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Minęło 25 lat od konsekracji kościoła 
w Zimnicach Małych...
    Str. 3

Drużyna żaków wzięła udział 
w Międzynarodowym Turnieju 
Piłkarskim...             Str. 4

Dzieci z Przysieczy wyruszyły na 
poszukiwanie skarbów...

Str. 2

25 lat  
minęło...

Turniej Piłkarski 
Wrocław Trophy

Poszukiwacze 
skarbów!

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie oraz Pizzeria Sergio po raz 
pierwszy zorganizowały turniej piłkarski w błocie – Błotsoccer
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Muzyczna podróż do krainy
walców i najpiękniejszych operetek

XIX i XX wieku

Eine musikalische Reise durch die Welt
der Walzer- und Operettenmelodien

aus dem 19. und 20. Jahrhundert

z H nfeld (Niemcy)ü

Koncert zorganizowany

dzięki partnerskiej współpracy

miast Prószków i Hünfeld

Salonorchester
Hofberg

Koncert w kościele Matki Boskiej

Szkaplerznej w Chrząszczycach

Sobota  22.08.2015 r.,

godz. 18.00

Kościół poewangelicki w Prószkowie

Koncert inaugurujący Dni Prószkowa 2015

Piątek  21.08.2015 r.,

godz. 18.00

www.proszkow.pl • www.okis-proszkow.pl

Bajkowa Noc  
Märchennacht

Towarzystwo Niemców – Zarząd Gminny 
w Prószkowie organizuje w nocy  

z 29 na 29 sierpnia 2015 roku spotkanie  
ze światem bajek braci Grimm.

Spotkanie odbędzie się u Państwa Klosów 
w młynie w Ligocie Prószkowskiej. Koszt 15 zł

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat powinny znać  
podstawy języka niemieckiego.

Zapisy u Pani Sylwii Białończyk –  
Urząd Miejski w Prószkowie, tel. 77 40 13 749

Liczba miejsc ograniczona!

Górażdże wykupiły  
gminną drogę

W Przysieczy poszukiwano 
skarbów! 

Od lat obserwujemy bardzo dobrą współpracę naszego urzędu gminy 
Prószków i Cementowni Górażdże, co można zaliczyć do tak zwanego 

,,partnerstwa publiczno-prywatnego’’. Właśnie do takiego pozytywnego 
działania zaliczamy ostatnią sprzedaż gruntów, a dokładniej drogi łączącej 
Chrząszczyce z kopalnią Folwark, Cementowni Górażdże SA.

 Grupa Górażdże to lider w krajowej produkcji cementu i jeden z naj-
większych w Polsce producentów betonu towarowego i kruszyw. ,,Droga 
została wykupiona wraz z kilkoma przylegającymi do niej działkami z prze-
znaczeniem pod eksploatację margla, surowca potrzebnego do produkcji 
cementu w naszej firmie’’ mówi Andrzej Losor, Główny Specjalista ds. Mar-
ketingu i Komunikacji w Cementowni Górażdże. Grupa ta ma już dokładny 
plan jak zagospodarować pozyskany kawałek ziemi, choć plany te dotyczą 
przełomu roku 2015/2016. ,, W momencie rozpoczęcia eksploatacji na tych 
terenach, droga zostanie zamknięta, a mieszkańcy będą musieli korzystać 
z innych dróg gminnych, które biegną wokół terenów przeznaczonych pod 
inwestycję ’’ tłumaczy pan Andrzej. Jak już wcześniej podkreślono droga 
zostanie zamknięta z dwóch stron i zabezpieczona szlabanami, a pomiędzy 
nimi powstanie wyrobisko.

Cementownia podkreśla dobrą współpracę sąsiedzką z gminą i w poro-
zumieniu z nią, choć częściowo, pragnie zrekompensować niedogodno-
ści jakie wynikną dla mieszkańców. ,,Górażdże Cement SA partycypowała 
w kosztach remontu drogi między miejscowościami Folwark i Górki. 
Dodatkowo firma jeszcze w tym roku zapewni pomoc przy poprawie stanu 
nawierzchni drogi polnej biegnącej wokół wyrobiska Kopalni Folwark’’ 
dodaje pan Losor.

Niestety wydłuży się droga między miejscowościami Chrząszczyce 
i Folwark, ale wyremontowany odcinek drogi pomiędzy Górkami i Folwar-
kiem pozwoli mieszkańcom na przemieszczanie się po drodze o wyższym 
standardzie.

Powyższa sytuacja ma znacznie więcej pozytywnych argumentów, niż 
tych negatywnych. Inwestycja pokazuje dobrą jakość współpracy naszej 
gminy z dużymi przedsiębiorstwami.

W Przysieczy podczas wakacji dzieci nie mogą narzekać na nudę. Dwa 
razy w tygodniu ponad 16 dzieci bierze udział w zajęciach organizo-

wanych specjalnie dla najmłodszych. Podczas zabawy wszyscy uczestnicy 
poznają historię Przysieczy i okolic. To jedyny sposób by młodzi poznali histo-
rię swojej miejscowości – mówi organizatorka zajęć Pani Trauta Gambka. To 
już kolejny przykład, że dzieci najlepiej uczą się poprzez zabawę.

Tym razem wszyscy podopieczni wzięli udział w poszukiwaniu skarbu. 
Za pomocą mapy mali odkrywcy poruszali się po okolicy, by znaleźć upra-
gniony cel. 
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Minęło już 25 lat...

Błotsoccer

25 lat minęło od konsekracji kościoła pw. św. Franciszka w Zimnicach 
Małych, 8 lipca 1990 roku dokonał jej ks. Bp. Antoni Adamiuk, nato-

miast 5 lipca tego roku przypadły uroczystości z tej okazji. Rozpoczęła je 
Msza Święta, którą poprowadził biskup pomocniczy Paweł Stobrawa. Był to 
ważny dzień dla wszystkich parafian, ale również dla zaproszonych gości, 
a byli wśród nich zaprzyjaźnieni z parafią franciszkanie i księża. Takie spotka-
nie to możliwość przypomnienia sobie historii tego miejsca, jego dobrych 
i ciężkich chwil, których przez te 25 lat nie zabrakło. Jednym z nich była 
powódź, która nawiedziła również całą okolicę 10 lipca 1997 roku. Do dziś 
na murach kościoła wiszą dwie pamiątkowe tablice, które przypominają 
o tamtych trudnych wydarzeniach. 

Dla uczczenia święta parafii w Zimnicach zorganizowano po południu 
festyn na placu przedszkolnym. Na wszystkich przybyłych czekały różne 
atrakcje. Zabawy dla dzieci i dorosłych, poczęstunek, a nawet zabawa 
taneczna. Nad przebiegiem całej imprezy czuwali Andrzej Czerwiński 
i Tomasz Peszka.

Te niecodzienne rozgrywki sprawiły wiele frajdy nie tyko uczestnikom 
turnieju, ale przede wszystkim zebranym kibicom. Szczególne podzięko-

wania należą się Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Prószkowie oraz 
Panu Piotrowi Kurpierz za przygotowanie boiska, firmom BASSAU i ZGKIM w 
Prószkowie za pomoc w organizacji turnieju oraz Panu Dariuszowi Gątkow-
skiemu za sprawne przeprowadzenie zawodów.

Mamy nadzieję, że impreza wpisze się w kalendarz wydarzeń sportowych 
gminy, a może nawet całego województwa na stałe. Już dziś zapraszamy 
wszystkich chętnych do wzięcia udziału w przyszłorocznym turnieju.

Gminny Zarząd DFK
Zaprasza na Pielgrzymkę Narodów 

dp Maria Hilf 
w Zlatych Horach w Czechach 

w dniu 19 września br.
Godziny wyjazdów: 

Kościół w Winowie: godz. 7.30 
Kościół w Chrząszczycach: godz. 7.40 

Rynek w Prószkowie: godz. 7:50

Koszty wyjazdu: 60 zł od osoby 
(zagwarantowany transport i obiad)

Zgłoszenia przyjmuje: 
Andreas Heinrich, tel. 77 474 38 94

Zapraszamy do udziału w 

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
który odbędzie się 22 sierpnia 2015

podczas Dni Prószkowa.

Zgłoszenia  
do turnieju  

w OKiS Prószków  
do 14 sierpnia 2015
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Mistrz Polski  
z Boguszyc!

STOP PRZEMOCY

Turniej Piłkarski  
Wrocław Trophy

Michał Majstrenko, bo to o nim mowa, 
to najbardziej utalentowanych młody 

pływak w naszej gminie. Już w wieku dwóch 
miesięcy po raz pierwszy wszedł do wody, 
a trenuje od 12 lat. 

– Moi rodzice uważali, że ten sport naj-
bardziej rozwija i mi się też bardzo spodo-
bał – skromnie opowiada Michał. Pływanie 
to sport, który wymaga ogólnej sprawno-
ści fizycznej i bardzo dobrej kondycji, nie 
mówiąc już o technice konkretnych stylów. – 
Trenuję od poniedziałku do piątku, dwa razy 
dziennie, o 6 rano i od 16 do 18, wieczorem jest jeszcze siłownia – tak swój 
dzień przedstawia młody sportowiec. – Na treningach trzeba być zawsze 
skupionym i dawać z siebie wszystko, by później cieszyć się z dobrych wyni-
ków na zawodach. 

Michał ma na swoim koncie dość znaczące sukcesy. Ostatnio brał udział 
w Mistrzostwach Polski. – Zająłem pierwsze miejsce i ustanowiłem dwa 
rekordy tegoroczne na 100 i 200 metrów żabką – dodaje. Obecnie trenuje 
pod czujnym okiem trenera Jacka Urantówka i reprezentuje klub Zryw 
Opole. Michałowi życzymy powodzenia i wytrwałości na codziennych 
treningach. 

Drużyna żaków reprezentująca OKIS Prószków wzięła udział w  Między-
narodowym Turnieju Piłkarskim Wrocław Trophy 2015, który odbył 

się w dniach 10-12 lipca br. W tym roku do rywalizacji przystąpiły zespoły 
z Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Estonii, Litwy, 
Łotwy, Serbii i Rosji a także z Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Rumunii, Sło-
wacji, Węgier no i oczywiście  z Polski. Zespoły będą rywalizowały w 11 kate-
goriach wiekowych. Nasz zespół wystąpił w kategorii U9 w której w sumie 
wystartowały 32 zespoły. Drużyna OKIS-u zajęła ostatecznie 16 miejsce. Była 
to dla naszego zespołu kolejna okazja do zebrania międzynarodowego 
doświadczenia i zwieńczenie dobrego sezony 2014/2015. W tym sezonie 
nasi zawodnicy wygrali rywalizację  w lidze żaków OZPN  powiatu opol-
skiego. Serdecznie gratulujemy!

Jedną z form pomocy na rzecz osób doświadczających prze-
mocy jest powołany na mocy ustawy z 10 czerwca 2010r. 

o przeciwdziałaniu przemocy Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Prószków.

Zespół ten tworzy grupa profesjonalistów stale ze sobą współpracują-
cych, a dzięki temu skuteczniej reagujących na doniesienia o przemocy. Są 
to przedstawiciele:
•	 jednostek	organizacyjnych	pomocy	społecznej
•	 gminnej	komisji	rozwiązywania	problemów	alkoholowych
•	 policji
•	 oświaty
•	 ochrony	zdrowia
•	 organizacji	pozarządowych

W skład zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi, 
a mogą wchodzić również prokuratorzy.

Członkami tego zespołu są osoby reprezentujące instytucje odpowie-
dzialne za sprawy dotyczące przemocy. Do zadań zespołu ds. przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie należy w szczególności prowadzenie procedury 
Niebieskiej karty.

Siedzibą zespołu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie. 
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie o prze-

ciwdziałaniu przemocy. Jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie 
działań podmiotów współpracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w szczególności poprzez:
•	 ocenę	sytuacji	osoby	indywidualnej,
•	 udzielenie	pomocy	w	tym	poradnictwo	socjalne,	prawne,	psychologiczne	

osobom wymagającym wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów, 
•	 podejmowanie	 interwencji	w	przypadku	przemocy	domowej	 i	 urucha-

mianie procedur mających na celu jej powstrzymanie, 
•	 podejmowanie	 wspólnych	 działań	 w	 ramach	 procedury	 „Niebieskie	

karty”.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego są zobowiązani do zachowania 

poufności informacji, które uzyskali przy realizacji ww. zadań.
Problem podejrzenia zaistnienia przemocy można zgłosić m.in.: poli-

cji, prokuraturze, przedstawicielom oświaty, przedstawicielom gminnej komi-
sji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicielom jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawicielom służby zdrowia.

Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej
Gminny Zarząd Mniejszości Niemieckiej w Prószkowie 
organizuje wyjazd do Wrocławia w dniu 26.09.2015 r.  

na V Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej.

Poza występem wielu grup kulturalnych i wokalistów festiwal 
uświetniony będzie występem gwiazdy estrady niemieckiej – 

Andy Borga, wykonawcy popularnych niemieckich szlagierów.

Cena: 30 zł

Zapisy: Cecylia Kurpierz,  
Urząd Miejski w Prószkowie, tel. 77 40 13 742



sierpień 2015 strona 5

Źlinice – Najpiękniejszą Wsią Opolską 2015?

W tym roku do udziału w tym prestiżowym konkursie zgłosiła się jedna 
z naszych gminnych wiosek – Źlinice. W piątek, 31 lipca Źlinice odwie-

dziła specjalna komisja, która szczegółowo i wnikliwie przyglądała się wio-
sce. Trzeba przyznać, że konkurencja jest ogromna, ponieważ do konkursu 
zgłosiło się aż 17 wsi z województwa opolskiego. 

Inicjatywa udziału w konkursie wyszła ze strony naszego Stowarzyszenia 
Ziem Nadodrzańskich Źlinice. Niemniej prawdziwym motorem napędo-
wym naszej wioski, a także samego Stowarzyszenia (chociaż może się nie-
chętnie do tego przyznaje) jest nasza Pani Sołtys, Maria Urbacka i to głów-
nie w niej zrodziła się już po raz kolejny potrzeba poszczycenia się wioską, 
a przede wszystkim jej mieszkańcami. Źlinice w konkursie na Najpiękniejszą 
Wieś Opolską brały już udział w 2000 roku i zdobyły III miejsce – opowiada 
Pani Żaneta Huncia.

Przygotowania do konkursu na najpiękniejszą wieś opolską 2015 ruszyły 
już parę miesięcy temu. Jak mówią mieszkańcy konkurs był po części okazją 
by	 tchnąć	w	nią	„nowe	życie”.	Odnowiony	 został	plac	 zabaw,	odrestauro-
wane	zostały	wiejskie	kapliczki	oraz	budynek	Straży,	budynek	„Starej	Poczty”	
zyskał wewnątrz parę nowych akcentów, które czynią go bardziej przytul-
nym, odnowiony został także herb Źlinic, który pochodzi z 1742 r. nada mu 
bardziej współczesny wymiar.

To jedynie garstka z działań, których podjęliśmy się, ale najbardziej satys-
fakcjonujący w tym wszystkim jest fakt, iż wszystkie te inicjatywy były okazją 
do spotkania się, do porozmawiania i wspólnego spędzenia czasu – dodaje 
Pani Żaneta. 

Śmiało można powiedzieć, że w działania zaangażowana była praktycz-
nie cała lokalna społeczność. Współdziałanie Rady Sołeckiej, miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego 
Orzeł Źlinice, lokalnych działaczy społecznych zrzeszających się aktualnie 
w Stowarzyszenie Ziem Nadodrzańskich Źlinice, Koła Gospodyń Wiejskich, 
Hodowców Gołębi Pocztowych, Mniejszości Niemieckiej i podmiotów pry-
watnych skutkuje niemalże 100% skutecznością działań w procesie odnowy 
wsi. 

,,TENIS – PRZYJEMNIE WYKORZYSTANY  
CZAS DLA DZIECI I DOROSŁYCH’’

FUNDACJA TENIS PRÓSZKÓW
zaprasza na

TURNIEJ TENISOWY 
 DLA DZIECI I DOROSŁYCH

22 sierpnia zapraszamy wszystkich chętnych  
na turniej tenisowy, który odbędzie się  

na kortach miejskich w Prószkowie.
•	 Najmłodsze	dzieci,	które	miały	zajęcia	w	środy	i	piątki	 

o 16:00 i o 17:00 zapraszamy w sobotę na godzinę 9:30
•	 Młodzież,	która	miała	zajęcia	w	środy	o	15:00	 

i piątki o 18:00 zapraszamy na godzinę 12:00
•	 Dorosłych,	nie	tylko	tych	co	chodzili	na	zajęcia	zapraszamy	

na godzinę 15:00

Wspaniała zabawa i nagrody gwarantowane! 
Więcej informacji pod numerem 728 877 945

– Z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że zaangażowani 
w przygotowania byli wszyscy mieszkańcy: każdy na swój sposób i w miarę 
swoich możliwości. Ponadto w podejmowane działania zaangażowane były 
także lokalne organizacje, takie jak miejscowa jednostka Straży Pożarnej czy 
też	nasi	piłkarze,	którzy	również	chętnie	wsparli	nas	w	„byciu	najpiękniejszą	
wioską” – zapewnia Pani Żaneta.

Źlinice to jednak nie tylko wioska, to nie tylko mieszkańcy, którzy biernie 
w niej mieszkają, to grono przyjaciół, którzy lubią wspólnie spędzać czas, 
a przy okazji podejmować nowe wyzwania służące rozwojowi lokalnej spo-
łeczności oraz poprawie jakości jej życia. 

Efekt prawdziwego piękna tej wioski tkwi w jej mieszkańcach. To oni są 
fundamentem tego wszystkiego, bez nich niczego by nie było, także z peł-
nym przekonaniem możemy stwierdzić, że już wygraliśmy – podsumowuje 
Pani Żaneta.

Wyniki konkursu poznamy już 6 września w Byczynie podczas dożynek 
wojewódzkich.
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2015

ATRAKCJE:

ORGANIZATORZY:

www.multiplay.pl

05-06.09.2015r
ZAPRASZAMY NA TURNIEJ PIŁKARSKI

Zawody z nagrodami

Dmuchańce dla dzieci

Animacje dla najmłodszych

Stadion  Miejski w Prószkowie
ul. Sportowa 1, Prószków

Sobota 05.09.2015 - od godz.: 10:00
Niedziela 06.09.2015 - od godz.: 10:00

CUP

Drogi Rodzicu dbając o właściwy 
rozwój i zdrowie swojego dziecka 
pamiętaj o współczesnych zagro-
żeniach, które mogą mieć zgubny 
wpływ na człowieka. Jednym 
z takich zagrożeń są ostatnio bar-
dzo popularne wśród młodzieży 
tzw. „dopalacze”. Rodzicu, ważne jest byś Ty także posiadał wiedzę na 
temat substancji, z którymi Twoje dziecko może mieć kontakt.

Dopalacze to produkty pochodzenia zarówno syntetycznego, jak 
i naturalnego, sprzedawane w sklepach internetowych lub poprzez sieć 
sklepów stacjonarnych. Sprzedawcy reklamują je jako środki pobudza-
jące, wspomagające funkcje poznawcze (np. poprawiające czasowo 
pamięć, koncentrację uwagi) czy pozwalające zrelaksować się. Jedno-
cześnie producenci „dopalaczy” w ofercie handlowej zamieszczają infor-
macje, że są to produkty kolekcjonerskie, nawozy do kwiatów czy sole do 
kąpieli „nie do spożycia przez ludzi”.

Jak działają? „Dopalacze”, jak większość substancji psychoaktyw-
nych, działają na ośrodkowy układ nerwowy i po ich zażyciu zmienia się 
nastrój i zachowanie człowieka. Objawy używania podobnie jak w przy-
padku narkotyków, zależą od rodzaju substancji, przyjętej dawki, jak 
również od cech psychofizycznych danej osoby. Nie ma jednego wzorca 
reakcji na przyjętą substancję – tolerowana przez organizm jednego 
człowieka, dla innego może być groźną w skutkach trucizną. W zależ-
ności od substancji mogą wystąpić między innymi następujące objawy: 
przypływ energii, podwyższenie nastroju, rozdrażnienie, huśtawka 
nastroju, pobudzenie psychoruchowe, napady szału, stany depresyjne, 
halucynacje wzrokowo-słuchowe, a także utrata apetytu, bezsenność, 
przekrwienie gałek ocznych, wymioty, biegunka. Powodowane przez 
dopalacze zmiany świadomości lub stany pobudzenia ograniczają zdol-
ność oceny i kontroli sytuacji, co znacząco zwiększa ryzyko niebezpiecz-
nego wypadku, odniesienia urazu, a także utraty przytomności. Używa-
nie dopalaczy może także spowodować skutki śmiertelne.

Jak wyglądają? „Dopalacze” występują w postaci białego proszku, 
kapsułek lub tabletek, suszu roślinnego (liście, nasiona, ekstrakt, skręty), 
suszu grzybów. Mogą być przyjmowane doustnie, donosowo, w postaci 
wywaru lub do palenia. Działania zaradcze rodziców w przypadku zagro-
żenia używaniem przez dziecko dopalaczy” są takie same, jak przy innych 
zagrożeniach – na przykład piciu alkoholu czy używaniu narkotyków. 
Największą moc chroniącą naszego dziecka ma: zaufanie, okazywa-
nie miłości i zainteresowania życiem dziecka (mów dziecku, że jest dla 
ciebie najważniejszą osobą, że zależy ci, by było zdrowe i szczęśliwe, 
poznaj jego przyjaciół, zainteresowania i sposoby spędzania czasu 
wolnego);  

Chroniąc dziecko należy: rozmawiać z nim często, poruszając trudne 
tematy o narkotykach, alkoholu, dojrzewaniu; uważnie słuchać; pytać 
o jego zdanie; wspierać; chwalić dziecko za sukcesy; poznać jego przyja-
ciół; jego zainteresowania, a jednocześnie wyrażać zdecydowany sprze-
ciw wobec używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych. 

Dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, życz-
liwość i akceptacja – pomogą uchronić Twoje dziecko.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów 
telefonów pod którymi można szukać pomocy:
1. 800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego 

Inspektora Sanitarnego
2. 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
3. 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach 

bezpieczeństwa dzieci
4. 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
5. 112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej 

Unii Europejskiej.

Remont drogi na odcinku 
Chrząszczyce – Górki

Spore utrudnienia czekają mieszkańców dwóch wsi w naszej gminie, 
a mowa o Górkach i Chrząszczycach. To na drodze łączącej te dwie miej-

scowości odbędzie się jej całkowity remont. 
– Prace chcielibyśmy rozpocząć w drugiej połowie sierpnia, nie wiem czy 

uda się zakończyć prace trudne przed rozpoczęciem roku szkolnego, tak 
by autobusy którymi jeżdżą dzieci, miały swobodny przejazd, ale będziemy 
się starać – zapewnia Pan Dariusz Gajda kierownik budowy. Dokładnego 
terminu również nie podaje ze względu na brak potwierdzenia i akceptacji 
planu objazdu remontowanego odcinka drogi przez Zarząd Krajowy Dróg 
i Autostrad.  Wiadomo, że ruch będzie całkowicie zablokowany, a przejazd 
będzie możliwy tylko dla mieszkańców tych dwóch wiosek i przedsiębior-
ców. W Górkach dodatkowo zostanie wymieniona kanalizacja i ta budowa 
ruszy szybciej, ale nie będzie blokowała ruchu. To dodatkowe utrudnienie 
dla samych mieszkańców. 

– Cała budowa drogi zajmie około miesiąca i będą to ciężkie prace, póź-
niej zostaną już tylko wykończenia – dodaje Pan Dariusz. Nie pozostaje nam 
nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na nową drogę.

DOPALACZE!!!
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Obserwując zmiany zachodzące w społeczeństwie zauważa się zjawisko 
starzenia, a więc wydłużania przeciętnego czasu trwania życia. Konse-

kwencją tego jest szybszy wzrost liczby osób w podeszłym wieku.  Z tego 
też względu należałoby podjąć działania zmierzające do  jak najpełniej-
szego  zaspokojenia potrzeb tych osób, okazać im zainteresowanie i wspar-
cie społeczne.

W miarę  przybywania lat potrzeby człowieka zmieniają się, gdyż zmie-
nia się perspektywa życiowa. Ogromnej wagi nabierają banalne sprawy 
dnia codziennego z którymi starszy człowiek boryka się z coraz większymi 
trudnościami na skutek słabości własnego organizmu. Coraz częściej myśli                    
się  o przyszłości, a wówczas  pojawia się smutek i strach.

Kolejna inicjatywa pracowników socjalnych MOPS w Prószkowie jest kie-
rowana	właśnie	do	tych	osób.	Realizowana	jest	pod	nazwą	„Pomocna	dłoń”	
Inicjatywa ta polega na pomocy w kontaktowaniu seniorów z przedsiębior-
cami dokonującymi drobne  remonty  czy też naprawy.

Często osoby starsze są samotne, mają poczucie nieprzydatności,                       
są  mniej sprawne fizycznie, mają często ograniczone kontakty międzyludz-
kie.  Tym samym osoby te mają problemy w dotarciu do odpowiedniego 
fachowca. Starsza osoba może więc zgłosić w MOPS,  że wymaga pomocy 
np. hydraulika czy malarza, a pracownik socjalny przekaże jej numery telefo-
nów do osób świadczących takie usługi . Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej będzie pełnił rolę punktu kontaktowego.

 Wymiana informacji sprawi, że osoby starsze, samotne, niepełnosprawne 
poczują się ważne dla innych  i w większym stopniu będą mogły liczyć na 
pomoc. 

Tel. do MOPS w Prószkowie: 
77/4643053, 77/4013715

„Prószków wczoraj i dziś” – 
wystawa fotograficzna

Pomocna dłoń

Zakończono remont  
ul. Szkolnej

Podczas VII Prószkowskiej Parady Orkiestr oprócz muzyki dużym zainte-
resowaniem	 cieszyła	 się	 również	wystawa	 fotograficzna	 pt:	„Prószków	

wczoraj i dziś” Odwiedzający  ją  mieszkańcy Prószkowa mieli doskonałą 
okazję do  refleksji  nad zmieniającym się krajobrazem Prószkowa. To co 
jeszcze niedawno wydawało się normalnością dziś jest już historią. Do tej 
pory zebraliśmy kilkadziesiąt zdjęć których posiadaczami są mieszkańcy 
naszego miasta. W dalszym ciągu czekamy jednak  na osoby które chciały 
by	udostępnić	nam	swoje	zdjęcia	 .	Podczas	„Dni	Prószkowa”	które	odbędą	
się 21-23 sierpnia 2015r chcielibyśmy  pokazać jeszcze więcej fotografii. Na 
wszystkich chcących dostarczyć własne zdjęcia czekamy w Ośrodku Kultury 
i Sportu w Prószkowie.

W końcu zakończył się długo wyczekiwany remont ul. Szkolnej w Prósz-
kowie. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia z jakości nowej drogi, jak 

również z jej estetycznego wyglądu. Była to ważna inwestycja, ponieważ jest 
to główna droga jaką dzieci pokonują idąc do szkoły. Teraz już rodzice nie 
powinni się obawiać o swoje pociechy w codziennej wędrówce na lekcje.
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Z kroniki policyjnej... Bezpieczne wakacje!
Zdarzenia kryminalne z gminy Prószków:

W dniu 24.07.2015r. w Złotnikach  funkcjonariusze Policji zatrzymali do kon-•	
troli drogowej kierującego rowerem w stanie nietrzeźwości alkoholowej.  
Kierującym okazał się mieszkaniec gminy Prószków wynik badania przekro-
czył  1,5 promila alkoholu.  
W dniu 10.07.2015r. w miejscowości Prószków funkcjonariusze Policji •	
zatrzymali kierującego samochodem osobowym podejrzewanego o kiero-
wanie samochodem  po spożyciu  alkoholu. Mieszkaniec  gminy Prószków  
odmówił badania na zawartość alkoholu w  wydychanym powietrzu i zażą-
dał pobrania krwi.
W dniu 17.07.2015r. pomiędzy  godziną 15.30-17.30  w  Prószkowie  nie-•	
ustalony  sprawca wykorzystując fakt pozostawionego otwartego samo-
chodu dokonał kradzieży telefonu komórkowego marki Iphone 6 oraz  
torebki z kosmetykami na łączną sumę  strat  4 tys. zł na szkodę mieszkańca 
gminy Prószków.

Wakacje to dla większości czas wypoczynku i niejednokrotnie dalekich 
podróży. Podobnie jak w latach ubiegłych policjanci ruchu drogowego 

czuwać będą nad tym, by wszyscy do celu dotarli bez przeszkód. Na dro-
gach pojawiło się więcej niż zwykle policjantów ruchu drogowego. Okres 
wakacyjny to czas, kiedy ruch na drogach jest większy. Funkcjonariusze 
szczególną uwagę zwracają na trzeźwość kierujących, prędkość, używanie 
fotelików do przewożenia dzieci oraz korzystanie z pasów bezpieczeństwa.

Policjanci przypominają również o zasadach bezpiecznego wypoczynku 
nad wodą. Na największych akwenach naszego regionu nad bezpieczeń-
stwem wypoczywających czuwać będą policyjni wodniacy. Pamiętajmy, żeby 
korzystać ze strzeżonych kąpielisk. Pod żadnym pozorem nie wchodźmy do 
wody pod wpływem alkoholu. Alkohol zaburza ocenę własnych możliwo-
ści, skłania do brawury, osłabia organizm, dodaje odwagi, która zazwyczaj 
kończy się tragedią. Jeśli pod naszą opieką znajdują się dzieci, ani na chwilę 
nie spuszczajmy ich z oka. Małe dzieci nigdy nie powinny kąpać się same.

Wyjeżdżając upewnijmy się, że nasze mieszkanie czy dom jest właściwie 
zabezpieczone. Jeśli mamy taką możliwość zainstalujmy alarmy oraz rolety 
antywłamaniowe, jednak najlepszym sposobem zabezpieczenia domu 
czy mieszkania jest czujny sąsiad, który zwróci uwagę na to co dzieje się 
w pobliżu naszego domu, gdy nas nie ma.

Unikajmy niebezpiecznych sytuacji a o wszystkich niepokojących Pań-
stwa zdarzeniach proszę poinformować telefonicznie najbliższą jednostkę 
Policji dzwoniąc pod numer 997 lub też 112.


