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Po raz 9 odbyła się Bajkowa Noc  

w Ligocie Prószkowskiej…

    Str. 7

Scorpion w kolejnej edycji 

Mam Talent!            Str. 2
Dwa zwycięstwa i komplet punktów 

w II lidze kobiet...

Str. 8

Bajkowa 

Noc

Mają 

talent? 

Dziewczyny 

zagrały na piątkę!

Zabawy taneczne na świeżym powietrzu, koncerty, rozgrywki sportowe i atrakcje 

dla najmłodszych – tak w dużym skrócie wyglądały Dni Prószkowa 2015...



wrzesień 2015strona 2

Remont drogi 
Chrząszczyce-Górki

XIII Przysieckie Święto Ziół

Mają talent?

„Bawmy się razem”

Staw Nowokuźnicki 
odzyska swój blask!

Remont jednej z głównych dróg naszej gminy łączącej dwie miejscowo-

ści Górki i Chrząszczyce choć jest uciążliwy dla mieszkańców, to wkrótce 

przyjemnie będzie jeździć nową i bezpieczną  jezdnią. Koniec remontu 

jest planowany na 15 października i w związku z tym w rozkładach jazdy 

autobusów nastąpiły zmiany. Po pierwsze autobusy jeździły wyznaczonymi 

objazdami, a te dojeżdżające z Prudnika nie zatrzymywały się w ogóle na 

przystankach w Pomologii, Złotnikach, Chrząszczycach i Górkach. 

Pragniemy jednak poinformować, że już od 7 września ruch dla 

autobusów zostanie wznowiony.

Z okazji Matki Boskiej Zielnej w Przysieczy, 15 sierpnia po raz XIII odbyło 

się Przysieckie Święto Ziół. 

Festyn rozpoczął się o godzinie 15:00, a całą imprezą przewodziły Ger-

truda Gritner i Trauta Gambka. Na szczęście pogoda dopisała, a dobre 

humory wszystkich przybyłych gości dodatkowo rozweseliły to sobotnie 

popołudnie. Na scenie występy rozpoczęła Kabaretowa Orkiestra Dęta pod 

przewodnictwem Andrzeja Bojarskiego. Następnie pojawił się gość spe-

cjalny festynu Andrea Rischke, bardzo utalentowana i znana już za zachod-

nią granicą, piosenkarka z Chrzelic, a ,,Proskauer Echo’’ zadbało o udany fi nał 

festynu. Pod wieczór odbyła się zabawa z zespołem ,,Holidays’’, a na scenie 

pojawiły się jeszcze znane wszystkim ,, Przysieczanki’’. XIII Przysieckie Święto 

Ziół już na stałe wpisało się w kalendarz imprez w naszej gminie.

Zespół taneczny Scorpion sięga po kolejne sukcesy. Tym razem brał udział 

w kolejnym etapie programu Mam Talent! Wyniki poznamy niestety 

dopiero w październiku, kiedy zostanie ogłoszona półfi nałowa 35-tka uczest-

ników, a wszystko przez wiążącą umowę ze stacją TVN. To właśnie na tym pro-

gramie już od września będzie emitowany Mam Talent. Wiemy że Scorpion 

został bardzo pozytywnie odebrany przez Jury, także teraz nie pozostaje nam 

już nic innego jak czekać na ich telewizyjne występy. Cóż może to właśnie im 

uda się dołączyć do najzdolniejszej ekipy w całej Polsce?

Dzięki dofi nansowaniu, które otrzy-

mało województwo opolskie sko-

rzystała również nasza gmina. Poprzez 

dodatkowe fundusze odbędzie się 

remont zniszczonej i wyłączonej 

z użytku kładki pieszo-rowerowej na 

terenie Stawu Nowokuźnickiego oraz 

zostanie odnowiony teren od strony 

Osin. Prace powoli ruszają, bo już w tym 

roku powstanie plan, a w przyszłym roz-

poczną się główne roboty, które maja 

zostać całkowicie skończone w ciągu 

trzech lat. Ten remont doda jeszcze wię-

cej atrakcyjności stawu i być może sta-

nie się miejscem wypoczynku kolejnych 

mieszkańców naszej gminy.

Tradycją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie jest już 

organizacja pikniku integracyjnego  kończącego wakacje. 

 W dniu 26-08-2015r. został więc zorganizowany piknik pod nazwą 

„Bawmy się razem”. Imprezę  zorganizowano w gospodarstwie agrotury-

stycznym w Przysieczy. Około 70 osób było uczestnikami tego spotkania. 

Terapeuta ds. uzależnień przeprowadził pogadankę dotyczącą agresyw-

nych zachowań oraz przemocy w rodzinie.  Wskazywał również działania 

profi laktyczne podejmowane  wobec osób uzależnionych. Dzieci natomiast 

miały możliwość uczestniczenia w szeregu zabaw i konkursów. W spotkaniu 

uczestniczył nasz  dzielnicowy dając tym samym możliwość zwrócenia się 

do niego z problemami dnia codziennego. Pracownicy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Prószkowie  przygotowali poczęstunek dla przyby-

łych gości. Nie zawiodła nas pogoda.

Wszystkim uczestnikom a także Państwu Lipińskim za umożliwienie zor-

ganizowania pikniku w ich gospodarstwie agroturystycznym- serdecznie 

dziękujemy. 
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Na terenie naszej gminy, jak zapewne w wielu innych rejonach, mieszkają 

ludzie, którzy mogą pochwalić się talentem w różnych dziedzinach. Nie 

wszyscy wiedzą o ich zdolnościach, a na pewno warto je poznać.

Dzisiaj przedstawiamy młodego człowieka Wojciecha Bocek, którego 

pasjami są rysunek i malarstwo. Wojtek, który uczył się w Liceum Plastycz-

nym w Opolu, maluje, jak sam mówi, dla przyjemności. Do chwili obecnej 

niewiele osób, poza rodziną i bliskimi znajomymi, oglądało jego prace. My 

postanowiliśmy to zmienić – przedstawiamy Państwu kilka jego rysunków 

i obrazów.

Opowiedz mi, jakich technik 

używasz do tworzenia?

– Rysuję ołówkiem, a obrazy 

maluję farbami akrylowymi, ponie-

waż na olejowe jestem uczulony.

Twoje obrazy i rysunki są bar-

dzo ciekawe, czy masz ich dużo 

w swojej kolekcji?

– Nie mam ich zbyt wielu, ponie-

waż jeszcze studiuję i nie zawsze 

mam czas na malowanie.

Czy sprzedawałeś już swoje 

prace?

– Raczej nie – kilka obrazów 

podarowałem. Dwa razy przyszli 

do mnie znajomi i zamówili obrazy 

Promujmy rodzime talenty

Konkurs Bawarskiego Ministerstwa Kultury i Nauki

Uczniowie ze Złotnik po raz piąty znaleźli się wśród laureatów konkursu 

Bawarskiego Ministerstwa Kultury i Nauki. 

Konkurs pod hasłem „Niemcy i ich wschodni sąsiedzi. My w Europie” 

bawarskie ministerstwo organizuje co dwa lata. W tym roku do współza-

wodnictwa na temat „Słowacja i Węgry” stanęło ponad 100 projektów kre-

atywnych z 1600 uczestnikami, nadesłanych przez szkoły bawarskie oraz 

z Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie nauczany jest język niemiecki. 

Projekt uczniów i uczennic z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złotni-

kach pod kierunkiem nauczycielki Alicji Połczan nosił tytuł „ Schneewittchen 

gesucht” i został uznany za wyjątkowy komiks. Powstał z inspiracji słowacką 

baśnią „ Schneewittchen und die zwölf Bergknappen”. Wykonany został 

metodą kolażu w formacie Kamishibai - japońskiego teatru papierowego. 

Najtrudniejszym elementem w pracy nad projektem okazało się przekształ-

cenie tekstu baśni w minimum treści, jaką zawiera komiks, ale udało się przy 

wsparciu nauczycielki. Całość została przedstawiona w formie prezentacji 

Power Point, do której uczniowie użyczyli swoich głosów, identyfi kując się 

z bajkowymi postaciami. Projekt otrzymał 3. miejsce. Uczennice Laura Kutz 

i Julia Bera oraz uczniowie Mateusz Hajsz i Oliver Kutz wraz z nauczycielem 

na podstawie zdjęć, które przynieśli. To były moje pierwsze zarobione 

pieniądze.

Rozumiem. Życzę w takim razie jak najwięcej chętnych na twoje 

płótna.

– Dziękuję. Wiadomo, że chciałbym malować więcej, bo w myśl zasady 

„praktyka czyni mistrza”, im więcej prac, tym pewniejsza ręka i coraz lepsze 

obrazy.

Wszystkie osoby, które również mogą pochwalić się swoim talentem – 

malują, rysują lub piszą – i chciałyby udostępnić nam swoje prace, prosimy 

o kontakt z naszą redakcją.

w ramach nagrody otrzymali zaproszenie 

na trzydniową uroczystość podsumowa-

nia konkursu i wręczenia nagród do Pas-

sau na Bawarii. 

Konkurs bawarski w swojej tematyce 

koncetruje sie na rozwoju historycz-

nych stosunków między Niemcami i ich 

wschodnimi sąsiadami. Celem konkursu 

jest przygotowanie projektu, który przy-

czynia się do integracji europejskiej oraz 

przezwycięża stereotypy, powstałe na 

drodze historycznych wydarzeń. Poprzez 

udział uczniów z Europy Wschodniej konkurs ten zyskuje międzykultu-

rowy wymiar - umożliwia spotkanie i wzajemne poznanie się, zachęca do 

nawiązywania kontaktów między uczestnikami różnych narodowości, inte-

gruje.  W tej kwestii należy podkreślić ważną rolę Domu Niemiec Wschod-

nich „Haus des Deutschen Ostens”, który wspiera organizatora i fi nansuje 

nagrody, umożliwiając przyjazd, pobyt oraz korzystanie z oferty kultury 

zwycięzców z zagranicy.

Alicja Połczan

XI Oktoberfest 2015
w dniach 19-20.09.2015 r. 

Górki, ul. Szkolna 2 (Dom Spotkań)
Sobota od godziny 19:00 – 24:00

Zabawa taneczna 
Niedziela od godziny 14:30

Otwarcie Muzeum, Występy dzieci z Przedszkola, Konkursy, Duet 
Ewa i Damian, Orkiestra Dęta z Prószkowa, Zespoły muzyczne

Obfi cie zaopatrzony bufet
Serdecznie zapraszamy • Zarząd DFK
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Biesiada Śląska

Biesiada Śląska to coś specjalnego dla wszystkich fanów śląskiej muzyki. 

Na scenie zaprezentowały się Julia i Kola oraz Grzegorz Stasiak. Korne-

lia Maroszek i Justyna Gawlik-Sosna (bo to są prawdziwe imiona kobiet 

z zespołu Julia i Kola) to dobrze znane prezenterki z telewizji TVS, które pro-

wadzą ,,Szlagrowy Koncert Życzeń’’. Ten duet zaśpiewał nam wiele nowych 

piosenek, których wszyscy zgromadzeni goście z radością słuchali. Grzegorz 

Stasiak serwował natomiast dowcipy i tym samy wprowadzał mieszkańców 

w dobry nastrój.

 

Zabawa pod gwiazdami

Park OKiS podczas tego weekendu spełniał wiele funkcji. Na piątkowy 

i sobotni wieczór był nawet parkietem. W piątek zabawę taneczną popro-

wadził zespół Sherwood, a w sobotę podczas dyskoteki pod gwiazdami nad 

dobrą muzyką czuwał DJ Baśka. Takie zabawy przyciągnęły najwięcej miesz-

kańców, zarówno tych starszych jak i młodszych. 

Turniej Siatkówki
Sobota w trakcie dni Prószkowa była typowo sportowym dniem. Od 9:30 

wystartował turniej tenisowy, a już o 11:00 na stadionie miejskim pojawili się 

siatkarze by rozegrać swój turniej i wyłonić najlepszą drużynę naszej gminy. 

Na starcie rywalizacji stanęły cztery drużyny w tym jedna składająca się tylko 

z kobiet. Dla dziewczyn z Zimnic była to próba nie lada odwagi walczyć 

tylko z mężczyznami. Z rywalizacji zwycięsko wyszła drużyna z Zimnic-

Iskra Zimnice. Drugie miejsce po zaciętej walce zajęła drużyna z Chrzowic, 

W dniach 21-23 sierpnia obchodziliśmy dni Prószkowa. To wyda-

rzenie jak co roku przyciągnęło wielu mieszkańców naszej 

gminy. Zabawy taneczne na świeżym powietrzu, atrakcje dla dzieci 

i rozgrywki sportowe przyciągnęły mieszkańców, którzy chcieli roz-

rywkowo spędzić ten przedostatni weekend wakacji. 

Pierwszym dniem świętowania był piątek. O 18 w kościele poewangelic-

kim odbył się koncert niemieckiego wykonawcy Salonorscherster Hofberga, 

a następnie zabawa przeniosła się na scenę w parku OKiS. Dzięki coverom 

Italo Disco w wykonaniu Roberto Zucero mogliśmy się poczuć jak we Wło-

szech. Wieczór to już zabawa taneczna z zespołem Sherwood. Tak ciekawie 

wyglądał pierwszy dzień dni Prószkowa. 

Zabawy dla dzieci

Dla najmłodszych uczestników dni Prószkowa organizatorzy zagwaran-

towali świetną zabawę pod opieką piratów, którzy byli mistrzami w zago-

spodarowywaniu wolnego czasu.

 W parku czekały na nich wielkie dmuchane zjeżdżalnie i skakanki na 

gumowych linach. Dodatkowo mogli poczuć się jak Indianie lub inni boha-

terowie z ich ulubionych bajek ponieważ panie od malowania twarzy cha-

rakteryzowała ich na wszystkie możliwe sposoby. Dzieci z uśmiechem na 

kolorowej twarzy opuszczały piratów.

Pokaz ginących zawodów

Trochę historii można było zaczerpnąć podczas pokazu ginących zawo-

dów. Na stoiskach rzemiosła artystycznego można było poznać jego praw-

dziwe oblicze. Pierwszą ważną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest 

fakt, że dawniej rzemiosło artystyczne nazywało się rzemiosłem profesjo-

nalnym, a w jego skład wchodziły takie zawody jak kowal, prządka czy rzeź-

biarz wyrobów codziennego użytku z drewna. Wszystko to było możliwe do 

obejrzenia w naszym Prószkowie. Szczególne chętnie odwiedzanym stano-

wiskiem był zawód kowala, który oferował podkowy na szczęście z wybija-

nym ciężkim młotem imieniem klienta.

Tak bawił się  
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W grupie drugiej zwycięstwo wywalczył Łukasz Szenawa, drugie miejsce 

zajęła Justyna Stępień, a trzecie Julka Rogóż. W tej kategorii rywalizowało 

siedmiu młodych sportowców, a byli to oprócz osób już wcześniej wymie-

nionych: Zosia Winnik, Kinga Kubiesa, Rafał Zajączkowski i Kuba Nocoń.

Przed godzina 15:00 zrobiło się lekko pochmurnie, ale gdy dorośli wyszli 

na kort powoli zaczynało wychodzić słońce i wszystko ułożyło się po myśli 

Artura Margos, który odniósł zwycięstwo, drugi był Sebastian Kępa, a na naj-

niższym stopniu podium stanął Bogusz Kaszowski.

Fundacja Tenis Prószków pragnie jeszcze raz podziękować wszystkim 

sponsorom za wsparcie fi nansowe turnieju, a są to: Urząd Miejski w Prósz-

kowie, Latex Opony, Nadleśnictwo Prószków, Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Opolu, Hotel Arkas i Galeria Centro.

a podium uzupełniła Niezła Sumka Prószków. Natomiast drużyna młodych 

dziewczyn z gimnazjum zajęła czwarte miejsce.

1 – ISKRA ZIMNICE; 2 – CHRZOWICE; 3 – NIEZŁA SUMKA PRÓSZKÓW;

4 – DZIEWCZYNY GIMNAZJUM ZIMNICE

 

Sergiookis Cup

Niedziela 23 sierpnia była dniem typowo piłkarskim. Na orliku przy stadio-

nie miejskim odbył się turniej Sergiokis Cup, zorganizowany przez pizzerię 

Sergio i Ośrodek Kultury i Sportu. O 13:00 osiem zespołów zostało podzie-

lone na dwie grupy, w których obowiązywała zasada gry ,,każdy z każdym’’. 

Z grupy wychodziły po  dwie drużyny i między sobą walczyły o zwycięstwo 

w całych rozgrywkach. I tak miejsce pierwsze zajął Pickup Team, tuż za nim 

uplasowała się drużyna Sergio Prószków, a na najniższym stopniu podium 

po zaciętej walce stanął zespół z Chrzowic. Piłkarze pomimo upału wal-

czyli zacięcie do samego końca, dlatego należą im się dodatkowe brawa 

i gratulacje.

1 – PICKUP TEAM; 2 – SERGIO PRÓSZKÓW; 3 – CHRZOWICE; 4 – BASSAU

5 – GR JD; 6 – PROHEAT; 7 –  ORZEŁ ŹLINICE M I, ORZEŁ ŹLINICE M II

Turniej Tenisowy
W sobotę 22 sierpnia odbył się turniej tenisowy na kortach miejskich 

w Prószkowie organizowany przez Fundacje Tenis Prószków dla wszystkich 

dzieci, które przez cały sezon letni uczestniczą w zajęciach szkółki tenisowej 

i dla dorosłych z najbliższej okolicy.

W całych zawodach wzięło udział 27 zawodników, którzy zostali podzie-

leni na trzy grupy wiekowe: najmłodsze dzieci, dzieci powyżej dziecięciu lat 

i osoby dorosłe.

Zwycięzcą w pierwszej grupie okazał się Franek Kępa, na drugim miejscu 

stanęła Ewelina Żyznowska, natomiast podium uzupełniła Julka Gendosz.

W tej grupie łącznie udział wzięło 14 dzieci, a oprócz zwycięzców do 

końca z uśmiechem na twarzy walczyli: Jakub Marcinkowski, Marysia Win-

nik, Franek Wiciński, Łukasz Gola, Paweł Gola, Justyna Radziszewska, Anto-

sia Goldman, Klaudia Nocoń, Julka Pawleta, Ola Jurg i Andżelika Smandzik.

Podczas DNI PRÓSZKOWA zostały przyznane nagrody zwią-

zane z konkursem na legendę Prószkowa, poniżej przedstawiamy 

laureatów:

1. Winnik Zofi a; 2. Dobranowski Michał; 3. Firlus Małgorzata i Katarzyna;

4. Przelor Monika; 5. Kędra Oliwia i Alicja Dziuk; 6. Lellek Urszula 

(WYRÓŻNIENIE); 7. Brzeska Aleksandra; 8. Roesler Weronika

Wakacje już za nami!

Zakończyły się wakacje, a wraz z nimi również tegoroczne „Wakacje 

z OKiS-em”. Podczas tegorocznego letniego wypoczynku Ośrodek Kul-

tury i Sportu w Prószkowie przygotował bogatą ofertę spędzenia wolnego 

czasu dla najmłodszych mieszkańców Prószkowa. Odbyły się zajęcia pla-

styczne i teatralne, podczas których dzieci mogły rozwijać swoje zdolności 

artystyczne, a dla dzieci lubiących aktywnie spędzać czas zorganizowano 

wycieczki rowerowe, turnieje piłkarskie  i konkursy, które były świetną okazją 

do lokalnej integracji.

  Prószków!
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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

II Turniej Międzypokoleniowy w Ligocie Prószkowskiej

W niedzielę, 9 sierpnia odbył się II Międzypokoleniowy turniej Piłki Noż-

nej w Ligocie Prószkowskiej. 

Został on zorganizowany przez stowarzyszenie ,,Nasza wioska-Ligota 

Prószkowska’’ i grupę ,,MegaPaka’’. W programie oprócz piłki nożnej na 

wszystkich przybyłych gości czekały też inne atrakcje takie jak gry i zabawy 

dla najmłodszych, a wieczorem zabawa disco polo pod gwiazdami. Jest 

szansa, że przyszłoroczna edycja turnieju będzie nie tylko międzypokole-

niowa, ale i międzynarodowa. Stowarzyszenie dziękuje wszystkim przyby-

łym piłkarzom oraz kibicom, a szczególne podziękowania kieruje do organi-

zatorów, bo bez nich nic by się nie odbyło.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie 
informuje:

• Od dnia 01.08.2015r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 
świadczeniowy trwający od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz                              
z dokumentami do dnia 31.08.2015r., ustalenie prawa do świadczeń                      
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących                 
za miesiąc październik 2015r. nastąpi do dnia 31.10.2015r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami w okresie od 01.09.2015r. do dnia 31.10.2015r., 
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2015r. nastąpi  do 
dnia 30.11.2015r.

• Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków 
do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 
01.11.2015 r. do 31.10.2016 r. przyjmowane są od dnia 01.09.2015 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz                           
z dodatkami na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami 
do dnia 30.09.2015r., ustalenie prawa do wnioskowanych świadczeń                
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2015r, 
nastąpi do dnia 30.11.2015 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny 
wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami od 01.10.2015 r. do 30.11.2015 r., ustalenie prawa do 
wnioskowanych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad 2015r. nastąpi do dnia 31.12.2015 r.

Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 774643053 
lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie 

przy ul. Opolskiej 17, pokój nr 12.

Wakacje u Farorza

Ponad 60 dzieci wzięło udział w 14. już edycji „Wakacji u Farorza” organizo-

wanych w parafi i pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Chrząszczycach. To już 

tradycja, że co roku przez dwa tygodnie dzieciaki spędzają wakacje na ple-

banii. Spotkania są otwarte, nie prowadzimy żadnej listy obecności. Każde 

dziecko może do nas przyjść i wspólnie spędzić czas – opowiada ks. dr hab. 

Krystian Ziaja. W przyszłym roku mamy mały jubileusz, bo 

mamy już 15 spotkanie – dopowiada ks. Proboszcz. 

W organizacji i opiece podczas półkolonii pomagają 

panie ze Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego w Złotnikach oraz wolontariu-

sze, którzy jeszcze niedawno sami byli 

uczestnikami „Wakacji u Farorza”.
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Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYS-

TEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospo-

darki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego 

oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami 

w Polsce. W chwili obecnej spółka rozpoczyna reali-

zację strategicznego gazociągu wysokiego ciśnie-

nia relacji Zdzieszowice–Wrocław o długości ok. 130 km i średnicy 1000 

mm, na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego.

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa 

i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny oraz 

Górnego i Dolnego Śląska. Gminy, na terenie których zlokalizowany będzie 

gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy fi nansowe w postaci odprowadza-

nego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 

2%  wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. 

Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można 

przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Ponadto gazociąg relacji Zdzieszowice-Wrocław będzie stanowić 

ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europej-

ska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji  status „Projektu o zna-

czeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji 

o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje 

się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI zamieszczonych 

na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. (http://www.gaz-system.pl/nasze-

inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowocze-

snych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środo-

wiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

Pan Prezes od 25 lat!

„Märchennacht 2015” 
czyli Bajkowa Noc 

w Ligocie Prószkowskiej

Z okazji 25-lecia pracy społecznej na rzecz klubu LZS Przysiecz jego pre-

zes Marcin Matysek miał prawo przejść chwile wzruszenia. W niedzielę 

16 sierpnia na stadionie w Przysieczy odbyła się z tej okazji wyjątkowa uro-

czystość w stylu największych sportowych klubów. Podczas meczu klasy 

B działacze i piłkarze LZS Przysiecz postanowili nagrodzić wieloletniego 

Prezesa za jego dokonania. Piłkarze gospodarzy wraz z zawodnikami dru-

żyny przeciwnej utworzyli szpaler honorowy. Prezesowi została wręczona 

koszulka, piłka z autografami zawodników oraz symboliczny prezent. To już tradycja, ponieważ od przeszło 9 lat co roku TSKN w Prószkowie 

organizuje w ostatnich dniach wakacji Noc Bajek, czyli tzw.  Märchen-

nacht. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.  

Już przygotowujemy się do 10 razu, też tutaj w Ligockim Młynie, ponie-

waż musi się to odbyć z wielkim fajerwerkiem. Już dziś rodzice zapisywali 

swoje dzieci na kolejną edycją Bajkowej Nocy. – mówi Przewodniczący 

TSKN pan Norbert Rasch.

W tym roku w Bajkowej Nocy wzięło udział 35 dzieci. Jest to nie lada 

atrakcja, ponieważ oprócz bajek, które co roku czytają znani mieszkańcy 

gminy Prószków, dzieci biorą udział także w konkursach i zabawach. 
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Z kroniki policyjnej...

W ubiegłym miesiącu na terenie naszej gminy 
nie odnotowano żadnych wydarzeń kryminalnych.

Należy pamiętać, że w związku z inauguracją nowego roku szkolnego • 

w rejonie szkół i przedszkoli odbywać się będzie zwiększony ruch 

pieszy i rowerowy. Apelujemy o zachowanie szczególnych środków 

ostrożności!

Jednocześnie informujemy i zapraszamy do Komisariatu I Policji w Opolu • 

przy ul. Cmentarnej 1, gdzie po raz kolejny odbywać się będzie zna-

kowanie rowerów.     

Przedmiotowe znakowanie odbywać się będzie w dniu 14.09.2015r. 

w godz. 10.00-14.00 oraz w dniu 15.09.2015r. godz. 14.00-18.00

Orzeł Źlinice 

– liga okręgowa

LKS Polonia Prószków 

– klasa A

Sekcja kobiet Polonii Prószków 

– II liga

Sezon piłkarski rozpoczęty!

Kolejny sezon w II lidze kobiet nasze zawodniczki rozpoczęły z przytu-

pem. Podczas pierwszego meczu na swojej murawie dziewczyny podej-

mowały zespół AZS II PWSZ Wałbrzych.

Po pracowicie przebytym okresie przygotowawczym, pełne sił i moty-

wacji Prószkowianki ruszyły do walki, od samego początku trzymając się 

wyznaczonej taktyki, co sprawiło, że mecz zakończył się wysokim zwycię-

stwem 4:0. Kolejne ligowe spotkanie odbyło się na wyjeździe z drużyną 

AZS Wrocław, które zakończyło się zwycięstwem 2:1. Obecnie nasze Panie 

z kompletem punktów zajmują 2 miejsce w ligowej tabeli. Kolejny mecz już 

w najbliższą sobotę. Piłkarki Polonii Prószków będą podejmować na wła-

snym boisku drużynę KKS Zabrze.

Pierwszy mecz rozpoczynający zmagania piłkarzy Orła Źlinice w lidze 

okręgowej zakończył się porażką z drużyną LZS Walce (0:1). Podczas 

drugiego meczu na wyjeździe z drużyną Naprzód Jemielnica po ciężkim 

i wyrównanym meczu nasze Orły zasłużenie przywiozły do domu 1 pkt. 

Kolejny mecz to zwycięstwo naszych piłkarzy na własnym boisku z drużyną 

Piomar Tarnów Przywory (3:2) Następny mecz wyjazdowy zawodnicy roze-

grają w niedzielę z drużyną LZS Racławiczki.

Seniorzy Polonii Prószków rozpoczęli sezon w osłabionym składzie, ponie-

waż drużynę opuściło kilku zawodników.

Podczas pierwszego inauguracyjnego meczu seniorzy Polonii Prószków 

zmierzyli się z drużyną KS Górażdże. Pomimo kilku dogodnych sytuacji 

w tym meczu nie padła żadna bramka i mecz zakończył się wynikiem 0:0. 

Podczas kolejnego meczu Seniorzy ulegli drużynie Orzeł Mokre Łany 1:2.


