandale „terroryzują” 
i dewastują miasto (napisy na ścianach, oświe-
tlenia na plantach, znaki drogowe, kosze na 
śmieci, ławki itd.).

Nie korzystajcie razem z dziećmi z boisk i hal 
sportowych, a domagajcie się bez przerwy kry-
tej pływalni. Niech piłka przegrywa z Internetem.

Nie dążcie do łączenia i integracji wszystkich 
grup społecznych. Bądźcie dalej niezadowoleni 
i nie angażujcie się do żadnych prac i organiza-
cji działających na terenie Gminy Paczków.

Bądźcie przekonani, że wszyscy przedsiębiorcy  
i rolnicy, którzy inteligencją i pracowitością do-
robili się kapitału, to krętacze i złodzieje.

Autor: Eugeniusz Białek

10 przykazań dla malkonten-
tów z Gminy Paczków

1
2

3
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5
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Targi Rzemiosła Tradycyjnego 
18 sierpnia br. na Plantach Miejskich w Paczkowie, przy Ścieżce Widokowej Bramy Ny-
skiej odbyły się Targi Rzemiosła Tradycyjnego Pogranicza Paczkowsko-Javornickiego 
związane z bartnictwem i pszczelarstwem. 

Imprezą towarzyszącą targów był Pik-
nik „Subregion Środkowy - wysporto-
wany i zdrowy! Program zdrowotny 
przeciwdziałający nadwadze, otyłości 
oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży 
w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych 
pomiędzy 45-65 rokiem życia.”  Orga-
nizatorem wydarzenia była Diabetica 
Sp. z o. o. z Nysy.  Wydarzenie przewi-
dywało wiele bezpłatnych atrakcje dla 
wszystkich takich jak: dmuchańce, koło 
fortuny, gry i zabawy sportowe z na-
grodami. Pod okiem dietetyka każdy 
mógł stworzyć zdrowe danie używając 
gotowych produktów, jednocześnie 
poznać zawartość poszczególnych ar-
tykułów, a także  zasady prawidłowego 
odżywiania. Ponadto skorzystać moż-
na było ze stoiska, gdzie pielęgniarka 
sprawdzała poziom cukru czy ciśnienia. 
Obecni byli również  fizjoterapeuci, 
którzy prowadzili porady dot. prawi-
dłowej postawy ciała itd. Przewod-
niczący Rady Miejskiej pan Wiesław 
Barabasz rozpoczął imprezę przywita-
niem wszystkich zebranych gości i wy-
stawców uczestniczących w targach. 

Na stoiskach królowały miody i pro-
dukty pszczelarskie. Największą uwagę 
uczestników przyciągało stoisko Koła 
Pszczelarzy z Paczkowa, którzy zapre-
zentowali pokazowy ul oraz dawne 
przyrządy służące do produkcji miodu. 
Dodatkowo w trakcie trwania imprezy 
zakupić można było ozdoby z brzozy, 
drewna, rękodzieło, w tym produkty 
z decoupage, gipsu oraz wiele innych 
rozmaitości. Dla dzieci i młodzieży 
przewidziano gry i zabawy sprawno-

ściowe z nagrodami przygotowane 
przez Gminne Centrum Sportu i Rekre-
acji w Paczkowie, a także zabawy pla-
styczne dla najmłodszych. Targi umiliły 
występy lokalnych zespołów: Dziewię-
tliczanki, Soliści Studia Voices oraz ALE 
BABKI PLUS z Kamienicy. Dziękujemy 
wszystkim wystawcom za uczestnic-
two w Targach Rzemiosła Tradycyjnego 
Pogranicza Paczkowsko-Javornickiego 
i zapraszamy za rok!

Rozpoczynamy wymianę 
sieci wodociągowej w miej-
scowości Stary Paczków
W sierpniu br. Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy 
współpracy z Gminą Paczków rozpoczął inwestycję 
związaną z przebudową sieci wodociągowej w miejsco-
wości Stary Paczków. 

Wysłużona i awaryjna sieć azbesto-
cementowa zastąpiona zostanie nową 
siecią wykonaną z rur ciśnieniowych 
PE100-RC typu TRIPLA. Zakres inwe-
stycji obejmuje wymianę ok. 1125 me-
trów sieci wodociągowej. Planowany 
czas realizacji inwestycji to ok. 3 mie-
siące (sierpień-październik). Mieszkań-

ców miejscowości  Stary Paczków za 
utrudnienia powstałe w trakcie wyko-
nywania tej inwestycji, przepraszamy!

Razem w trudnym czasie… 
W niedzielę 2 września br. dotarła do nas tragiczna wia-
domość o wypadku na Ścieżce Widokowej Bramy Ny-
skiej w wyniku, którego śmierć poniosła 37-letnia kobie-
ta, a dwie osoby zostały ciężko ranne.

Poszkodowani to 40-letni mieszkaniec 
Gminy Grodków oraz 50-letnia miesz-
kanka Paczkowa. Każdy zdaje sobie 
sprawę, że ta informacja zrodziła w nas 
wszystkich trudne uczucia. Społecz-
ność naszej gminy pogrążyła się w ża-
łobie, bo śmierć jest zawsze ogromnym 
ciosem. Zwłaszcza w sytuacji kiedy 
obiekt był znany, każdy uczęszczał 
tam z rodziną, czy znajomymi. W tych 
wyjątkowych chwilach potrzebne jest 
poczucie wspólnoty, wzajemne wspar-
cie i modlitwa. W imieniu społeczno-
ści Gminy Paczków pragniemy złożyć 
najszczersze kondolencje dla rodziny 

z Grodkowa. Nie ma takich słów by 
opisać żal i współczucie jakie teraz od-
czuwamy. Łącząc się w żałobie i smut-
ku, chcielibyśmy złożyć raz jeszcze 
serdeczne wyrazy współczucia. Jedno-
cześnie życzymy osobom poszkodo-
wanym szybkiego powrotu do zdrowia. 
Mamy nadzieję, że razem przejdziemy 
ten trudny czas najlepiej jak to możliwe. 
Chcemy zaprosić wszystkich ludzi do-
brej woli do uczestnictwa w koncercie 
charytatywnym, który będzie miał miej-
sce 6 października 2018 r. w Ośrodku 
Kultury i Rekreacji w Paczkowie.
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Tekst: Klub HDK PCK 
przy FAMAD Paczków 

Piknik krwiodawców w Paczkowie

Krwiodawcy nie zawodzą

W sobotę 1 września br. w Paczkowie odbył się piknik dla honorowych dawców krwi, działaczy Polskiego Czerwonego 
Krzyża i ich rodzin. Impreza zorganizowana została w parku zakładowym paczkowskiej Fabryki Maszyn i Urządzeń 
Przemysłowych. Swoją obecnością krwiodawców zaszczycił  Prezes FAMAD-u pan Mieczysław Fluder. 

Organizatorzy: Klub Honorowych Daw-
ców Krwi PCK przy FAMAD w Paczko-
wie oraz Zarząd Oddziału Rejonowego 
PCK w Otmuchowie przygotowali cie-
kawy program  tego miłego spotkania 
w gronie przyjaciół i znajomych. Prze-
prowadzone zostały zawody w strzela-
niu z wiatrówki w trzech kat.: kobiety, 
mężczyźni i dzieci. Najwięcej punktów  
wystrzelali: Teresa Stopyra, Krzysztof 
Bakiera, Michał Kurowski, zdobywając 
tym samym I miejsca. Drugie miejsca 
zajęli: Karolina Żebrowska, Daniel Bog-
danowicz, Adam Śmietański, a na III m. 
uplasowali się:  Aleksandra Kania, Paweł 
Pindel, Amelia Kania. Duża grupa chęt-
nych – dzieci i dorosłych - stawiła się do 
rzutów bulami. Zwyciężyli: Adam Śmie-
tański i Danuta Wandzel. Młodsi uczest-
nicy imprezy rywalizowali w rzutach 
lotkami do tarczy, w rzutkach „Piramida” 

W dniu 20.09.2018 roku po raz kolejny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy „Famad”, zorganizował w Ośrodku 
Kultury i Rekreacji w Paczkowie akcję poboru krwi. Po raz kolejny mieszkańcy Paczkowa  wykazali się zaangażowaniem 
i wrażliwością na potrzeby bliźniego. Personel medyczny RCKiK w Opolu pozyskał od dawców 5,400 ml życiodajnego 
płynu. Wszystkim i każdemu z osobna serdecznie dziękujemy. 

oraz w grach sportowych. Najlepsze  
wyniki osiągnęli: Amelia Kania, Wojtek 
Kubica i Adam Śmietański. Dodatkową 
atrakcją był przyjazd wozu strażackiego 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP 
w Paczkowie. Uczestnicy z zaintereso-
waniem oglądali jego  wyposażenie, pró-
bowali swoich sił w „gaszeniu pożaru”. 
Poczęstunek obejmował kiełbaskę i ka-
szanka z grilla, grochówkę, napoje oraz 
słodycze. Nagrody, a także poczęstunek 
zakupiono z dotacji Gminy Paczków 
otrzymanej na działalność w ramach po-
żytku publicznego. Organizatorzy dzię-
kują rodzinom krwiodawców za liczne 
przybycie  mimo nie najlepszej pogody 
oraz darczyńcom za pomoc w zorgani-
zowaniu wspaniałej zabawy.

Zakończyła się  termomodernizacja „Trójki” 
Jest cieplej i zarazem oszczędniej. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie zakończyła się termomodernizacja, której efekty widać go-
łym okiem. „Trójka” doczekała się kompleksowego remontu. 

Zakończenie inwestycji wartej 
1.602.641,49 zł.  miało miejsce 15 
września br. dzięki Termomodernizacji 
ograniczono zużycie energii elektrycz-
nej, w tym obniżono koszty ogrzewania 
budynku przy jednoczesnej poprawie 
komfortu jego użytkowania. Szkoła 
zyskała również nową elewację, co 
znacznie poprawiło estetykę budynku. 
Zakres robót budowlanych obejmuje 
miedzy innymi:  wymianę okien drew-
nianych w piwnicy na okna wykonane 

z PVC; wymianę drzwi zewnętrznych;  
ocieplenie wszystkich ścian zewnętrz-
nych naziemnych budynku; ocieplenie 
ściany zewnętrznej piwnicy; docieple-
nie stropodachu nad salą gimnastyczną; 
ocieplenie pozostałych stropodachów. 
Ponadto wymieniono istniejące kotły 
węglowe, które zastąpiono kotłami 
gazowymi. Przewidziano także montaż 
18 ogniw fotowoltaicznych na stropo-
dachu budynku. Inwestycja przyczynia 
się do ochrony środowiska, ponieważ 

dzięki wymianie źródła ciepła na odna-
wialne źródła energii zmniejsza się ilość 
zanieczyszczeń przedostających się 
do powietrza. Szkoła zyskała całkiem 
nowe oblicze. Przypomnijmy, że pro-
jekt został dofinansowany w wysokości 

600.000 zł., jednak przewiduje się moż-
liwość zwiększenia dofinansowania do 
kwoty ponad 1,4 mln złotych. Zadanie 
zrealizowano  w ramach poddziałania 
3.2.1 Efektywność energetyczna w bu-
dynkach publicznych RPO WO 2014-

2020 w podziale dla subregionów: kę-
dzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego 
i południowego, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.

Razem w trudnym czasie… 
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na IV kwartał 2018
Sołectwa

wchodzić na teren posesji)
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na IV kwartał 2018
Paczków
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