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Urząd Miejski 
w Prószkowie podpisał 
kolejne umowy i już 
niebawem ruszy kilka 
kluczowych inwestycji.

Przysieckie Święto 
Ziół organizowane jest 
od 2004 roku. Po roku 
przerwy spowodowanej 
pandemią, kolejna edycja 
tego wyjątkowego święta 
okazała się wielkim 
sukcesem.

Stowarzyszenie 
„Nasze Górki” dzięki 
dotacji z Samorządu 
Województwa 
Opolskiego zrealizowało 
kolejny ciekawy projekt, 
którego celem jest 
powrót do smaków 
z dzieciństwa.

Ruszają kluczowe 
remonty!

Przysieckie  
Święto Ziół

Festiwal Placków 
RóżnorodnychStr. 6 Str. 6

Witaj szkoło!
Str. 2

Po udanych i pełnych wakacyjnego słońca dniach, czas wrócić do szkoły. Tegoroczny 
rok szkolny rozpoczął się zgodnie z oczekiwaniami – komplet uczniów zawitał po wielu 
miesiącach do szkolnych ławek. Miejmy nadzieję, że zajęcia zdalne pozostaną tylko 
wspomnieniem, a cały rok odbędzie się bez zakłóceń.
W tym roku rozpoczęcie zajęć szkolnych w gminie Prószków miało wyjątkowy charakter. 
W Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich odbyła 
się bowiem Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022.
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Sierpień to czas bardzo dobrych informa-
cji dla naszej gminy. Gmina Prószków 

zajęła 1. miejsce w powiecie opolskim, a 8. 
miejsce w województwie opolskim w ran-
kingu finansowym samorządów terytorial-
nych gmin miejsko-wiejskich, przygotow-
nym przez Katedrę Finansów Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu.

Jednym z wielu kryteriów, które pod-
legały ocenie były m.in.: dochody własne, 
wydatki inwestycyjne oraz udział środków 
europejskich. Naukowcy zbadali sposób 
gospodarowania pieniędzmi korzystając 
z oficjalnych sprawozdań finansowych, ja-
kie samorządy składają do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.

Po udanych i pełnych wakacyjnego słoń-
ca dniach, czas wrócić do szkoły. Tego-

roczny rok szkolny rozpoczął się zgodnie 
z oczekiwaniami – komplet uczniów zawi-
tał po wielu miesiącach do szkolnych ławek. 
Miejmy nadzieję, że zajęcia zdalne pozosta-
ną tylko wspomnieniem, a cały rok odbę-
dzie się bez zakłóceń.

W tym roku rozpoczęcie zajęć szkolnych 
w gminie Prószków miało wyjątkowy cha-
rakter. W Publicznej Szkole Podstawowej 
im. ks. Karola Brommera w Zimnicach 
Wielkich odbyła się bowiem Wojewódzka 
Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele woje-
wództwa, powiatu, kuratorium oraz gmi-
ny, m.in. Wicewojewoda Opolska Teresa 
Barańska, Wicemarszałek Województwa 
Opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura, 
Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, Sta-
rosta Opolski Henryk Lakwa, Burmistrz 
Prószkowa Krzysztof Cebula oraz radni 
i dyrektorzy szkół oraz przedszkoli z terenu 
gminy Prószków. 

Pierwszym punktem była uroczysta 
msza św. w kościele parafialnym p.w. św. 
Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich 
w intencji uczniów i nauczycieli, w któ-
rej uczestniczył Biskup Opolski Andrzej 
Czaja. Następnie uroczystości przeniosły 

Witaj szkoło!
Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

się do gmachu szkoły, gdzie oficjalnie roz-
poczęto nowy rok szkolny. W przemówie-
niach przede wszystkim życzono uczniom 
bezpiecznego roku szkolnego, aby nauka 
przebiegała w rytmie stacjonarnym. Nad-
chodząca jednak czwarta fala pandemii nie 
daje takiej pewności. 

Z okazji rozpoczynającego się Nowe-
go Roku Szkolnego swoje życzenia złożył 
również Burmistrz Prószkowa, Krzysztof 
Cebula - Wszystkim Uczniom życzę wie-
le uśmiechu, dobrych ocen oraz wytrwałości 
w pogłębianiu swojej wiedzy, rozwijaniu pasji 
i zainteresowań. Nauczycielom oraz Pracow-
nikom Oświaty życzę spokojnej i satysfakcjo-
nującej pracy, a Wam Drodzy Rodzice cierpli-
wości oraz radości i dumy z osiągnięć dzieci.
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Wiemy jak wielkie jest zapotrzebowa-
nie na remonty dróg i ulic na terenie 

Gminy Prószków. Urząd Miejski w Prósz-
kowie pozyskuje kolejne środki na ten cel 
i już niebawem ruszy kilka kluczowych 
inwestycji.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie 

miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe
13 sierpnia w Urzędzie Miejskim 

w Prószkowie została podpisana, długo 
wyczekiwana przez mieszkańców, umowa 
między Gminą Prószków, a wykonawcą S.A-
.M. Marcin Balcarz na realizację zadania – 
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie 

Gmina Prószków rozpoczyna inwestycje drogowe!
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Przysieczą, a Ligotą Prószkowską, budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
w Zimnicach Wielkich i Zimnicach Małych, budowa chodnika wraz z położeniem nowej nawierzchni na odcinku drogi 
wojewódzkiej nr 414 w Złotnikach, a dzięki porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich już niebawem odbędzie się 
także remont chodnika na odcinku Prószków-Pomologia. 

miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice 
Małe. 

Wartość inwestycji wyniesie 2 920 000,00 
zł z czego 67% pochodzi z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego. W Ramach inwestycji powsta-
nie 2,27 km ścieżki pieszo-rowerowej, par-
king Bike&Ride i Park&Ride. 

Planowany termin zakończenia inwesty-
cji – wiosna 2022r.

Budowa chodnika wraz z położeniem 
nowej nawierzchni na odcinku drogi 

wojewódzkiej nr 414 w Złotnikach
12 sierpnia podpisana została umowa 

pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódz-
kich, a wykonawcą na realizację zadania 

– Budowa chodnika wraz z położeniem 
nowej nawierzchni na odcinku drogi woje-
wódzkiej nr 414 w Złotnikach.

Wartość inwestycji wyniesie 540 tysięcy 
złotych. Gmina Prószków na to zadanie 
przekazała dofinansowanie w wysokości 
50% wartości inwestycji. Jest to drugi etap 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 414 na 
terenie Gminy Prószków.

Przebudowa odcinka drogi nr 414 i 429 
wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 

Przysiecz-Prószków
Kolejne zadanie realizowane w Gminie 

Prószków przez Zarząd Dróg Wojewódz-
kich to przebudowa odcinka drogi nr 414 
i 429 wraz ze ścieżką pieszo - rowerową 
Przysiecz – Rondo Prószków – Hotel Arkas 
(planowane zakończenie inwestycji wiosna 
2023r).

Ponadto Gmina Prószków wybuduje 
odcinek ścieżki pieszo - rowerowej wraz 
z remontem drogi na odcinku Pomologia – 
Złotniki (planowane zakończenie inwesty-
cji wiosna 2022r).

W ustaleniach kolejnych inwestycji dro-
gowych na terenie Gminy Prószków uczest-
niczyli : Szymon Ogłaza - Członek Zarzą-
du Województwa Opolskiego ; Krzysztof 
Cebula – Burmistrz Prószkowa; Bartłomiej 
Horaczuk – Dyrektor ZDW Opole.
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Dzień Małego Strażaka to impreza, 
która od niedawna organizowana jest 

przez jednostkę OSP Źlinice-Boguszyce 
i trzeba przyznać, że cieszy się bardzo du-
żym zainteresowaniem najmłodszych. To 
dzień stworzony wyłącznie z myślą o nich 
– mogą z bliska zobaczyć jak wygląda wóz 
strażacki, poznać jego wyposażenie, a także 
wziąć udział w konkurencjach strażackich. 

Tego dnia nie brakowało atrakcji, na 
dzieci czekały dmuchańce, ścianka wspi-
naczkowa, pokazy ratownictwa, malowanie 
twarzy, profesjonalny tor strażacki, a także 
okazja do przejażdżki na kucyku.

Tegoroczna edycja Dnia Małego Straża-
ka miała swój wyjątkowy charakter. Podczas 
festynu zbierano pieniądze na operacje serca 
Szymona Dudek. Podczas tego dnia udało 
się zebrać kwotę 9 195,49 zł. 

Serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich, którzy pomogli w organizacji tego wy-
darzenia. Wszystkim sponsorom i osobom, 
które bezinteresownie poświęciły swój czas, 
aby pomóc w przygotowaniach i obsłudze.

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 
przygotował nie lada gratkę dla kino-

maniaków. W ramach współpracy z Kinem 
Meduza powstał projekt filmowych wie-
czorów w OKiS Prószków. Pierwsze takie 
wydarznie miało miejsce w ostatni piątek 
sierpnia. W kościółku poewangelickim od-
był się premierowy seans „Za jakie grzechy 

Wesoły świat 
operetki i musicalu

W kościółku poewangelickim ostatnio 
wiele się dzieje – wystawy, koncerty, 

a także przeróżne wydarzenia kulturalne. 
W niedzielne, sierpniowe popołudnie od-
był się tam koncert operetkowy pt. „Wesoły 
świat operetki i musicalu”, podczas którego 
na scenie zaprezentowali się znakomici soli-
ści Elżbieta Cabała oraz Rafał Żurakowski, 
w akompaniamencie Wiktora Szymajdy. 

Był to niezwykły wieczór, pełen klasyki, 
elegancji, artyści wręcz oczarowali licznie 
przybyłą na te wydarzenie publiczność, cze-
go potwierdzeniem były owacje na stojąco.

dobry boże”. Była to świetna alternatywa 
na spędzenie piątkowego popołudnia z do-
brym kinem. O kolejnych projekcjach bę-
dziemy informować.

Szczegółowych informacji możecie szu-
kać na stronie Ośrodka Kultury i Sportu 
w Prószkowie.

Kilka słów o Kinie Meduza:
Kino Meduza to kameralne, offowe i pełne 

premier kino mieszczące się w Opolu Centrum 
Kultury, ul. Oleska 45 – w miejscu dawnego 
Klubu Akademickiego w okolicach Uniwersy-
tetu. Powstało z tęsknoty za małymi, studyj-
nymi kinami i z miłości do kina autorskiego 
i alternatywnego. Stowarzyszenie Opolskie 
Lamy, jego członkowie i sympatycy, powołali 
je do życia w lutym 2011 roku i od tego czasu 
zapraszają wszystkich na filmowe uczty.

Filmowe Wieczory w OKiS Prószków

Druga edycja Dnia Małego Strażaka w Boguszycach
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Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 

września br. Do tego czasu każdy pełno-
letni mieszkaniec Polski musi wywiązać 
się z obowiązku spisowego. Jest to nie tyl-
ko wymóg prawny, ale przede wszystkim 
wyraz naszej postawy obywatelskiej, ponie-
waż wyniki spisu będą miały ogromy wpływ 
na przyszłość naszego kraju.

Samodzielne wypełnienie formularza 
spisowego on-line (na stronie spis.gov.pl)  
lub telefonicznie (pod numerem infolinii 
spisowej: 22 279 99 99) trwa tylko kilka 
do kilkunastu minut, dlatego nie warto cze-
kać na ostatnią chwilę.

Z osobami, które nie zdecydowa-
ły się skorzystać z możliwości samospisu 
przez Internet lub telefon, będzie kontakto-
wał się rachmistrz spisowy czyli funkcjona-
riusz państwowy posiadający uprawnienia 
i kompetencje do przeprowadzania wywia-
dów spisowych. Rachmistrzowi nie można 
odmówić udzielenia informacji, ponieważ 
każde takie zdarzenie odnotowywane jest 
jako odmowa udziału w spisie powszech-
nym i może skutkować karą grzywny.

Grzywna za odmowę udziału w spi-
sie powszechnym została przewidziana 
w art. 57 ustawy o statystyce publicznej, 
który stanowi: „kto wbrew obowiązkowi 

Dobry sąsiad to prawdziwy skarb – 
szczególnie w dobie pandemii ko-

ronawirusa. Integracja z sąsiadami to nie 
tylko miło spędzony czas, ale także dbanie 
o lokalną społeczność. Mieszkańcy ul. Aka-
cjowej po raz kolejny zorganizowali festyn 
sąsiedzki, podczas którego wspólnie bawili 
się i integrowali. 

Swoją pierwszą edycję festyn sąsiedzki 
miał miejsce w 2006 roku, za sprawą re-
montu ulicy. Pomysł ten tak przypadł do 
gustu mieszkańcom, że postanowili konty-
tuować go przez kolejne lata. W 2012 roku 
nastąpiła niemal 6 letnia przerwa, natomiast 
w 2018 roku powrócono do pomysłu i od 
tego czasu wydarzenie cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. 

W tym roku prócz obficie zaopatrzone-
go bufetu, na biesiadników czekała również 
niesamowita atrakcja – możliwość prze-
jażdżki bryczką po okolicy.

Spis powszechny – tylko do końca września!
odmawia wykonania obowiązku statystycz-
nego albo udzielenia informacji w spisie po-
wszechnym lub innym badaniu statystycz-
nym podlega grzywnie”. Kara może wynieść 
nawet 5 tys. zł. Ta sama ustawa – w arty-
kule 56, przewiduje również nałożenie kary, 
w postaci grzywny lub ograniczenia wolno-
ści do lat dwóch na osobę, która w formula-
rzu spisowym poda fałszywe dane.

Osobom, które obawiają się o bezpie-
czeństwo swoich danych przypominamy, 
że chroni je tajemnica statystyczna. Ozna-
cza to, że dane uzyskane podczas spisu mogą 
być wykorzystywane wyłącznie do opra-
cowań, ze stawień i analiz statystycznych 
oraz do aktualizacji operatów do badań 
statystycznych prowadzonych przez służ-
by statystyki publicznej. Zebrane dane są 
anonimi zowane i w takiej postaci są dalej 
przetwarzane.

Nie czekajmy – spiszmy się! Spis Po-
wszechny to nie inwigilacja, ale możliwość 
wskazania kierunku przyszłej polskiej poli-
tyki na każdym szczeblu – od centralnego 
aż do poziomu gminy. Taką szansę mamy 
tylko raz na 10 lat!
Nie czekaj do 30 września br. – na samospis 

internetowy lub na infolinii masz czas 
tylko do momentu, gdy skontaktuje się 

z Tobą rachmistrz!

Pokonanie pandemii COVID-19 i powrót do normalności
są możliwe, gdy przerwiemy łańcuch zakażeń. Szczepionka 
daje nam taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze
i jak najszybsze, wszyscy musimy być solidarni.

Każdy z nas może zatrzymać pandemię. Przyjęcie 
szczepionki to nie tylko ochrona nas samych. To także szczepionki to nie tylko ochrona nas samych. To także 
ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół. 
Naprawdę warto!

DLACZEGO

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIECAŁODOBOWA INFOLINIA: 989

#SZCZEPIMY
 wrócić do normalności

Spotkanie 
sąsiedzkie



wrzesień 2021 strona 6

Stowarzyszenie „Nasze Górki” dzię-
ki dotacji z Samorządu Województwa 

Opolskiego zrealizowało kolejny ciekawy 
projekt, którego celem jest powrót do sma-
ków z dzieciństwa. Tematem głównym były 
placki w najróżniejszym wydaniu – naleśni-
ki, racuchy z jabłkami, placki ziemniaczane 
oraz serowe. 

Prócz uczty kulinarnej na dzieci czekała 
masa atrakcji m.in. możliwość przejażdżki 
bryczką, pokaz strażacki OSP Źlinice-Bo-
guszyce, a także animacje i dmuchańce. 
O umilenie czasu zadbała lokalna mło-
dzież, która wystąpiła przed publicznością. 

Przysieckie 
Święto Ziół 
Przysieckie Święto Ziół organizowane 
jest od 2004 roku. Po roku przerwy 
spowodowanej pandemią, kolejna 
edycja tego wyjątkowego święta 
okazała się wielkim sukcesem. 

Początkiem świętowania tego dnia było 
nabożeństwo, które odbyło się w ko-

ściele pw. Matki Bożej Bolesnej w Przy-
sieczy. Następnie dalsza część uroczystości 
konytuowana była na placu festynowym. 
Tego dnia dopisało wszystko – pogoda, licz-
nie przybyli goście, a także ciekawe występy 
artystyczne. Na scenie zaprezentowali się 
m.in. Norbert Rasch, Szydłowianki, Paulina 
Klosa, Przysieczanki, Duo Feniks. Zoba-
czyć mogliśmy także pokazy akrobatyczne. 
Na najmłodszych czekały dmuchańce oraz 
karuzele i przepyszne lody.

Duże wrażenie na przybyłych gościach 
zrobił przysiecki zielnik, który stale się 
powiększa. Znajdują się w nim takie zioła 
jak: rozmaryn, mięta, melisa lekarska czy 
tymianek.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich 
osób zaangażowanych w pomoc przy orga-
nizacji festynu.

Kolejny smaczny projekt w Górkach!
Smaki dzieciństwa – Festiwal 
Placków Różnorodnych

Gośćmi specjalnymi były panie z KGW 
w Chróścinie, Sekretarz Urzędu Miejskiego 
w Prószkowie Pani Irena Szott, Prezes Part-
nerstwa Borów Niemodlińskich Jadwiga 
Wójciak oraz Pani Justyna Osiecka-Sułek 
z ramienia Odnowy Wsi Opolskiej.

W organizację tego wydarzenia zaanga-
żowana była masa osób, zarówno młodzież, 
jak i mieszkańcy miejscowości. Jest to jeden 
z idealnych przykładów na to jak można za 
sprawą odrobiny woli i ciężkiej pracy zadbać 
o lokalną społeczność i nakłonić ją do dzia-
łania. Już od kilku lat na czele miejscowości 
stoi pani Sołtys, Justyna Szmechta, która 
daje przykład temu, że dobra energia, chęć 
działania i zaangażowanie przynoszą niesa-
mowite efekty. Serdecznie gratulujemy!

ERNTEZEIT – GOLDENE ZEIT
 
Nun liegt sie schon weit,
Die Felder sind leer
Die Scheune gefüllt mit Halm und Ähr.
Nicht wie in alten Tagen
Der Bauersmann hoch auf dem Wagen
Voran das Pferdegespann.
 
Heut sind andere Zeiten.
Es schlürfen und rattern über die 
Weiten   
Kombeln mit Traktor zur Seiten.
 
In einigen Stunden ist das Getreide
verschwunden,
Verschluckt im eisernen Schlund
Wird ein jedes Gebund.
 
Zum Danken sollten wir immer bereit 
sein,
Für die Früchte der Erd’
Die uns der Himmel beschert.
 

ZŁOTY CZAS ŻNIW
 
Minął już czas żniw
pola są puste
stodoły pełne zbóż.
 
Inaczej niż za dawnych dni,
Gdy chłop siedząc wysoko na wozie
Końmi zboże zwoził
do zagrody.
Bo dziś już inne czasy –
przez łany dalekie
wlecze się i turkocze
kombajn wraz z traktorem.
W godzin parę
znikają zboża łany
a snopki połknięte
przez gardziel żelazną.
 
Dziękujmy więc
za płody ziemi,
jakie niebo nam daje!    

Ingeborg Odelga
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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

Znajdź nas na facebooku  
i na stronie www.proszkow.eu

Zapraszamy  
w każdy piątek  
od 17:00 do 21:00

MUZEUM KOWALSTWA
Prószków ul. Młyńska 2

Opolski Wielki 
Szlem
W ostatnie dni sierpnia Fundacja Tenis 

Prószków zorganizowała kolejny tur-
niej w ramach Opolskiego Wielkiego Szle-
ma. Tym razem turniej odbył się w Oleśnie 
na dwóch obiektach – kortach „u Wąsiń-
skich” oraz Stadionie Miejskim.

Była to prawdziwa gratka dla miłośników 
tenisa ziemnego. W czterech kategoriach 
wiekowych wzięło udział aż 41 zawodni-
ków. Niestety ze względu na załamanie po-
gody, niektóre z z zaplanowanych spotkań 
musiały zostać przeniesione. Rozegrane zo-
staną w Nysie i Prószkowie. 

Ostatni turniej w ramach Opolskiego 
Wielkiego Szlema odbędzie się w Prószko-
wie w dniach 11-12 września. Do zobacze-
nia na kortach!


