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Burmistrz Prószkowa 
Krzysztof Cebula 
wzorem lat ubiegłych, 
kolejny raz wręczył 
stypendia za osiągnięte 
wyniki sportowe w 
2021 roku. Stypendia 
przyznane zostały aż 
14 sportowcom.

Dzięki współpracy 
Gminy Prószków 
i Województwa 
Opolskiego, udało się 
pozyskać dodatkowe 
środki na oczyszczalnię 
ścieków w Prószkowie. 
Kwota dofinansowania 
wyniesie milion złotych.

7 lutego 2022 r. 
Burmistrz Prószkowa 
ogłosił nabór wniosków 
o udzielenie dotacji 
celowej z budżetu Gminy 
Prószków na zadania 
służące ochronie 
powietrza polegające 
na trwałej zmianie 
ogrzewania węglowego 
na proekologiczne.

Przyznano  
stypendia sportowe

Milion złotych na 
oczyszczalnię ścieków

Wymieńmy ogrzewanie 
na proekologiczne

Str. 6

Str. 3

Trudno wyobrazić sobie krzywdę i strach, który zapanował 
u naszych sąsiadów z Ukrainy. Wojna to najgorsza rzecz 
jaką można sobie wyobrazić na świecie – oznacza śmierć 
niewinnych ludzi oraz ogrom zniszczeń i strat. Zarówno 
cała Polska, jak i nasza Gmina postawione zostały w stan 
gotowości, aby wesprzeć i pomóc naszym sąsiadom. 
W Gminie Prószków przygotowano dwa miejsca, gdzie 
obywatele Ukrainy znajdą bezpieczne schronienie.
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Budowa ścieżki rowerowej i chodnika 
wraz z przebudową nawierzchni jezdni, 
przebudową sieci telekomunikacyjnej, 
odwodnienia, oświetlenia oraz przebudową 
skrzyżowania DW 414 z ul. Zimnicką na 
odcinku Złotniki–Proszków Pomologia. 
Termin zakończenia prac: 31 sierpnia 2022
Inwestor: GMINA PRÓSZKÓW
Wykonawca: PHU „TRANSKOM”

Harmonogram realizacji robót:
ZAMKNIĘCIE DW 414 na odcinku 
Prószków–Złotniki w związku z awarią słupa 
wysokiego napięcia. 
Zamknięcie potrwa do 17.02.2022 r. (czwartek)
ZAMKNIĘCIE DW 414 na odcinku 
Prószków–Złotniki w związku z budową ścieżki 
pieszo-rowerowej.
Zamknięcie potrwa do 15.05.2022 r.

Wartość zamówienia: 17 mln zł
(zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach RPO WO 
2014-2020)
Długość przebudowywanego odcinka: 2,36 km
Termin zakończenia prac: 28 kwietnia 2023
Wykonawca: DROG BUD Częstochowa
Informacje o kolejnych etapach realizacji inwestycji będą na 
bieżąco przekazywane do wiadomości publicznej (media, 
strona WWW, Facebook).

Harmonogram realizacji robót:
•	 Etap I: DW 429 odc. rondo (bez samego ronda) – hotel Arkas – 

długość ok. 350 m.
•	 Etap II: DW 414 odc. od Opola (Dom Pomocy Społecznej) do 

ul. Stawowej (kierunek Prudnik) wraz z rondem i wylotem w 
kierunku Komprachcic (DW 429 ul. Młyńska) oraz wylot do ul. 
Krasickiego – długość ok. 450 m.

•	 Etap III: DW 414 od ul. Stawowej za przepust P-4 (ostatni w 
kierunku A4) – długość ok. 500 m.

•	 Etap IV: DW 414 od przepustu P-4 przez A4 do końca opraco-
wania w Przysieczy – długość – ok. 1 km.

Ramowy plan robót:
•	 16.02.2022 – wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz 

rozpoczęcie wycinki drzew na całym zadaniu.
•	 01.03.2022 – wprowadzenie ruchu wahadłowego – etap III. 

Przebudowa przepustów P2, P3, P4 (wszystkie pod DW 414) – 
strona prawa (kierunek Prudnik).

•	 07.03.2022 – wprowadzenie ruchu wahadłowego na etapie I 
(przebudowa kanalizacji deszczowej oraz kolejno teletechnicznej 
i energetycznej).

•	 04.04.2022 Etap I – kontynuacja przebudowy sieci teletechnicz-
nej i energetycznej oraz następujące po sieciach roboty drogowe.

 Etap III – kontynuacja przebudowy przepustów na stronie pra-
wej, budowa kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i energetycz-
nej wraz z postępującymi po sieciach robotami drogowymi

•	 04.05.2022 Etap I – roboty drogowe. Etap III – roboty 
nawierzchniowe

•	 16.05.2022 Etap III – zmiana organizacji ruchu – wyłączenie 
lewej strony drogi. Przebudowa przepustów P1 (ul. Partyzancka), 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku 
Prószków-Przysiecz

Budowa ścieżki rowerowej

P2, P3, P4 strona lewa. Przebudowa sieci sanitarnej, wodociągo-
wej, energetycznej wraz  z postępującymi po sieciach robotami 
drogowymi. Etap I – roboty drogowe.

•	 04.07.2022 Etap III – roboty nawierzchniowe
•	 11.07.2022 – ruch wahadłowy na etapie II strona lewa w tym za-

mknięcie wlotów DW 429 i ul. Krasickiego. Budowa kanalizacji 
deszczowej, energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej. Etap 
IV – Roboty drogowe

•	 16.08.2022 Etap I – roboty nawierzchniowe. Etap IV – konty-
nuacja robót drogowych.

•	 05.09.2022 Etap II – roboty nawierzchniowe strona lewa.
•	 12.09.2022 Etap II – zmiana organizacji ruchu strona prawa. 

Budowa kanalizacji deszczowej, energetycznej, teletechnicznej, 
wodociągowej oraz postępujące po sieciach roboty drogowe. 
Etap IV – roboty drogowe.

•	 24.10.2022 Etap II – roboty nawierzchniowe strona prawa. Etap 
IV – roboty drogowe.
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Gmina Prószków w 2021 r. przystąpiła do projektu pn. 
„Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza 
w samorządach Województwa Opolskiego” LIFE19 GIE/
PL/000398 – LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL finansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE 
i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Emisję szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery na wysokości 
do 40 m nazywamy niską emisją. Zanieczyszczenie to powsta-

je w wyniku nieefektywnego spalania paliw  w domowych piecach 
(węgiel niskiej jakości, mokre drewno, nielegalnie spalane odpady,  
a także używanie urządzeń grzewczych o złym stanie technicznym) 
oraz z transportu spalinowego. 

Zanieczyszczenia te oddziałują negatywnie na nasze organizmy po-
wodując  m.in.: alergie, niedokrwienie serca, choroby płuc (w tym rak 
płuc), bóle głowy oraz zaburzenia pracy wątroby. Niska emisja wpływa 
także na zmiany klimatyczne, kwaśne deszcze, przenikanie zanieczysz-
czeń do wód i gleb, niszczenie zabytków oraz fasad budynków.

Celem głównym projektu, do którego przystąpiła nasza Gmi-
na jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji 
publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach 
w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie 
ochrony powietrza, poprzez organizację i wdrożenie jednolitego 
systemu zarządzania wspierającego wdrożenie Programu ochrony 
powietrza oraz zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie 
jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów 
lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów 
lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających 
działania w zakresie Programu ochrony powietrza.

Główne działania projektu obejmują:
•	 przygotowanie i utrzymanie platformy do współpracy 

partnerów;
•	 zwiększenie wydajności, skuteczności i jakości usług dla miesz-

kańców poprzez wdrożenie systemu zarządzania POP;
•	 przygotowanie regionalnego systemu diagnozowania jakości 

powietrza;
•	 integracja, rozwój i udostępnianie systemu informacji o środo-

wisku w województwie opolskim;
•	 zwiększenie zaangażowania organizacji publicznych, poza-

rządowych i lokalnych w realizację zadań naprawczych wy-
nikających z POP poprzez wdrażanie działań informacyjnych 
i edukacyjnych;

•	 poprawa monitorowania statusu wdrożenia POP i kontroli jego 
zgodności z wypełnianiem zadań wymaganych przez POP;

•	 edukacja ekologiczna.

Chrońmy siebie – chrońmy powietrze – wymieńmy stare 
ogrzewanie węglowe na proekologiczne

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Mieszkań-
ców na spotkania edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony 
powietrza. Od połowy marca, w każdej miejscowości odbędzie 
się jedno spotkanie (patrz harmonogram). Uczestnicy zdobędą 
wiedzę  o źródłach i rodzajach zanieczyszczeń, niebezpieczeń-
stwach i przeciwdziałaniu niskiej emisji, uchwale antysmogowej, 
centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz możliwości uzy-
skania dofinansowania na wymianę „kopciucha”.

Jednocześnie informujemy, iż mając na uwadze dobro mieszkań-
ców oraz zgodnie  z „Programem ochrony powietrza dla wojewódz-
twa opolskiego” 7 lutego 2022 r. Burmistrz Prószkowa ogłosił nabór 
wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków 
na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmia-
nie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
Dotacja celowa może być udzielona na realizację w lokalach 

mieszkalnych  i nieruchomościach wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, 
obejmujących trwałą likwidację stałego systemu ogrzewania oparte-
go  na paliwie węglowym będącego jedynym stałym źródłem ogrze-
wania i jego zamianę na:
a) ogrzewanie olejowe,
b) ogrzewanie gazowe,
c) ogrzewanie elektryczne,
d) odnawialne źródło energii,
e) ogrzewanie na pellet z certyfikatem pochodzenia.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właści-

cielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych 
lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, poło-
żonych w granicach administracyjnych gminy Prószków.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie 
i rozliczenie dotacji

Wzory wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictwa, wnioski 
o rozliczenie dotacji, protokoły realizacji zadania oraz zestawienia 
dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Prószkowie, sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prósz-
kowie, na stanowisku ds. ochrony środowiska oraz ds. ochrony po-
wietrza Urzędu Miejskiego  w Prószkowie – ul. Opolska 17, 46-060 
Prószków, a także na stronie www.proszkow.pl w zakładce Miasto 
i Gmina, na podstronie Pliki do pobrania.

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2022 można składać od 
dnia 07.02.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. Dokumenty należy złożyć 
w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prósz-
kowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków. Przez datę złożenia wnio-
sku rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku do sekretariatu 
Urzędu Miejskiego  w Prószkowie.

Realizacja i rozliczenie zadań objętych umową o udzielenie dota-
cji winno nastąpić do 15 listopada 2022 r.

Dotacja będzie przydzielana w maksymalnej wysokości do 4 000 
zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze miesz-
kalnym. Kwota dotacji zabezpieczona w budżecie gminy Prószków 
na rok 2022 wynosi 60 000,00 zł.

Informacje: Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania 
dotacji można uzyskać na stanowisku ds. ochrony środowiska oraz ds. 
ochrony powietrza Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 
46-060 Prószków lub pod numerem telefonu: 77 40 13 741.
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Lasy stanowią już niemal 30 procent 
powierzchni Polski. Jesteśmy w czo-

łówce europejskich państw, a dzięki od-
powiedzialnej gospodarce leśnej prowa-
dzonej przez Lasy Państwowe tereny 
leśne w Polsce zwiększają się z roku na 
rok. Ogromną większością z nich (77 
proc.) zarządza Państwowe Gospodar-
stwo Leśne Lasy Państwowe. Blisko 
1,8 mln ha, czyli ponad 19 proc. lasów 
w Polsce należy do osób prywatnych.

–  Sto lat działalności Lasów Pań-
stwowych to nie tylko duma, ale przede 
wszystkim zobowiązanie. Jesteśmy straż-
nikami polskiej natury, dbamy, by kolejne 
pokolenia mogły z niej korzystać. Dzięki 
leśnikom, lasów w Polsce przybywa i są 
w coraz lepszej kondycji. Kupujemy nowe 
grunty pod zalesianie, aby tych lasów, na-
szego dziedzictwa, było jeszcze więcej, bo-
wiem las to prawdziwy skarb. Bezcenny 
– podkreśla Józef Kubica, p.o. dyrektor 
generalny Lasów Państwowych. 

Kupując nowe grunty, Lasy Pań-
stwowe realizują założenia Krajowe-
go Programu Zwiększania Lesistości, 
opracowanego przez Instytut Badawczy 
Leśnictwa. Do 2050 roku lesistość Pol-
ski zwiększy się do 33 procent.

Jestem usatysfakcjonowany skalą dzia-
łań Lasów Państwowych prowadzonych 
na rzecz powiększania areału należącego 

do Skarbu Państwa w tak cennym strate-
gicznie obszarze, jakim są lasy. Mam na-
dzieję, że w tym roku uda się nabyć jeszcze 
więcej gruntów, by powierzchnia lasów 
w Polsce systematycznie rosła – podsu-
mował Edward Siarka, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Zasady tegorocznej akcji powięk-
szania zasobów leśnych przez Lasy 
Państwowe reguluje Zarządzenie nr 
79 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z 30 grudnia 2021 roku. 
W tym roku poszczególni nadleśniczo-
wie mają za zadanie aktywnie promo-
wać ofertę zakupów. Zarządzenie wska-
zuje też na źródło finansowania zakupu 
gruntów. Są nim własne fundusze nad-
leśnictwa lub, w przypadku ich braku, 
środki pochodzące z funduszu leśnego.

Jakie są zasady skupu gruntów pod nowe 
lasy wyjaśnia nasz krótki przewodnik:
 Jestem zainteresowany sprzedażą. Co 

mam zrobić?
Przede wszystkim ustalić w zasięgu ad-

ministracyjnym jakiego nadleśnictwa leży 
nieruchomość. Skierować ofertę do nad-
leśnictwa, precyzyjnie opisując działkę: 
wskazując dokładny adres ewidencyjny. 
Wcześniejszego uregulowania wymagają też 
sprawy własnościowe, jak np. dziedziczenie.

 Jakimi gruntami będą zainteresowane 
Lasy Państwowe?

Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu 
określa ustawa o lasach. Art. 37 wymienia, 
że Lasy Państwowe mogą nabyć „lasy, grun-
ty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty 
lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione 
potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza in-
teresu Skarbu Państwa”.

 Przede wszystkim grunty sąsiadujące
Szczególnie istotną wartość mają grunty, 

które bezpośrednio przylegają do obszaru 
zarządzanego przez Lasy Państwowe, oraz 
takie, gdzie istnieje możliwość zniesienia 
współwłasności lub regulacji przebiegu 
granicy polno-leśnej. Zdarzają się sytuacje, 
w których w sąsiedztwie lub nawet we-
wnątrz terenu gospodarowanego przez Lasy 
Państwowe usytuowany są enklawy innej 
własności. Z takimi sytuacjami mamy do 
czynienia głównie na Mazowszu i w Polsce 
wschodniej. Status gruntów można zwery-
fikować w internetowym Banku Danych 
o Lasach – www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ 

Ile zapłacą nadleśnictwa?
Cena zakupu jest uzależniona od wie-

lu czynników, m.in. od położenia i kształtu 
działki, gatunków drzew, które na niej rosną, 
wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Każ-
dy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprze-
dza wycena rzeczoznawcy majątkowego.

Pomoc dla 
obywateli Ukrainy!
Trudno wyobrazić sobie krzywdę 
i strach, który zapanował u naszych 
sąsiadów z Ukrainy. Wojna to 
najgorsza rzecz jaką można sobie 
wyobrazić na świecie – oznacza 
śmierć niewinnych ludzi oraz ogrom 
zniszczeń i strat. Wciąż mamy 
w głowie słowa naszych dziadków, 
którzy jak mantrę powtarzali „Nigdy 
więcej wojny” i choć trudno było to 
sobie wyobrazić w tamtym czasie, dziś 
już wiemy co dokładnie mieli na myśli. 

Zapewne nikt z nas nie wyobraża sobie 
takiej sytuacji na terenie naszego kraju. 

Wojna to upadek człowieczeństwa, pokaz 
bezwzględności i bestialskiej siły Putina. 
Nasi sąsiedzi i przyjaciele z Ukrainy bo-
hatersko bronią swojej ojczyzny i jesteśmy 
pewni, że wyjdą z tej walki zwycięsko. 

Zarówno cała Polska, jak i nasza Gmi-
na postawione zostały w stan gotowości, 
aby wesprzeć i pomóc naszym sąsiadom. 

Lasy Państwowe rozpoczynają ogólnopolską akcję skupu gruntów pod nowe 
lasy. Zachęcamy wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, 
aby zgłosili się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży.

Będą nowe lasy – kupujemy tereny pod zalesianie

W Gminie Prószków przygotowano dwa 
miejsca, gdzie obywatele Ukrainy znajdą 
bezpieczne schronienie. Jest to świetlica w 
Zimnicach Wielkich, Górkach, Jaśkowi-
cach oraz Nowej Kuźni. W każdym z tych 
miejsc schronienie znajdzie blisko 30 osób.

Burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebu-
la bierze udział w licznych spotkaniach na 
temat pomocy obywatelom Ukrainy m.in. 
z Wojewodą Opolskim Sławomirem Kło-
sowskim, Starostą Opolskim Henrykiem 
Lakwą, Sołtysami Gminy Prószków, a także 
druhami gminnych jednostek OSP, którzy 
również przygotowują ważną pomoc. Przy-
gotowano sprzęt do przekazania dla ukra-
ińskiej staży pożarnej – rękawice, węże oraz 
sprzęt specjalistyczny. Wszystko przekazane 
zostanie do Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Opolu.

Mieszkańcy! Każdy z nas może pomóc.
Uruchomione zostały zbiórki nie-

zbędnych produktów:
•		 Artykuły	spożywcze	o	długim	termi-

nie ważności
•		 Środki	higieny	osobistej
•		 Nowe	koce,	pościel,	ręczniki	
•		 Zabawki	dla	dzieci
•		 Pampersy,	 hermetycznie	 zamkniętą	

żywność dla dzieci
•		 Lóżka	i	materace

Zbiórki prowadzone są od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8.00 
do 18.00 w następujących punktach:
-  Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Bronisława Koraszewskiego 
w Prószkowie;

-  Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Ligocie Prószkowskiej;

-  Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
ks. Karola Brommera w Zimnicach 
Wielkich;

-  Zespół Szkolno - Przedszkolny im. 
Pisarzy Śląskich w Złotnikach;

-  Zespół Szkolno – Przedszkolny im. 
Jana Pawła II w Boguszycach.
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Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji 
i wydarzeń gminnych w social mediach:

FB/Prószków Gmina

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
SP. Z O.O. W PRÓSZKOWIE

UL. DASZYŃSKIEGO 13A, 46-060 PRÓSZKÓW

ZATRUDNI 

1.  KIEROWCĘ  KAT. C
2.  MONTERA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN
3.  PRACOWNIKA DO PRZYUCZENIA  

W ZAWODZIE MONTERA WOD-KAN

tel. 606 805 376 
CV PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES 

e-mail: zgkim@zgkim-proszkow.pl 

Wieczór z muzyką chóralną
W ostatnią niedzielę lutego, w dawnym 

kościółku ewangelickim odbył się 
wyjątkowy koncert muzyki chóralnej w wy-
konaniu Scholi Cantorum Opoliensis pod 
dyrekcją Anny Sikory. Jest to chór mieszany 
Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej 

Die Zeit

Die Vergangenheit
Die Gegenwart
Die Zukunft
Die Gegenwart
ist die kostbarste Zeit.
Es ist die kürzeste Zeit.
Die Zeit des Geschehens,
des Werdens,
der Entscheidung.
Nutzen wir diese Zeit.
Nutzen wir die Gegenwart.

Czas
Przeszłość
Teraźniejszość
Przyszłość
Najcenniejszym czasem
jest teraźniejszość.
Jest czasem najkrótszym,
jest czasem rozwoju,
jest czasem decydującym.
Wykorzystajmy teraźniejszość.

Ingeborg Odelga

w Opolu. W roli solisty wystąpił ks. Rafał 
Rusin, a przy instrumencie zasiadł Michał 
Blechinger. 

Była to wyjątkowa uczta dla ducha, 
o czym świadczy licznie zgromadzona pu-
bliczność. Wyjątkowy wieczór, przepełniony 

najwybitniejszymi utworami muzyki 
chóralnej.

Serdeczne podziękowania dla Ośrodka 
Kultury i Sportu w Prószkowie za organi-
zację koncertu.
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Karnawał to okres zabaw i imprez, który 
trwa od początku stycznia aż do wtor-

ku poprzedzającego Środę Popielcową. Co 
ciekawe, ma on też swoje polskie określenie 
– Zapusty. Tak dawniej nazywano ten okres, 
który rozpoczynał się na początku stycznia. 
Zwyczaj karnawału trwa już od wielu lat. 
Wierzono, że im lepsza zabawa karnawało-
wa, tym obfitsze czekają nas plony. 

Za nami czas karnawału, który – szcze-
gólnie najmłodsi mieszkańcy – dobrze 
wykorzystali. Na terenie naszej gminy od-
było się kilka balów karnawałowych m.in. 

Dzięki współpracy Gminy Prószków 
i Województwa Opolskiego, udało 
się pozyskać dodatkowe środki na 
oczyszczalnię ścieków w Prószkowie.

Na przebudowę oraz rozbudowę i mo-
dernizację istniejącego obiektu, Gmi-

na Prószków otrzymała dofinansowanie ze 
środków unijnych w wysokości miliona zło-
tych. Jest to jedna z kluczowych inwestycji 
naszej gminy, która ma uchronić przyrodę 
i środowisko przed zanieczyszczeniami. 
Według szacunków dobowa wydajność 
oczyszczalni wynosić będzie 900m3/d. Bez 
wątpienia przyczyni się to do poprawy życia 
mieszkańców.

Szanowni Państwo,
Burmistrz Prószkowa zachęca pary 
małżeńskie, które w 2022r. obchodzą 
Jubileusz Złotych lub Diamentowych 
Godów do udziału w wyjątkowej 
uroczystości podczas której każdej 
z par zostanie wręczony specjalny 
upominek. 

Uroczystość odbędzie się w październiku 
bieżącego roku.

Szanownych jubilatów prosimy zgłaszać 
do końca sierpnia 2022 roku pod nr tel. 77 
401 37 36, mailowo:promocja@proszkow.pl  
lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Prószkowie, ul. Opolska 17 

Zapraszamy serdecznie do udziału w tak 
wyjątkowym wydarzeniu.

Milion złotych na 
budowę nowej 
oczyszczalni 
ścieków!

Na zlecenie
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie,  

46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 6
Redaktor naczelny: Karolina Sobotkiewicz 

e-mail: kronikarz@opoczta.pl,  
tel. 535 360 843

Najmłodsi bawili się w karnawale!
w Publicznym Żłobku w Prószkowie, 
w Przedszkolu w Boguszycach, a także 
w Nowej Kuźni.

W tych dniach nie mogło zabraknąć tań-
ców i dobrej zabawy! Dzieci przemieniły się 
w królewny, księżniczki, wróżki, policjan-
tów, a także superbohaterów. Na twarzach 
dzieci niezmiennie gościł uśmiech! Panie 
dołożyły wszelkich starań, aby wystrój sali 
balowej zachęcał dzieci do aktywnej zabawy. 
Jesteśmy pewni, że dzień ten na długo po-
zostanie w pamięci naszych najmłodszych 
mieszkańców.
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Piłkarze Orła Źlinice po przerwie 
zimowej wracają do gry. W okresie 
przygotowawczym nie próżnowali – 
rozegrali kilka gier kontrolnych oraz 
udali się na obóz przygotowawczy do 
Karpacza. 

W pierwszym sparingu drużyna Orła 
uległa zespołowi Pomologii Prósz-

ków 0:2, na szczęście w kolejnym spotkaniu 
Orzeł pokazał się ze znakomitej strony i wy-
grał z v-ce liderem II gr. Okręgówki GKS 
Głuchołazy aż 5:2. Trzeci mecz kontrolny 
to okazałe zwycięstwo również z zespołem 
okręgówki. Piłkarze Orła rozgromili druży-
nę Odrzanka Dziergowice 7:2. Był to pokaz 
umiejętności naszych piłkarzy na najwyż-
szym poziomie. Po takim zwycięstwie po-
przeczkę należało zawiesić naszym Orłom 
zdecydowanie wyżej – dlatego kolejny spa-
ring rozegrany został z wymagającą dru-
żyną IV ligi. Pomimo porażki 5:7 piłkarze 
Orła Źlinice zaprezentowali się naprawdę 
z dobrej strony. Ostatnim sparingiem przed 
rozpoczęciem sezonu wiosennego był poje-
dynek z zespołem Cyklon Rogoźnik. Orły 
rozegrały kolejny mecz na wysokim pozio-
mie i odniosły zwycięstwo 5:2. 

Ważną informacją dla kibiców jest rów-
nież zmiana szkoleniowca seniorskiej dru-
żyny Orła. Dotychczasowy trener Grzegorz 
Świerczek ze względu na sprawy zawodowe 
zrezygnował z prowadzenia zespołu. No-
wym trenerem został Maciej Michniewicz. 
To trener ze sporym doświadczeniem pił-
karskim, występował w takich zespołach 
jak: Odra Opole, Polonia Warszawa, Ruch 
Zdzieszowice oraz Piast Gliwice. 

Orzeł Źlinice wraca do gry!


