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Goszczący w minionym roku z okazji jubileuszu półwiecza Gminnej

Orkiestry Dętej w Prószkowie muzycy z „Rückerser Dofrmusikanten”

zaprosili w tym roku polską delegację. Prószkowskiej orkiestrze

w podróży do Hünfeld towarzyszyła Burmistrz Róża Malik oraz

mieszkańcy gminy.

P

P

iotr Pach, kierownik orkiestry podsumowuje wyjazd: -
Z rewizytą do Niemiec wyjechało 28 muzyków, którzy

z „Rückerser Dofrmusikanten” poświęcili jeden dzień na wspólne muzyko-
wanie, które miało charakter warsztatów. Oficjalny koncert odbył się
podczas Festynu Muzykantów - otwartej imprezy, którą chętnie odwiedzali
mieszkańcy Hünfeld i okolic.

artnerzy zza zachodniej granicy zapewnili także naszej delegacji udział
w wydarzeniach integracyjnych oraz w zwiedzaniu miasta i okolicy.

To były trzy
bardzo udane dni.

Dag

Obszerna relacja fotograficzna i video na stronie domecko.eu

Gminna Orkiestra Dęta w Prószkowie

Orkiestra w Hünfeld

Prószków, Źlinice

Goście z Estonii

W dniach od 28 kwietnia do 1 maja 2014 w Borach Niemodlińskich gościli

przedstawiciele dwóch Lokalnych Grup Działania: Ida-Harju Koostöökoda

i Lääne-Harju Koostöökogu.

Liderzy, którzy przyjechali na zaproszenie LGD „Partnerstwo Borów Niemodlińskich”
zamieszkali w Prószkowie, w hotelu „Arkas”. W swoim programie przewidzieli nie tylko

spotkania robocze i debaty związane z funkcjonowaniem Leadera w Unii Europejskiej, ale
także zwiedzanie najciekawszych miejsc obszaru. W stolicy gminy Burmistrz Róża Malik
zaprosiła delegację m.in. do kościoła ewangelickiego, gdzie gości mini recitalem przywitała
młoda pianistka Alicja Szindzielorz. Była to również okazja do pokazania efektów projektów,
które w ramach podejścia Leader zrealizowano w gminie Prószków: zagospodarowanego
terenu wokół Ośrodka Kultury i Sportu, kuźni, w której Estończycy wzięli udział w mini
zajęciach kowalskich. W Źlinicach spotkali się z sołtyską Marią Urbacką w budynku Starej
Poczty, która była również jednym z ważnych przed-sięwzięć obszaru LGD.

Zdjęcie: Archiwum LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich

ZAPRASZAMY
NA KONCERT
Z OKAZJI

W programie:

DNIA MATKI

Anna Szindzielorz

Żanety Plotnik

25 maja 2014 r.
godz. 17.00

Kościół Ewangelicki
w Prószkowie

- pianino
Wokalistki
studia piosenki

Festiwal
Piosenki Przedszkolnej

Festiwal
Piosenki Przedszkolnej

22 maja 2014 r., godzina: 10.00

Sala widowiskowa

Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

22 maja 2014 r., godzina: 10.00

Sala widowiskowa

Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie
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22 maja 2014 r., godzina: 10.00

Sala widowiskowa

Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

PRÓSZKOWSKA PARADA ORKIESTR

21 czerwca 2014 r., od godziny 19.00

ZAPRASZAMY!

MIEJSCE:
RYNEK, PARK PARTNERSTWA,
PARK OŚRODKA KULTURY I SPORTU
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Już od kilkunastu lat wierni z Ligoty Prószkowskiej i sąsiednich

miejscowości spotykają się w pierwszą niedzielę maja na

nabożeństwie przy leśnej kapliczce Matki Boskiej Dobrej Rady.

Nabożeństwa majowe w tym miejscu zainicjował ksiądz Józef Szwarc,
który przez 33 lata był proboszczem parafii pw. św. Mikołaja. Od 11 lat

rolę kapłana w tym kościele pełni ks. Jan Wolnik, emerytowany proboszcz
bierze jednak każdego roku we wspólnej modlitwie.

potkanie wiernych to nie tylko przeżycie religijne, ale także spotkanie się
znajomych przy kawie i cieście w wyjątkowym otoczeniu Borów

Niemodlińskich. Każdego roku uczestniczących w majówce jest coraz
więcej. O to, by dobrze czuli się w tym wyjątkowym miejscu dba DFK Ligota
Prószkowska.
-

-
mówi Gabriela Kasperek z ligockiego koła.

S

Odkąd organizujemy te majówki, nigdy nie było deszczu. Nawet, jeśli
pogoda nie była najlepsza, to na czas nabożeństwa przestawało padać

Dag

udział

Ligota Prószkowska

Majowa modlitwa

Matka Boża Dobrej Rady - to tytuł nadany Najświętszej Maryi Pannie w celu pod-
kreślenia jej roli jako pośredniczki i wychowawczyni wypraszającej u Boga oświe-
cenie w trudnych sytuacjach, zwłaszcza wymagających roztropnych decyzji
w życiu duchowym lub działalności apostolskiej.

Źródło: bonifratrzy.pl

Księża: Józef Szwarc i Jan Wolnik przed kapliczką.

Zespół z DFK razem ze swoimi kapłanami.

W sobotę, 26 kwietnia br. jednostka OSP Prószków świętowała

przyjęcia na stan kolejnego wozu strażackiego. Uroczystość została

połączona z dniami otwartymi w tej jednostce.

Po mszy w kościele pw. św. Jerzego strażacy z Prószkowa i zaproszeni
goście przeszli ulicami miasta pod remizę przy ul. Szkolnej. Tutaj

nastąpiło oficjalne przekazanie wozu. Najnowszy nabytek druhów z Prósz-
kowa to trzynastoletni Star M78, który zastąpi prawie czterdziestoletniego
Mercedesa. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy wcześniej służył kilka-
naście lat w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Opolu. Obecnie jed-
nostka z Prószkowa dysponuje trzema samochodami, prócz przyjętego na
stan samochodu w garażach stoją: Star 266 i Mercedes 1111. Jednostka od
1997 r. jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
-

- mówi
Sebastian Sowada, Naczelnik OSP Prószków.

Ten samochód bojowy otrzymaliśmy dzięki księdzu Andrzejowi Hanichowi,
staroście opolskiemu - Henrykowi Lakwie i Komendantowi Wojewódzkiemu
PSP. Otrzymaliśmy go za darmo, można powiedzieć, że to prezent

Bojowe auto wyposażone jest w wentylację oddymiającą, agregat
prądotwórczy i podstawowy osprzęt. Resztę wyposażenia strażacy

z Prószkowa zabezpieczą we własnym zakresie. Obecnie w OSP Prószków
blisko 20 osób wyjeżdża regularnie do akcji.
-

- deklaruje Sebastian Sowada, który ze strażą
związał się już jako mały chłopak. Tą pasją zaraził go ojciec Józef. Dzisiaj
razem z panem Sebastianem w jednostce działa jego siostra Sabina Kuc.
Naczelnik ma nadzieję, że w przyszłości ze strażą związana będzie także jego
córka Sandra, która teraz ma 9 miesięcy.

2013 roku prószkowska straż wyjeżdżała do akcji ponad 30 razy,
w tym: już 7. Prócz gaszenia ognia strażacy wyjeżdżają także do

wypadków drogowych.
-

- mówi Naczelnik.

Zachęcamy do włączenia się do naszej służby, dużo osób wyjeżdża do pracy
za granicę, więc na pewno każdy, kto będzie chciał się przyłączyć jest mile
widziany. Ludzi zawsze brakuje

Na 125 rocznicę istnienia straży otrzymaliśmy od partnerskiej gminy
z Austrii sprzęt do ratownictwa technicznego. Wykorzystujemy go do dzisiaj

Dagmara Duchnowska

W

Prószków

Nowe auto dla jednostki

Łukasz (8 l.), Paweł (10 l.) i Paulina (12 l.) przyjechali
do Prószkowa z Komprachcic, by odwiedzić rodzinę.

Skorzystali z okazji, by poznać też zasoby jednostki z Prószkowa.

Na uroczystość strażacy z Prószkowa
zaprosili druhów z gminnych jednostek.
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Od 6 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 roku

obędzie się nabór wniosków do kolejnej

edycji programu „Działaj lokalnie”

w Borach Niemodlińskich.

P

P

Z

rogram „Działaj lokalnie” wspiera ciekawe inicjatywy i pomysły
lokalnych organizacji, instytucji i nieformalnych grup, realizujących

ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia. Jego celem jest pomoc
w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy
wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich
skutki.

artnerstwo Borów Niemodlińskich uczestniczy w programie od 2013
roku, dzięki pomocy Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Aka-

demii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach konkursów grantowych
organizacja przyznaje dofinansowanie lokalnym organizacjom oraz
inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz
dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach poza-
rządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek,
aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

programie „Działaj Lokalnie” uczestniczą fundacje i stowarzyszenia
oraz grupy nieformalne (min. 5 mieszkańców) składające wnioski za

pośrednictwem innych stowarzyszeń, domów kultury, klubów sportowych
z terenu gmin Borów Niemodlińskich: Łambinowice, Korfantów, Niemodlin,
Biała, Komprachcice, Prószków, Strzeleczki, Dąbrowa, Tułowice.

apraszamy na stronę boryniemodlinskie.pl - bieżące informacje o nabo-
rze oraz realizowane w poprzedniej edycji projekty będą z pewnością

inspirujące dla zainteresowanych środowisk. Wszystkie wnioski należy
składać w terminie od 6 maja do 6 czerwca 2014 roku tylko i wyłącznie
poprzez generator internetowy dostępny na
stronie www.dzialajlokalnie.boryniemodlinskie.pl, lub bezpośrednio ze
strony programu www.system.dzialajlokalnie.pl. Przed wypełnieniem
wniosków należy zarejestrować się w generatorze oraz podać swój adres
e-mail. Zachęcamy też do wcześniejszej pracy nad wnioskiem na wersji
papierowej, którą można pobrać ze strony www.dzialajlokalnie.
boryniemodlinskie.pl w zakładce „Dokumenty”. Nie ma możliwości złożenia
wniosku wcześniej lub później niż w terminie określonym w ogłoszeniu. Do
wniosków nie załącza się żadnych dokumentów. Nie ma możliwości
dołączania zdjęć, projektów technicznych czy kosztorysów w generatorze
wniosków. Co ważne, nie składamy również wersji papierowych wniosków.

W

w zakładce „Złóż wniosek”

również

Działaj Lokalnie

Nabór wniosków

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Prószkowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Prószków

19 maja 2014 r. do 19 czerwca 2014 r.

w dniu 28 maja 2014 r. o godz. 17.00 w małej sali OKiS w Prószkowie przy ulicy Daszyńskiego 6.

11 lipca 2014 r.

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków

19 maja 2014 r. do 19 czerwca 2014 r.

planowanie@proszkow.pl

11 lipca 2014 r.

Burmistrz Prószkowa

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z. 2012r poz. 647z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Prószków, w dniach od w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach urzędowania oraz w dni
wolne od pracy tj. sobotę i niedzielę w godzinach od 9.00 - 10.00 w Ośrodku Kultury i Sportu
w Prószkowie przy ulicy Daszyńskiego 6.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposia-
dające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Prószkowa z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia

Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późn.
zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach
w godzinach urzędowania z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, uzyskanymi
w toku prac nad projektem uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków
do wymienionego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Uwagi i wnioski można składać do Burmistrza Prószkowa w formie pisemnej, ustnie do protokołu
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: do dnia

Wniosek/uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag
i wniosków jest Burmistrz Prószkowa.

Maksymalna kwota dofinansowania:

do 6000 zł na jeden projekt (dotacja przelewana jest na konto przed

realizacją zadania)

Długość trwania projektu:

Minimum 3, a maksymalnie 6 miesięcy w okresie od 1 VII 2014 r.

do 28 II 2015 r.

Wkład własny:

Wymagany jest wkład w wysokości 25%, w tym wkład finansowy

w wysokości min. 5% wnioskowanej kwoty pomocy (przy 6000 zł

wynosi 300 zł), pozostały wkład to wkład niefinansowy w postaci pracy

własnej wolontariuszy lub rzeczowy w wysokości min. 20%

Ważne terminy:

Ostatni dzień składania wniosków to 6 VI 2014 r. (piątek)

Ocena i korekta formalna wniosków do 13 VI 2014 r. (piątek)

Ocena merytoryczna i ogłoszenie wyników konkursu do 24 VI 2014 r.

(wtorek)

Wręczenie grantów odbędzie się 27 czerwca 2014 r. (piątek)

INFORMACJA

Burmistrz Prószkowa, informuje, że w miesiącach: maj, czerwiec
i lipiec odpady komunalne będą odbierane przez firmę REMONDIS
zgodnie z harmonogramem dostarczonym wraz z nakazem płat-
niczym do Państwa domów. Harmonogram jest również dostępny na
stronie www.proszkow.pl w zakładce odpady komunalne.

Ponadto wyjaśniam, że z powodu zbyt wysokiej ceny unieważniono
postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Prószków. Obecnie trwają prace nad zmianą zakresu realizacji
świadczenia usługi i ponownie zostanie ogłoszony przetarg w celu
wyłonienia wykonawcy.

Niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy zostaną Państwo powia-
domieni o szczegółach odbioru odpadów komunalnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

w Prószkowie,  ul. Daszyńskiego 13a

ogłasza obowiązujące w Gminie Prószków

od dnia 04.05.2014 r. do dnia 03.05.2015 r.

taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

1. Zaopatrzenie w wodę: (opłaty netto)

- opłata abonamentowa: 4,00 zł/miesiąc

- opłata za dostarczoną wodę dla wszystkich grup odbiorców: 2,49 zł/m3

2. Odprowadzanie ścieków: (opłaty netto)

- opłata abonamentowa: 4,00 zł/miesiąc
- opłata abonamentowa za wodomierz dodatkowy,
mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej: 2,16 zł/miesiąc

- opłata za odebrane ścieki:

dla dostawców grupy 1 6,88 zł/m3

dla dostawców grupy 2 13,19 zł/m3

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących
w posiadaniu przedsiębiorstwa

Koszt odbioru przyłącza wodociągowego 105,00 zł netto

Koszt odbioru przyłącza kanalizacyjnego 105,00 zł netto

Grupa 1 – dostawcy dostarczający ścieki o charakterze bytowym z zabudowań mieszkalnych i gospodarczych

Grupa 2 – dostawcy dostarczający ścieki o charakterze przemysłowym

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o.
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Portal infoopole.pl wpisał się w modny i popularny trend kręcenia
autorskiego teledysku do popularnej piosenki Pharrella Williamsa

„Happy”. Dwu i półminutowy film będzie udostępniony na stronie portalu
już za kilka dni. Na zlecenie Agencji Reklamowej Traf reporterki: Karolina
Sobotkiewicz i Sandra Zylla (na mniejszym zdjęciu) - spędziły blisko miesiąc
na zbieraniu materiału. Dla wielu miejscowości to znakomita promocja,
dlatego przed kamerami tańczą do rytmicznej piosenki wszyscy, którzy mają
na to ochotę. W prószkowskiej wersji „Happy” zatańczyli m.in.: uczniowie
szkoły podstawowej, gimnazjum, sportowcy, mażoretki, zespół Scorpion,
kelnerki i kucharze hotelu Arkas,
piekarze z prószkowskiej piekarni,
instruktor Ośrodka Kultury i Sportu -
Jarosław Kublin i… urzędniczki
Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Grupa pasjonatów fotografii przygotowała wystawę 30 zdjęć,

których motywem przewodnim była prószkowska Pomologia,

a raczej wrażenia i emocje, jakie artystom towarzyszyły podczas

zwiedzania tego wyjątkowego miejskiego zakątku. W tym

przedsięwzięciu uczestniczyła znana i mieszkańcom Gminy Prószków

opolska fotograf Katarzyna Krauze.

L

W

udwik Bednarz, który odpowiadał za kształt artystyczny wydarzenia
w swoim krótkim wystąpieniu podczas wernisażu zwrócił uwagę na to,

że prezentowane fotografie to zapis emocji i energii tego niezwykłego miej-
sca. Justyna i Piotr Kozińscy (zdjęcie u góry) mieszkają w Pomologii od 17 lat.
-

- mówili zaskoczeni podczas otwarcia wystawy. -

ystawa „Pomologia. Ocalić od zapomnienia”, która w kościele
ewangelickim będzie udostępniona najprawdopodobniej do końca

czerwca to zapis osobistych wrażeń grupy, którą tworzyli: Katarzyna Krauze,
Patrycja Cierpicka, Ola Kroczak, Violetta Siedlaczek, Roman Rogalski, Ludwik
Bednarz.
- - opowiada o wystawie jej
kierownik. -

Kierownik zespołu - Ludwik Bednarz (z lewej) podziękował
za pomoc w poznawaniu Pomologii Grażynie Rąckiej, Helenie Kalinowskiej,
Wacławowi Ździebłowskiemu i Markowi Zgodzie. Za pomoc w przygoto-
waniu ekspozycji podziękowano również dyrektorowi ds. kultury Ośrodka
Kultury i Sportu - Joachimowi Konskowi.

Prawie co dzień przechodzimy obok tych miejsc, ale dotąd nie zwracaliśmy
na nie uwagi Dopiero na
tych zdjęciach dostrzegliśmy ich niezwykłe piękno.

Pomologię definiuje grzech zaniechania
Być może wystawa jest mało spójna jeśli chodzi o temat, ale

zdecydowaliśmy, że będziemy przede wszystkim pokazywać emocje.

Na zdjęciu u dołu:

Prószków

Pomologia ocalona

Prószków

Promocja w rytmie „Happy”Zapraszamy

na wycieczkę

22 maja 2014 r.
odbędzie się jednodniowa

wycieczka turystyczna połączona
z pielgrzymką, adresowana

do seniorów parafii
Chrząszczyce i Winów

W Roku Rodziny zapraszamy do

Na trasie również atrakcje
miejscowości Gidle (woj. łódzkie)

oraz

zwiedzanie Klasztoru
Dominikanek

w Świętej Annie

Sanktuarium Matki Bożej

Leśniowskiej Patronki Rodzin

Wyjazd 22 maja 2014 r. (czwartek)

godz. 8.00 Winów

godz. 8.05 Górki

godz. 8.10 Chrząszczyce

godz. 8.15 Złotniki

godz. 8.20 Folwark

Powrót około godz. 20.00

Koszt wyjazdu to 70 zł od osoby,
w koszt wliczony jest transport

i wspólny obiad

Zapisy
u Pana Andreasa Heinricha

- tel. 77 4743894
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Koło DFK Prószków wykorzystuje swoją siedzibę w stu procentach,

a może nawet jeszcze bardziej. Siedziba koła to miejsce chętnie

odwiedzane zarówno prze seniorów z mniejszości niemieckiej,

jak i dzieci oraz młodzież.

P

D

lan działań w 2014 roku jest dla członków DFK bardzo interesujący.
W każdym miesiącu czeka ich integracyjne wydarzenie, a w każdym

tygodniu nieformalne spotkanie przy kawie i cieście. Z kalendarza wydarzeń
można już wykreślić i styczniowy Dzień Seniora, wyjazd na operetkę „Noc
Wenecka” do Gliwic i do zamku w Rogowie Opolskim, czy wieczór poezji
z udziałem prószkowskiej poetki Ingeborg Odelga. Wspomnieniem jest już
też „Bajkowa Noc” i „Wieczór świętego Józefa”, za to przed członkiniami
i członkami DFK jeszcze moc innych atrakcji, informacje o których publi-
kujemy poniżej. Prowadzony przez Helenę Kowol Samstagskurs (Sobotnia
Szkoła Języka Niemieckiego) trwa do 31 maja i kończy się otwartym pik-
nikiem. To połączenie klasycznych zajęć z warsztatami: plastycznymi, czy
technicznymi.

FK Prószków stawia na także na współpracę międzypokoleniową -
drzwi siedziby mniejszości niemieckiej są zawsze otwarte dla uczniów

szkoły podstawowej i gimnazjum. Często piękna sala spotkań jest pierwszą
sceną, na której młodzi recytatorzy i wokaliści prezentują się przed szerszą
publicznością. Tak było i przed eliminacjami do XX. Konkursu Recyta-
torskiego w języku niemieckim - „Jugend trägt Gedichte vor“-„Młodzież
recytuje poezję”. Oklaskiwani gorąco przez zebranych uczniowie szkoły
podstawowej, pracujący pod opieką germanistki Bernadety Sonsały
zaprezentowali własne interpretacje wybranych wierszy.

Dagmara Duchnowska

Prószków

Aktywne Koło

Na zdjęciach :(od góry)
1. Maria Zdera wita gości, którzy jak zawsze chętnie uczestniczą
w spotkaniach DFK Prószków.
2. Daniel Pawleta - jedyny tego dnia w grupie recytatorów chłopiec
został doceniony przez kameralną publiczność.

DFK PRÓSZKÓW ZAPRASZA

MAJ: „Parzenie herbaty przez Chińczyków” (siedziba DFK;
współorganizator: Animator 50+)

31 MAJA: FESTYN Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA „SAMSTAGS KURS”
(impreza łączy: Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka; miejsce - park
Domu Pomocy Społecznej)

25 PAŹDZIERNIKA: WIECZÓR BAWARSKI (godz. 18.00, siedziba DFK)

11 LISTOPADA: PIECZENIE GĘSI Z OKAZJI DNIA ŚW. MARCINA –
MARTINFEST (godz. 15.00, Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie;
współ-organizatorzy: OKiS, Rada Sołecka, Zarząd Mniejszości
Niemieckiej)

14 GRUDNIA: ADWENST-FEIER (godz. 18.00, Ośrodek Kultury i Sportu
w Prószkowie; współorganizatorzy: Zarząd Mniejszości Niemieckiej)

Teresa Iwańska - mieszkanka Folwarku - prowadzi w swojej rodzinnej
miejscowości i stolicy gminy zajęcia adresowane do seniorów. Jest

animatorem przeszkolonym w ramach programu CTS Polska i TSKN Opole.
Pani Teresa jest jedyną taką animatorką na terenie gminy - została zatrud-
niona w ramach projektu na pół roku, aby organizować wolny czas osobom
starszym. W Folwarku zajęcia odbywają się bardzo często - ważne jest
bowiem zainteresowanie ofertą. Najpopularniejsze zajęcia to uprawianie
nordic walking, ćwiczenia fitness, zabawy z grami planszowymi, spotkania
z interesującymi ludźmi, ale też wyjazdy na basen, czy na wycieczki.
Wspólne spotkania to przede wszystkim okazja, aby się spotkać i poroz-
mawiać. Podstawowa zasada, jaka obowiązuje podczas takich spotkań: nie
plotkujemy!
-

- mówi animatorka. Jaki ma przepis na sukces? –

nimatorzy, których celem jest propagowanie i uczenie aktywności
fizycznej osób starszych oraz promowanie wśród nich zdrowego stylu

życia i odżywiania zostali przeszkoleni w ramach projektu, który z TSKN
realizuje firma CTC Polska zajmująca się od lat projektami dla firm,
samorządów i partnerów społecznych. O programie i ofercie, jak proponują
TSKN oraz CTC można przeczytać na stronie internetowej opolskisenior.pl.

Widać, że potrzeba takich zajęć jest bardzo duża. Ludzie są zadowoleni,
chętnie przychodzą
Wszyscy wiedzą kim jestem, staram się nie narzucać, tylko proponować i
dostosowywać program zajęć oczekiwań.

Dag

A

Folwark, Prószków

Dobra animatorka
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Maximilian Mueller
III A

- Część humanistyczna była prosta,
trudniejsza była część przyrodnicza,
a zwłaszcza zadania związane z biologią.
Swoje szanse oceniam dość dobrze,
wiem, że straciłem trzy punkty w teście
humanistycznym, ale za to liczę na 100
procent z matematyki. Wybieram się do
Technikum Elektrycznego w Opolu, na
mechatronikę. W przyszłości zamie-
rzam studiować kierunek związany
z innowacyjnymi technologiami.

- PG Prószków
Magdalena Fronia
III A - PG Prószków

- Test - jako całość - nie był zbyt trudny,
ale niektóre pytania zaskakiwały, na
przykład te związane z doborem natu-
ralnym. Tego tematu chyba nikt się nie
spodziewał. Mam nadzieję, że szkołę
skończę z biało-czerwonym paskiem.

Zamierzam pójść do Liceum Ogólno-
kształcącego nr 2 w Opolu, do klasy
o profilu biologiczno-chemicznym.
Wybieram się na studia medyczne.

Natalia Stasch
III - ZS w Zimnicach Wielkich

- Najłatwiejsze zadania były w części
poświęconej historii i WOS. Przygo-
towywałam się do egzaminu także
w domu. Prawie cała nasza klasa pisała
test z języka nie tylko na poziomie pod-
stawowym, ale i rozszerzony. Ja z języka
niemieckiego. Staram się, aby na zakoń-
czenie szkoły mieć świadectwo z biało-
czerwonym paskiem. Wybieram się do
Liceum Ogólnokształcącego nr 2,
do klasy biologiczno-chemicznej.
Zamierzam studiować pielęgniarstwo.

Natalia Holinej
III A

- Mam umysł bardziej humanistyczny,
nie jestem pewna zadań z zakresu
biologii i chemii, a także fizyki. Najbar-
dziej boję się wyników z matematyki, bo
najbardziej mi zależy właśnie na tym
przedmiocie. Będzie brany pod uwagę
podczas rekrutacji do klasy, którą wy-
b r a ł a m : p r o f i l m a t e m a t y c z n o -
l i n g w i st yc z ny w L i c e u m O gó l n o -
kształcącym nr 5 w Opolu. W przyszłości
chciałabym być architektem wnętrz.

- PG Prószków

Tomasz Lorek

Według mnie test był prosty. Liczę, że
w części przyrodniczej zdobędę około
60 procent, podobnie z matematycznej,
a z historii i WOS - 75-80. Wybrałem
język angielski i pisałem go również na
poziomie rozszerzonym. Dokument
składam do trzech szkół: Technikum
Ekonomicznego - opolskiego i krapko-
wickiego - oraz do Liceum Ogólno-
kształcącego w Krapkowicach-Otmęcie.
Zależy mi na technikum ekonomicznym,
bo to moja pasja.

III - ZS w Zimnicach Wielkich
Szymon Pietrek

- Test był łatwy z wyjątkiem części przy-
rodniczej. Myślę, że z języka niemiec-
kiego zdobędę maksymalną liczbę
punktów, podobnie z matematyki -
oceniam siebie na 90 procent. Przygoto-
wywałem się także w domu: czytałem,
rozwiązywałem testy. Mam nadzieję, że
na świadectwie kończącym gimnazjum
będę mieć średnią powyżej 5. Wybra-
łem Liceum Ogólnokształcące nr 2,
k l a s ę d w u j ę z y c z n ą z j ę z y k i e m
niemieckim.

III - ZS w Zimnicach Wielkich

Gimnazjaliści już po egzaminach

Egzamin gimnazjalny trwał trzy dni. Ropoczęła go 23 kwietnia br. część humanistyczna, na którą składały się: język polski oraz wos i historia.

Drugiego dnia gimnazjalistów czekała matematyka i przedmioty przyrodnicze. Trzeciego: testy z języków obcych (zakres podstawowy i dla

chętnych: rozszerzony). Wyniki egzaminów będą znane w czerwcu. Zapytaliśmy uczniów z gimnazjów w Prószkowie i w Zimnicach Wielkich,

jak oceniają poziom tegorocznego testu.
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Już od 1 maja br. mieszkańcy Gminy Prószków mają możliwość

wystąpienia z wnioskiem o wydanie Opolskiej Karty Rodziny

i Seniora. Od czerwca takie wnioski będzie można pobrać i składać

także w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.

Opolska Karta Rodziny i Seniora jest narzędziem Programu Specjalnej
Strefy Demograficznej w województwie opolskim. Z kolei celem

Programu SSD jest odbudowa potencjału ludnościowego województwa
opolskiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę jakości
życia.

zięki wdrożeniu karty możliwe będzie - dla upoważnionych do jej
posiadania - korzystanie m.in. z systemu zniżek oferowanych przez

partnerów. Do ulg tych należy między innymi: wprowadzenie powszechnych
zniżek oraz ulg wspierających rodziny oraz osoby starsze w opłatach
za usługi publiczne, głównie w instytucjach podległych jednostkom
samorządowym, jak również w innych podmiotach publicznych
i prywatnych.

prawnieni do korzystania ze zniżek są rodziny wychowujące minimum
2 dzieci w wieku do 18 lat (małżonkowie, osoby samotnie wychowu-

D

U

jące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele
ustawowi) zamieszkujące na terenie województwa opolskiego; rodziny
wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia
i posiada orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby starsze, które
ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

niosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można obecnie
pobrać ze strony ssd.opolskie.pl. Od czerwca br. wnioski będą

dostępne również w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - niebawem władze
samorządowe podpiszą porozumienie o współpracy w tym obszarze.
Wniosek można złożyć: w budynku Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Opolskiego, Punkt Obsługi Klienta, ul. Piastowska 14, 45-082
Opole lub wysłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem „Opolska Karta Rodziny
i Seniora”, a od czerwca również w Urzędzie Miejskim w Prószkowie,
ul. Opolska 17. Na stronie ssd.opolskie.pl jest również wykaz partnerów
programu, którzy właścicielom Karty udzielają zniżek.

W

Opracowano na podstawie danych ze strony sdd.opolskie.pl

Specjalna Strefa Demograficzna

Karta daje zniżki

F

P

undacja GÓRAŻDŻE - Aktywni
w Regionie rozpoczyna reali-

zację programu skierowanego do
seniorów, którego celem będzie
aktywizacja osób w wieku 60 + ze
szczególnym uwzględnieniem
mieszkańców obszarów wiejskich
wybranych gmin woj. opolskiego.
W dniu 24 kwietnia br. 23 lokalnych
liderów z 10 miejscowości objętych
projektem uczestniczyło w warszta-
tach, których celem było wypraco-
wanie programu działań.

o ubiegłorocznej akcji „Opol-
skie fit”, popularyzującej ak-

tywny styl życia i zasady zdrowego
żywienia, w tym roku Fundacja
GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie
koncentruje swoje działania na
tematyce aktywizacji seniorów.
Beneficjentami akcji będą osoby
starsze zamieszkujące 10 miejsco-
wości sąsiadujących z zakładami
Grupy Górażdże na terenie gmin
Gogolin, Prószków, Łambinowice
i Otmuchów.

elem 3-miesięcznego progra-
mu, który rozpocznie się latem

tego roku będzie realizacja działań
sprzyjających poprawie jakości
życia osób starszych poprzez m.in.
wspieranie i upowszechnianie
aktywności fizycznej, promocję
i ochronę zdrowia, działania edu-
kacyjne w zakresie obsługi kompu-
terów i urządzeń wykorzystujących
nowe technologie, turystykę oraz

C

udział w wydarzeniach kulturalnych
i warsztatach artystycznych. Orga-
nizatorzy planują też spotkania
z prawnikami, podczas których
będzie można skorzystać z bezpłat-
nych porad prawnych np. w zakresie
prawa spadkowego, jak również
spotkania z przedstawicielami
Policji na temat prewencji w zakre-
sie przestępczości wobec osób star-
szych.

-

- mówi Urszula Proszowska,
prezes Zarządu Fundacji.

ierwszym etapem realizacji
programu Fundacji GÓRAŻDŻE

- Aktywni w Regionie było zorga-
nizowanie 24 kwietnia br. warszta-
tów z udziałem przedstawicieli
miejscowości objętych przedsię-
wzięciem. W warsztatach prowa-
dzonych m.in. przez ekspertów ze

Pragniemy, aby nasz program
w pełni odpowiadał na potrzeby
mieszkańców wiosek uczestni-
czących w projekcie. Dlatego nasze
działania rozpoczynamy od konsul-
tacji społecznych czyli spotkań
z lokalnymi liderami, które pozwolą
nam lepiej poznać specyfikę posz-
czególnych miejscowości, dotych-
czasowe inicjatywy podejmowane
w obszarze aktywizacji seniorów,
a przede wszystkim poznać oczeki-
wania wobec programu naszej
Fundacji. Chcemy wspólnie wypra-
cować ten program i zainspirować
lokalne społeczności do jego konty-
nuacji.

P

znanej warszawskiej Fundacji
Wspomagania Wsi wzięło udział 23
lokalnych liderów, społeczników
i aktywistów. Warsztaty były okazją
do wymiany doświadczeń i dobrych
praktyk w zakresie działań podej-
mowanych na rzecz aktywizacji
osób starszych w poszczególnych
miejscowościach, jak również do
zgłaszania własnych pomysłów
i inicjatyw. Ostateczny zakres i har-
monogram działań zostanie opra-
cowany po analizie wyników war-
sztatów. Już dziś wiadomo, że
uczestnicy zwrócili uwagę na szcze-
gólną wartość lokalnego dziedzic-
twa historycznego i kulturowego.

undacja GÓRAŻDŻE - Aktywni
w Regionie została zarejestro-

wana na początku 2012 roku. Jej
założycielami są trzy spółki wcho-
dzące w skład Grupy Górażdże:
Górażdże Cement SA, Górażdże

F

Kruszywa sp. z o.o. i Górażdże Beton
Sp. o.o. Celem powołania Fundacji
jest stałe wspieranie lokalnych
społeczności, mieszkańców miast
i gmin, na terenie których prowadzą
swoją działalność Fundatorzy czyli
spółki Grupy Górażdże, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem miesz-
kańców województwa opolskiego
oraz gmin sąsiadujących z Górażdże
Cement SA. W okresie dwóch lat
działalności Fundacja dofinan-
sowała ponad 120 projektów na
łączną kwotę 1,3 mln z łotych
w obszarze sportu, kultury, ochrony
środowiska i działalności charyta-
tywnej.

(materiał prasowy Fundacji)

Aktywni w Regionie dla seniorów
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Prószków w Aglomeracji

Aglomerację tworzy 20 gmin
województwa opolskiego,

znajdujących się w obszarze funk-
cjonalnym Opola. Do obszaru tego
należy: Opole - miasto na prawach
powiatu; siedem gmin miejsko -
wiejskich: Gogolin, Krapkowice,
Lewin Brzeski, Niemodlin, Ozimek,
Prószków, Zdzieszowice oraz dwa-
naście gmin wiejskich: Chrząsto-
wice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki,
Izbicko, Komprachcice, Łubniany,
Murów, Popielów, Strzeleczki,
Tarnów Opolski, Turawa, Walce.

łówne obszary działalności
Aglomeracj i Opolskiej to:

planowanie strategiczne i przes-
trzenne, rozwój gospodarczy oraz
wspólne działania na rzecz pozys-
kiwania inwestorów, oświata, kul-
tura, sport i turystyka, ochrona
przeciwpowodziowa, transfer
nowych technologi i z centrów
naukowych Opola do podmiotów
gospodarczych Aglomeracji, och-

G

rona środowiska, ochrona zasobów
przyrodniczych, transport zbioro-
wy.

bszary te zostały wskazane
Strategii rozwoju Aglomeracji

Opolskiej na lata 2014 – 2020. Do
19 maja br. można jeszcze konsul-
tować ten dokument, który stanowi
kluczowy dokument kształtowania
polityki rozwoju samorządów.
Opinie do projektu dokumentu
można składać w formie pisemnej
na adres: Biuro Stowarzyszenia
A g l o m e r a c j a O p o l s k a , u l .
Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole
l u b n a a d r e s e - m a i l :
biuro@ao.opole.pl. Wszystkie
dokumenty są do pobrania na
stronie internetowej aglomeracja-
opolska.pl

O

Opracowano na podstawie
informacji ze strony

Aglomeracji Opolskiej.

Aglomeracja rozpoczyna badania

Informujemy, że od 7 maja br. prowadzone są prace nad Studium
Komunikacyjnym Aglomeracji Opolskiej. Badania bezpośrednie będą
prowadzone na ogromnej grupie uczestników - blisko 6000 osób. Planuje
się przeprowadzenie badań z przedstawicielami gmin, a także w zak-
ładach pracy, placówkach edukacyjnych, na trasach linii autobusowych
i w domach mieszkańców z terenu całej Aglomeracji Opolskiej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach od września 2013 roku

aktywnie uczestniczy w realizacji Programu Przeciwdziałania

Wadom Postawy u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim.

Jego celem jest zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży z zaburzeniami

w postawie ciała, a także zwiększenie aktywności ruchowej uczniów.

W codziennej pracy szkoły propagowany jest zdrowy styl życia:
aktywność ruchowa oraz walka z otyłością. Ważną rolę odgrywa

troska o zdrowe kręgosłupy, o które dba się w szczególności na zajęciach
gimnastyki korekcyjnej, lekcjach wychowania fizycznego i SKS. Szkoła bierze
również udział w akcji „Tornister na wagę zdrowia”, której celem jest
obniżenie wagi tornistrów do 10% wagi ucznia. Wszyscy uczniowie mają do
dyspozycji szafeczki lub kąciki na pozostawianie podręczników i przyborów
szkolnych, ławki i krzesła dostosowane są do wzrostu uczniów, a w czasie
lekcji prowadzone są ćwiczenia śródlekcyjne. Przez cały rok szkolny trwa
konkurs na Mistrza Najlżejszego Tornistra. Duży nacisk kładzie się na
aktywność ruchową w czasie przerw, zajęć dodatkowych, a także
pozalekcyjnych. Uczniowie chętnie korzystają z bazy szkoły: placu zabaw,
boiska szkolnego i sali gimnastycznej. Dużą rolę w realizacji programu
odgrywają rodzice, którzy aktywnie biorą udział w akcjach organizowanych
przez szkołę. Koordynatorem akcji jest Anna Kwaśniewicz, nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej i gimnastki korekcyjnej.
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o rozegranych 14 meczach
w sezonie 2013/1014 drużyna

z Zimnic zajęła trzecie miejsce
i zgodnie z regulaminem w małym
finale spotkała się z drużyna na
czwartym miejscu w tabeli. Finał odbył się w 27 marca w sali sportowej przy
PSP nr 1 w Krapkowicach. O trzecie miejsce zmierzyły się zespoły: Iskra
Zimnice oraz Volleybulls Krapkowice. Od początku meczu lepiej prezen-
towała się Iskra. Siatkarze z Zimnic lepiej przyjmowali oraz zdecydowanie
skuteczniej atakowali od swoich przeciwników. Nie ustrzegli się jednak kilku
błędów, które pozwoliły na odrobienie strat przez Volleybulls. Od stanu 8-8
mecz toczył się punkt za punkt i obfitował w wiele efektownych akcji
i długich wymian, gdy piłka po kilka razy wędrowała na każdą ze stron.
W końcówce seta Iskra zdobyła kilkupunktową przewagę i ostatecznie
wygrała do 21. Drugi set był już od początku został zdominowany przez
zawodników z Zimnic. Do bardzo dobrej gry w ataku dodali jeszcze kilka
skutecznych, punktowych bloków i bez problemów wygrali ostatecznie 25-
17.

o raz pierwszy drużyna z Zimnic zajęła III miejsce, wcześniej trzy razy po
rząd było miejsce czwarte. Ten sukces to wspólny wysiłek trenera

Damiana Widery i zawodników mocno zaangażowanych w tegoroczne
rozgrywki. Drużyny nie ominęły także kłopoty: na początku sezonu Jakubowi
Bednarkowi przydarzyła się kontuzja, a pod koniec sezonu kontuzja odno-
wiła się Sebastianowi Panuschowi. W tym roku po raz pierwszy zagrał
w Iskrze Rafał Miska - zawodnik z Prószkowa. ISKRA Zimnice zajęła także III
miejsce w XVII Turnieju Siatkówki Amatorów im. Andrzeja Roszkowiaka,
który odbył się 22 marca 2014 r.

Skład drużyny: Olender Robert, Widera Damian, Bednarek Jakub, Urbacka
Tomasz , Tkocz Piotr, Cebula Tomasz, Hadryś Jacek, Panusch Sebastian,
Pudełko Dominik i Miska Rafał.

Gmina Prószków jako jedna z siedmiu gmin

miejsko-wiejskich należy do Aglomeracji Opolskiej.

Wspólnota jednostek samorządu terytorialnego powstała

we wrześniu 2012 r.


