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Ważne informacje na temat
przyłączenia do sieci gazociągu

W numerze:

W środę i czwartek (20 i 21 marca 2019 r.) w Nowej Kuźni i Prószkowie odbyły się spotkania dla mieszkańców
zainteresowanych przyłączeniem się do sieci gazociągu. Podczas spotkań Burmistrz Prószkowa, Pan
Krzysztof Cebula, odpowiedział na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania. Podał również
orientacyjny koszt przyłączenia się do sieci. 					
Więcej informacji na str. 6

Dzień Kobiet
w Chrząszczycach
i Złotnikach

Czym byłby świat bez kobiet? Naszych
mam, babć, żon i córek? To one
otaczają nas opieką i każdy z nas wiele
im zawdzięcza. W Chrząszczycach
i Złotnikach uczczono ich święto.
Str. 2

Jubileusz 15-lecia
Przed nami I Prószkowski
zespołu Ligockie Wrzosy Bieg Uliczny

W niedzielę, 24 marca 2019 roku Zespół
Ligockie Wrzosy świętował swój jubileusz
15-lecia na scenie artystycznej. Zespół
zaprezentował swój bogaty repertuar
pieśni zarówno w języku polskim,
niemieckim oraz w gwarze śląskiej.
Str. 3

Już 13 kwietnia 2019 roku odbędzie się
pierwszy, historyczny bieg otwarty na
dystansie 10 km, który poprowadzony
zostanie ulicami: Sportową,
Partyzancką, Ogrodową i Powstańców.
Str. 8
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…bo kobietą się jest – a nie bywa!
Czym byłby świat bez kobiet? Naszych mam, babć, żon i córek? To one otaczają
nas opieką i każdy z nas wiele im zawdzięcza.

W

yobraźmy sobie taką sytuację: kobieta
wygodnie rozsiada się na kanapie, w ręce
trzyma lampkę wina i oddaje się chwilom błogiego relaksu, a mężczyzna w tym czasie krząta
się w kuchni i przygotowuje ulubioną kolację.
W dzisiejszych czasach nie jest to już historia
science fiction, jednak jak przyznają Panie, takich
wieczorów wciąż jak na przysłowiowe lekarstwo.
W sobotę, 9 marca w sali „Kafka” w Chrząszczycach, zebrało się blisko 50 Pań, które tego dnia
czuły się jak prawdziwe królowe. W towarzystwie
sąsiadek i koleżanek, wspólnie świętowały Dzień
Kobiet, a Panowie z Chrząszczyc stanęli na głowie, aby ten dzień na długo zapadł im w pamięć.
Mężczyźni dopracowali wszystko w najdrobniejszych szczegółach, a o syto zastawione
stoły zadbali eleganccy kelnerzy. Przygotowano
również stronę artystyczną, która pojawiła się
aż w czterech kabaretowych odsłonach. Opuszczając salę w Chrząszczycach w oddali wciąż
było słychać radosny śmiech Pań, które tego dnia
doskonale się bawiły!
O święcie swoich drogich kobiet nie zapomnieli również mężczyźni ze Złotnik, którzy 16
marca w siedzibie OSP Złotniki zorganizowali dla

Międzynarodowy
Festiwal Tańca
w Nysie

W
nich przyjęcie. Prócz kolacji i lampki wina, każda
z Pań otrzymała piękne kwiaty. Organizatorami
Dnia Kobiet w Złotnikach byli: OSP Złotniki, DFK
Złotniki oraz Rada Sołecka.

Publiczny żłobek
powstanie
w Prószkowie!
Gmina Prószków w ramach programu
„Maluch+” otrzymała dofinansowanie
na utworzenie publicznego żłobka
w Prószkowie. Znajdzie się w nim
miejsce dla 32 dzieci.

P

rogram „Maluch+” wspiera rozwój instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc
opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym
dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających
szczególnej opieki.

W środę, 6 marca 2019 r. w Opolskim Urzędzie
Wojewódzkim Burmistrz Prószkowa, Pan Krzysztof Cebula otrzymał z rąk wiceministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej promesę na kwotę 960
000,00 zł.
Pierwszy publiczny żłobek w gminie Prószków
powstanie na placu za sklepem Centro, w miejscu
obecnych magazynów Ośrodka Kultury i Sportu
w Prószkowie, które zostaną rozebrane. Inwestycja zrealizowana będzie do końca 2019 roku.

weekend 02-03.03.2019 r., Scorpion Dance
Team wywalczył medale podczas Międzynarodowego Festiwalu Tańca w Nysie. W imprezie brało udział 1400 tancerzy z całej Polski
i z Ukrainy. Scorpionki zdobyły:
• 1 miejsce Zuzanna Piekorz Disco Dance |
Solo | Dzieci Starsze | Open
• 1 miejsce Alicja Herbst Disco Dance | Solo |
Dzieci | Open
• 1 miejsce Scorpion Boom Disco Dance | Mała
Formacja | Dzieci | Open
• 1 miejsce Scorpion Elite Disco Dance | Mała
Formacja | Seniorzy | Open
• 1 miejsce Scorpion Junior Wojna Aplikacji
Show Dance | Mała Formacja | Juniorzy |
Open
• 1 miejsce Scorpion Elite Human Circus Show
Dance | Mała Formacja | Seniorzy | Open
• 2 miejsce Martyna Dobis Disco Dance | Solo |
Dzieci | Open
• 2 miejsce Scorpion Junior Disco Dance | Mała
Formacja | Juniorzy | Open
• 2 miejsce Scorpion Boom Atomówki Disco
Dance | Formacja | Dzieci | Open
• 2 miejsce Scorpion Junior Infinity Disco
Dance | Formacja | Juniorzy | Open
• 2 miejsce Scorpion Boom Mali Agenci Show
Dance | Mała Formacja | Dzieci | Open
• 2 miejsce Scorpion Teen Candy Store Wschodzące Gwiazdy | Formacja | Dzieci Starsze |
Open
• 2 miejsce Scorpion Fresh Wycieczka Do
Miami Wschodzące Gwiazdy | Formacja |
Dzieci Starsze | Open
• 3 miejsce Magda Wróbel Disco Dance | Solo |
Dzieci Starsze | Open
• 3 miejsce Nadia Bryk & Justyna Stępień Disco
Dance | Duety | Juniorzy + Seniorzy | Open
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Jubileusz 15-lecia zespołu Ligockie Wrzosy

Z

espół Ligockie Wrzosy został założony
w czerwcu 2004 roku przez grono mieszkańców Ligoty Prószkowskiej oraz Agnieszkę i Przemysława Ślusarczyków, przy wielkim wsparciu
Anieli Czollek - wieloletniego sołtysa. Zadaniem
zespołu jest promocja wsi oraz rozwijanie kultury
muzycznej jej mieszkańców oraz pielęgnowanie
tradycji.
„Ligockie Wrzosy” zadebiutowały podczas
Gminnych Dożynek w Górkach, 26 września 2004
roku. Zespół wielokrotnie koncertował w województwie opolskim, w kraju i za granicą. Repertuar zespołu to ponad 50 pieśni w gwarze śląskiej,
języku polskim oraz niemieckim. W trakcie 15 lat

Ligockie Wrzosy otrzymały liczne prestiżowe
nagrody i wyróżnienia. Do jednych z najważniejszych należy m.in I miejsce na XIV Festiwalu
Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości
Niemieckiej w Walcach, a także I nagroda w ketegorii zespoły śpiewacze w XVI Opolskim Święcie
Pieśni Ludowej w Gogolinie.
W niedzielę, 24 marca 2019 roku świętowali
swój jubileusz 15-lecia na scenie artystycznej.
Zespół zaprezentował swój bogaty repertuar
pieśni zarówno w języku polskim, niemieckim
oraz w gwarze śląskiej. Gośćmi specjalnymi byli:
Burmistrz Prószkowa – Pan Krzysztof Cebula wraz
z małżonką, Zastępca Burmistrza – Pan Janusz

Staszowski, Sekretarz Urzędu Miejskiego – Pani
Anna Wójcik, Skarbnik – Pani Dorota Staniów,
członek zarządu powiatu opolskiego Pan Krzysztof Wysdak oraz przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej – Pan Norbert Rasch.
Z okazji tak wyjątkowego wydarzenia, Burmistrz Prószkowa wraz z dyrektorem OKiS Prószków – Panem Mariuszem Staniów, wspólnie
wręczyli na ręce kierownika artystycznego Pana
Przemysława Ślusarczyka czek na 3 000,00 zł na
dalszy rozwój i bierzące potrzeby zespołu. Nie
zabrakło również wielu gratulacji, słów podziwu
i życzeń dalszych sukcesów.

Popołudnie z Tarasem Szewczenką

W

czwartek, 28 marca w dużej sali Ośrodka
Kultury i Sportu w Prószkowie odbyło się
wyjątkowe wydarzenie artystyczne – spektakl
oparty na tekstach ukraińskiego wieszcza Tarasa

Szewczenki. Szewczenko to ukraiński poeta narodowy, etnograf, folklorysta, malarz, przedstawiciel
romantyzmu, a także działacz polityczny. Bohater
narodowy Ukrainy.
Spektakl był wspólnym dziełem uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie
oraz ukraińskiej młodzieży z Zespołu Szkół im.
J. Warszewicza w Prószkowie (Pomologia).
Celem wydarzenia było przybliżenie twórczości ukraińskiego poety oraz kultury zaprzyjaźnionego kraju. Gośćmi specjalnymi byli m.in.: Pani
Irena Prodzik – konsul honorowy Ukrainy w Polsce,

Pan Marek Witek – przedstawiciel do spraw wielokulturowości, Pan Henryk Lakwa – starosta opolski
oraz Pan Krzysztof Cebula – Burmistrz Prószkowa.

Obchody św. Józefa w Zimnicach Wielkich

K

ult św. Józefa sięga IX w. i jest ściśle związany
z rolą jaką odegrał przy narodzinach i wychowaniu Jezusa. Święty Józef podawany jest przez

kościół jako wzór wszelkich cnót, takich jak: wiara,
posłuszeństwo Bogu, męstwo, pracowitość czy
sprawiedliwość.
Uroczystość św. Józefa obchodzona jest
w Zimnicach Wielkich już parę dobrych lat. Tego
dnia odprawiona zostaje uroczysta msza święta
w intencji wszystkich mężczyzn, w szczególności
stolarzy i cieśli. Następnie wszyscy mężczyźni na
specjalne zaproszenie Sołtysa i Rady Sołeckiej,
spotykają się na mały poczęstunek. Tradycyjnie, na placu wiejskim wybierany jest najstarszy Józef, który wbija do ziemi drewniany pal

z wygrawerowanym rokiem, a w jego ślad każdy
obecny mężczyzna uderza drewnianym młotem,
aby upamiętnić uroczystość.
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Dzień Kobiet w Przedszkolu Publicznym w Boguszycach

D

zień Kobiet to taki dzień, w którym wszystkie dziewczynki, te małe i te nieco starsze,
czują się bardzo szczególnie. Na dziewczynki
czekały tego dnia same atrakcje. Chłopcy, jak na
prawdziwych dżentelmenów przystało postarali się, abyśmy ten dzień zapamiętały na długo.
Każda mała dama czuła się jak prawdziwa królowa. Chłopcy postanowili w sposób szczególny uhonorować swoje koleżanki. Specjalnie
na ten dzień przygotowali koncert muzyki
rockowej.
Założony przez nich Boys Band nie ma sobie
równych na światowym rynku muzycznym. To
wydarzenie może być zalążkiem czegoś wspaniałego. Takie talenty nie mogą się zmarnować Na buziach wszystkich dziewczynek i pań
gościł uśmiech, kiedy chłopcy składali życzenia,
śpiewali piosenki i zaśpiewali tradycyjne „Sto

lat!” Były tańce, uściski, podarunki i wspólne
słodkie biesiadowanie. Panowie starali się,
aby każda dziewczynka była w ten szczególny
dzień nagrodzona.
To był cudowny i pełnej pozytywnych
emocji dzień. Lubimy takie dni w naszym
przedszkolu.

Przedszkolaki z Przedszkola
w Boguszycach eksperymentują
z „Mini Naukowcem”

8

marca 2019 r. w przedszkolu w Boguszycach odbyły się warsztaty przygotowane
przez firmę „Mini Naukowiec”. Dzieci obserwowały doświadczenia i eksperymenty z ciekłym

azotem i suchym lodem. Przedszkolaki zamieniły
się w małych naukowców, same przeprowadzały
doświadczenia i wyciągały trafne wnioski. Eksperymenty sprawiły wiele radości, a wiedza zdobyta poprzez doświadczenia na długo zostanie
w pamięci dzieci.

Znasz Opole tylko od strony robienia zakupów
bądź załatwiania innych codziennych spraw?
To jednak nie wszystko, co oferuje nam to piękne i ciekawe miasto.
DFK Prószków zaprasza na wyjątkowy spacer po Opolu, podczas którego dowiesz się, jak
Opole wyglądało w czasie swojego największego rozkwitu, czyli w XIX i na początku XX wieku.
Spacer z przewodnikiem odbędzie się w sobotę, 27.04.2019 r. o godz. 10.00.
Zgłoszenia przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela
pani Maria Zdera - Przewodnicząca DFK Prószków.
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Program „Mama 4+”
Program „Mama 4+” jest rodzicielskim
świadczeniem uzupełniającym

Zakończono
inwestycje
w Folwarku,
Ligocie
Prószkowskiej
i Nowej Kuźni

M

arzec upłynął w temacie odbiorów kilku
inwestycji na terenie gminy Prószków. Burmistrz Prószkowa, Pan Krzysztof Cebula dokonał
odbioru prac obejmujących „Wykonanie przejścia
i małej architektury w Folwarku na placu wiejskim”. W ramach przedmiotowego zadania wykonany został chodnik z kostki betonowej, a przyległy teren został wyrównany, wyprofilowany
i zahumusowany. Wzdłuż chodnika ustawiono
elementy małej architektury: ławki parkowe wraz
z koszami na śmieci, natomiast w centralnej części stół parkowy. Została również zamontowana
altana wolnostojąca. W związku z nadchodzącą
wiosną i coraz cieplejszymi dniami, będzie to
miłe miejsce dla mieszkańców Folwarku do spędzenia wolnego czasu.
Kolejną zakończoną inwestycją była budowa
oświetlenia ulicznego w Ligocie Prószkowskiej (ul. Cegielniana, ul. Łąkowa) oraz Nowej
Kuźni (ul. Cmentarna). Nowe oświetlenie ma za
zadanie poprawić komfort i bezpieczeństwo
mieszkańców.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające
jest specjalnym świadczeniem nieskładkowym,
finansowanym z budżetu państwa, mającym na
celu zapewnienie dochodu osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze
względu na wychowywanie dzieci w rodzinach
wielodzietnych, i z tego powodu nie nabyły
prawa do emerytury lub ich emerytura jest niższa od najniższej emerytury.

Rodzicielskie świadczenie
uzupełniające Mama 4+
– jakie są założenia programu?
Jaki jest charakter świadczenia? Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane
z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, jest świadczeniem finansowanym z budżetu państwa, które jedynie uzupełniająco lub zastępczo jest powiązane z ryzykiem
starości. Nie jest równoznaczne z emeryturą.
Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku
emerytalnego.

Kto będzie mógł
skorzystać z programu?
- Matka, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku
śmierci matki dzieci lub porzucenia dzieci
przez matkę, albo długotrwałego zaprzestania

wychowywania dzieci
przez matkę
– ojcu, który wychował co najmniej czworo
dzieci;
- Osoba nie posiadająca niezbędnych środków
do życia, która osiągnęła wiek emerytalny. Dla
kobiet od 60 lat, mężczyzn – 65 lat;
- Osoba mieszkająca wyłącznie w Polsce
i mająca (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek
interesów życiowych na terytorium naszego
kraju – przez co najmniej 10 lat;
- Obywatel Polski lub osoba, mająca prawo
pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce,
bądź obywatel państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
lub cudzoziemiec legalnie przebywający na
terytorium Polski;

W jaki sposób jest przyznawane
świadczenie uzupełniające Mama 4+?
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające
będzie przysługiwać na wniosek osoby zainteresowanej, który odpowiednio powinien być
złożony do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do wniosku trzeba będzie
dołączyć oświadczenie „o sytuacji rodzinnej,
majątkowej i materialnej”, a także inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie
świadczenia.

Wybory w DFK

M

niejszość niemiecka w naszej gminie skupona jest w dwunastu kołach DFK. W lutym
i marcu 2019 r. wszystkie koła na nowo wybrały
swoje zarządy i przewodniczących. Pod koniec
marca odbyło się zebranie wyborcze szczebla
gminnego, łączącego wszytkie dwanaście kół
DFK. Podczas zebrania wybrano siedmioosobowy zarząd, w składzie:
Lucjan Dzumla Chrząszczyce, Heinrich
Lempka Zimnice Małe, Sylwia Białończyk Prószków, Małgorzata Danisz Nowa Kuźnia, Zyglinda

Wocka Złotniki, Sabina Wieja Zimnice Wielkie.
Przewodniczącym zarządu został ponownie Norbert Rasch (Prószków).

Poprawa bezpieczeństwa
w gminie Prószków
Już od lipca w Prószkowie ponownie uruchomiony
zostanie posterunek policji, który zlikwidowany
został w 2011 roku.

M

ieszkańcy często alarmowali o potrzebie
przywrócenia posterunku policji. W specjalnie zorganizowanych konsultacjach, zdecydowana większość opowiedziała się za jego
utworzeniem. Powstanie posterunku znacząco
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, nie tylko

w mieście Prószków ale także na terenie całej
gminy. Codzienny kontakt z policjantem pozwoli
zasięgnąć rady w problematycznych sytuacjach,
a także zgłosić swoje uwagi i rozterki. Do tej
pory dyżurował tu dzielnicowy jedynie kilka razy
w tygodniu.
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Ważne informacje na temat
przyłączenia do sieci gazociągu

W

środę i czwartek (20 i 21 marca 2019 r.) w Nowej Kuźni i Prószkowie odbyły się spotkania dla
mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazociągu. Podczas spotkań Burmistrz
Prószkowa - Pan Krzysztof Cebula, odpowiedział na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania.
Podał orientacyjny koszt przyłączenia do sieci, który waha się od 14 034,90 zł do 19 763,41 zł (jeśli odległość między nitką gazociągu, a granicą posesji jest nie większa niż 15m, powyżej 15m za każdy metr
należy dodać 84,19 zł) oraz niezbędne informacje dla osób, które chcą skorzystać z dofinansowania.
Aktualnie wśród mieszkańców, którzy pod koniec 2018 r. podpisali deklaracje woli przystąpienia do
projektu (wymiany źródła ciepła na gazowe) prowadzone są uproszczone audyty energetyczne.
1 Opinia kominiarska przedwykonawcza
2 Opłata przyłączeniowa (PSG sp. z o.o.)
Do 15m od nitki gazociągu do granicy posesji (do 10m3/h)
Powyżej 15m za każdy 1m
3 Projekt gazowy (wraz z wnioskami do urzędów)
4 Położenie rury z gazem od granicy posesji do budynku za
10m wraz z materiałem (instalacja wewnętrzna)
5 Koszt pieca z montażem

100,00 zł
2 356,31 zł
84,19 zł
1 200,00 zł
1200,00 -1700,00 zł
8000,00 zł – 12000,00 zł

Opłaty za zużycie gazu w domu jednorodzinnym
Zużycie gazu w domu jednorodzinnym (ok. 2300-2600m3)
Cena za 1m3
Opłata abonamentowa na miesiąc
Opłata abonemantowa rocznie
Suma przykładowych opłat za ogrzanie domów w ciągu roku
Podczas spotkania, przedstawiono szczegółowy plan przyłączenia się do sieci gazowej
w mieście Prószków.

Przyłącze gazu – od gazociągu
do granicy posesji
1. Złożyć wniosek o wydanie warunków
przyłączenia
Udać się do PSG w Opolu przy ul. Armii Krajowej 2. Do wniosku dołączyć mapkę podglądową z proponowaną lokalizacją szafki
gazowej.
2. Podpisać umowę o przyłączenie
Wnioski można znaleźć na stronie internetowej psgaz.pl lub w oddziale. Na podstawie umowy PSG zobowiązuje się do

218,59 zł – 247,10 zł
0,10 zł
80,00 zł – 180,00 zł
960,00 zł – 2160,00 zł
1 178,59 zł – 2 407,10 zł

zaprojektowania i wybudowania przyłącza
gazu.

Instalacja gazowa – od granicy posesji
do budynku i wewnątrz
1. Uzyskać opinię kominiarską
Kominiarz wydaje opinię o możliwości podłączenia kotła gazowego.
2. Zlecić wykonanie mapy do celów projektowych oraz projektu instalacji gazowej.
Do opracowania projektu instalacji potrzebna
jest mapa do celów projektowych wykonana
przez uprawnionego geodetę.
3. Wykonanie instalacji gazowej
3.1. Wybrać wykonawcę instalacji posiadającego niezbędne uprawnienia

3.2. Pobrać dziennik budowy
Po otrzymaniu pozwolenia na budowę,
dziennik budowy pobrać w Wydziale
Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Opolu.
3.3 Zgłosić rozpoczęcie budowy
Rozpoczęcie zgłosić w Nadzorze Budowlanym w Opolu ul. Firmowa 1. Dokumenty
do zgłoszenia: zawiadomienie w rozpoczęciu budowy, oświadczenie kierownika
budowy.
3.4. Budowa instalacji
Po wybudowaniu instalacji wewnątrz
budynku i na działce, wykonawca wystawia protokół z próby szczelności.
Należy także zlecić geodecie pomiar
zewnętrznego odcinka instalacji (od szafki
gazowej do budynku) oraz stworzenie
mapy powykonawczej.
3.5. Uzyskać opinię kominiarską
Należy ponownie zgłosić się do kominiarza o wydanie opinii o prawidłowym podłączeniu przewodów do komina.
4. Podpisać umowę na dostawę gazu
Wybrać dostawcę gazu i udać się do niego
w celu podpisania umowy na dostawę gazu
(np. PGNiG – Opole ul. Marii Rozdziewiczówny
4)
Niezbędne dokumenty:
- próba szczelności;
- opinia kominiarska;
- warunki przyłączenia do sieci gazowej;
- powiadomienie o przyłączeniu do sieci
gazowej;
- zgłoszenie gotowości instalacji gazowej (do
pobrania ze strony www.psgaz.pl)
5. Zakończenie budowy
Zgłosić zakończenie budowy w Nadzorze
Budowlanym. Niezbędne dokumenty:
- zawiadomienie o zakończeniu budowy;
- opinia kominiarska;
- oświadczenie geodety o zgodności wykonania z projektem;
- mapa powykonawcza
- próba szczelności
- dziennik budowy wypełniony przez kierownika budowy.
Gmina Prószków będzie ubiegała się o kolejne
dofinansowanie dla mieszkanców również w tym
roku. Wnioski mogą być składane od września
i zapewne w tym czasie pojawią się kolejne informacje na ten temat.
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Parafiia Ziimniice Wiiellkiie zaprasza do udziiałłu
w Piiellgrzymce do Izraella – szllakiiem biiblliijnym – 8 DNI
w termiiniie 8-15.02.2020 (feriie ziimowe)
GALILEA – JAFFA – TABOR – KANA GALILEJSKA – KAFARNAUM
– M. MARTWE – TYBERIADA – JEROZOLIMA – BETLEJEM
1 dzień
POLSKA – IZRAEL
Zbiórka na lotnisku, odprawa bagażowo – biletowa,
wylot do Tel Avivu. Przylot do Tel Avivu. Przejazd do
hotelu kolacja i nocleg w Betlejem.
2 dzień:
BETLEJEM Śniadanie. Przejazd na Pole Pasterzy, miejsca, gdzie Anioł Pasterzom obwieszczał nowinę o Narodzeniu Jezusa. Przejazd do sklepu z dewocjonaliami,
z możliwością zakupu pamiątek. Sklep prowadzony
jest od lat przez palestyńskich Chrześcijan. Nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Pańskiego – Grota Narodzenia.
Wizyta w Kościele Świętej Katarzyny. Przejście do Groty
Mlecznej – miejsce, gdzie najświętsza Maryja Panna
karmiąc Jezusa uroniła kroplę mleka i grota stała się cała
biała. Popołudniu dzień w Ain Karem. Wizyta w Kościele
Nawiedzenia św. Elżbiety. Przejście do miejsca narodzin
Jana Chrzciciela. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.
3 dzień:
JEROZOLIMA Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną.
Wizyta w Betfage – początek tradycyjnej procesji
Niedzieli Palmowej. Kościół Pater Noster, gdzie znajdują się majolikowe tablice, upamiętniające modlitwę, której nauczył nas Chrystus – Ojcze Nasz. Przejście na pole widokowe na Górze Oliwnej. Zejście do
kościoła Dominus Flevit miejsca, gdzie Pan zapłakał
nad Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie Oliwnym – modlitwa Chrystusa w Getsemani – w Ogrójcu. Następnie
wejdziemy do Bazyliki Wniebowzięcia NMP, z której
Maryja została wzniesiona do nieba. Udamy się także
na Górę Syjon, by nawiedzić kościół Zaśnięcia NMP.
Nawiedzimy też wieczernik, gdzie Pan Jezus wraz
z apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę, podczas
której ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.
W tej Sali Apostołowie otrzymali Ducha Świętego
w dniu Pięćdziesiątnicy. Synagoga, w której znajduje
się Grób Króla Dawida. Powrót do Hotelu w Betlejem.
Kolacja i nocleg.
4 dzień:
CEZAREA NADMORSKA – HAJFA – NAZARET –
KANA GALILEJSKA
Śniadanie. Wyjazd w kierunku morza Śródziemnego
do Cezarei Nadmorskiej, gdzie zobaczymy ruiny starożytnych akweduktów i miasta. Przejazd do Hajfy, położonej u stóp Góry Karmel - nawiedzenie kościoła Stella
Maris przy opactwie Karmelitów Bosych, poświęconym
Najświętszej Marii Pannie Gwieździe Morza. Sanktuarium poświęcone jest Świętej Rodzinie i prorokowi
Eliaszowi. Zwiedzanie miasta Hajfa (city tour). Przejazd

do Nazaretu – w tym miejscu Archanioł Gabriel oznajmił Maryi radosną wieść, że została wybrana przez Boga
na matkę Jego syna. Nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania z domem rodzinnym NMP i św. Józefa. Przejazd do
Kany Galilejskiej – sanktuarium pierwszego cudu Pana
Jezusa. Możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu
w Tyberiadzie lub Nazarecie.
5 dzień:
GÓRA 8 BLOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAUM –
REJS ŁODZIĄ – RYBA ŚW. PIOTRA
Śniadanie. Transfer na Górę 8 Błogosławieństw –
miejsce Kazania na Górze. Przejazd do Tabghi - miejsca,
gdzie Jezus rozmnożył chleb i ryby. Tutaj Pan Jezus
nakarmił 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
Przejście do Kościoła Prymatu Świętego Piotra. Przejazd
do Kafarnaum – miasta cudów Chrystusa. W Kafarnaum zobaczymy dom św. Piotra oraz ruiny Synagogi,
której fundamenty pamiętają pobyt Pana Jezusa w tym
mieście. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Przerwa
na tradycyjny lunch - rybę Świętego Piotra. Następnie
wjazd taksówkami na Górę Tabor, miejsca Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia piękna franciszkańska
Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Przejazd do hotelu
w Betlejem, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
6 dzień:
JERYCHO – MORZE MARTWE
Śniadanie. Wyjazd do Betanii, nawiedzenie sanktuarium domu Marii, Marty i Łazarza. Przejazd Doliną
Jordanu, po drodze pustynia Wadi Quelt. Odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych w Qaser El–Yehud. Jerycho
– Źródło Elizeusza i sykomora Zacheusza. Postój pod
sykomorą Zacheusza i na polu widokowym pod Górą
Kuszenia, przejazd nad Morze Martwe (czas wolny na
relaksacyjną kąpiel ok. 2 h) kolacja i nocleg.
7 dzień:
JEROZOLIMA
Śniadanie. Wejście bramą Lwów do Starego Miasta
w Jerozolimie. Przejście do kościoła św. Anny, obok
Sadzawki Betesdy, dalej przez Stare Miasto do warowni
Marka Antoniusza, gdzie znajdują się dwie pierwsze stacje Drogi Krzyżowej. Rozpoczęcie nabożeństwa Drogi
Krzyżowej, przejście Via Dolorosa do Bazyliki Męki Pańskiej. Wejście na Golgotę. Zakończenie Drogi Krzyżowej
przy Grobie Pańskim. Zwiedzanie Bazyliki. Czas wolny
na zakupy na targu jerozolimskim. Spacer przez dzielnicę żydowską i ormiańską pod Ścianę Płaczu. Powrót
do Hotelu w Betlejem. Kolacja i nocleg.

8 dzień:
TEL AVIV – KATOWICE
Śniadanie. Transfer do Jaffy (najstarszego miasta
w Izraelu), nawiedzenie kościoła Świętego Piotra. Przejazd na lotnisko, przelot do Polski

CENA: 3200 PLN

CENA ZAWIERA:
• Bilet lotniczy na trasie Polska-Izrael-Polska, opłaty
lotniskowe, bagaż zasadniczy 20 kg i mały bagaż
podręczny
• Transport komfortowym i klimatyzowanym autobusem na terenie Izraela (lotnicze siedzenia)
• Zakwaterowanie (7 rozpoczętych noclegów)
w pokojach dwu i trzy osobowych w hotelu 3*** zgodnie z programem wycieczki
• Wyżywienie – śniadania, obiadokolacje
• Przewodnik z jęz. Polskim
• Ubezpieczenie KL – 30,000 €, NNW – 4000€ i bagaż
– 400€
• Ryba św. Piotra
CENA NIE ZAWIERA:
• Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych
w programie
• Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obligatoryjnych napiwków dla kierowców, przewodników
i hoteli (od 100 USD)
• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych, kosztów
rezygnacji – 3,2% wartości imprezy
• Składki na TFG 13 zł/os lub 15 zł/os.
UWAGI
1. Wyżywienie to dwa posiłki w formie bufetu
2. Napoje do kolacji są dodatkowo płatne. Ostatniego
dnia nie ma kolacji.
3. Dopłata do pokoju 1 osobowego 180 USD
4. Kurs przyjęty do kalkulacji to 3,7
5. Istnieje możliwość płatności w ratach.
• Opieką duszpasterską obejmie pielgrzymów ks.
Grzegorz Poźniak.
• Zapisy przyjmuje Józef Wilczek, tel. 511 654 060.

Halowy turniej piłki nożnej w Namysłowie

W

sobotę, 9 marca 2019 roku, podopieczni
Ośrodka Kultury i Sportu wzięli udział
w halowym turnieju piłki nożnej w Namysłowie,

zorganizowanym przez klub NKS START
Namysłów.
Najmłodsi reprezentanci Prószkowa podczas
turnieju dali z siebie wszystko. Rozegrali 6 spotkań i zanotowali 4 zwycięstwa oraz 2 porażki.
Przede wszystkim liczyła się jednak sportowa
rywalizacja i dobra zabawa. Najlepszym zawodnikiem drużyny OkiS Prószków wybrany został
Gabryś Mańskiewicz.
Zespół wystąpił w składzie: Ksawery Mańkiewicz (c), Bartek Broda, Igor Kublin, Gabryś

Mańkiewicz, Adam Stelmach, Marek Apostel. Trener: Tomasz Perka.
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I Prószkowski Bieg Uliczny
im. Piotra Blachucika
Wielkimi krokami zbliża się pierwszy Prószkowski Bieg
Uliczny im. Piotra Blachucika.

J

uż 13 kwietnia 2019 roku odbędzie się pierwszy, historyczny bieg otwarty
na dystansie 10 km. Tego dnia, w godzinach 18:30-21:00 ulice: Sportowa,
Partyzancka, Ogrodowa i Powstańców zostaną zamknięte dla jakiegokolwiek ruchu.
Sponosrem głównym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM spółka odpowiedzialna za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie
najważniejszymi gazociągami w Polsce. Aktualnie na terenie gminy Prószków GAZ-SYSTEM realizuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji
Zdzieszowice–Wrocław.
Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od
nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można
przeznaczyć na potrzeby mieszkańców
i społeczności lokalnych.
Inwestycja jest dofinansowana ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM
są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich
interesariuszy.
www.gaz-system.pl

Ruszyła runda rewanżowa!
Orzeł Źlinice – liga okręgowa, gr. II

I

ngauguracja rundy wiosennej nie wypadła najlepiej w szeregach Orła
Źlinice. Podopieczni Trenera Tomasza Copika ulegli na własnym boisku
zespołowi GKS Głuchołazy 1:3. Kolejny mecz również nie należał do najłatwiejszych. Orły na wyjeździe podejmowały trudnego rywala Spartę Paczków. Decydującą dla losów spotkania bramkę strzelił Tomasz Schichta,
który pięknym uderzeniem głową dał zasłużone zwycięstwo piłkarzom Orła
Źlinice. Dobra dyspozycja zespołu widoczna była również podczas następnego meczu. Na własnym boisku Orły dały sporą lekcję futbolu drużynie LZS
Piotrówka (5:0).

Dobre przygotowanie zaowocowało już w pierwszym spotkaniu. Po zaciętej walce piłkarze z Przysieczy pokonali drużynę LZS Burza Kosorowice 2:1.
Następny wyjazdowy mecz z zespołem LKS Groszmal Opole zakończył się
niestety porażką LZS Przysiecz 1:4.

KS Chrząszcz Chrząszczyce – klasa B, gr. X

LKS Polonia Prószków – klasa B, gr. X

P

iłkarze z Prószkowa zimę spędzili na fotelu lidera. Wiosnę rozpoczęli od
utwierdzenia przeciwników w fakcie, że mają duże aspiracje na awans
do wyższej klasy rozgrywkowej. W pierwszym meczu pokonali wysoko
drużynę LKS Groszmal Opole (6:0). Podczas kolejnego zaciętego spotkania
rywalom z Wawelna udało się urwać punkty Polonistom (3:3).

LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

P

iłkarze LZS Przysiecz bardzo dobrze zaprezentowali się podczas okresu
przygotowawczego, gdzie rozgrywali sparingi z solidnymi rywalami.

R

unda wiosenna nie rozpoczęła się szczęśliwie dla piłkarzy z Chrząszczyc,
którzy ulegli na wyjeździe LZS Zieloni Ligota Tułowicka 1:4. W kolejnym
meczu, tym razem na własnym boisku piłkarzom Chrząszcza udało się zdobyć komplet punktów. Po zaciętym meczu pokonali drużynę SKS Chmielowice 5:4.

Na zlecenie
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, 46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 6
Wydawca: Agencja Reklamowa Traf, ul. Krasickiego 14, 46-060 Prószków
Redaktor naczelny: Karolina Sobotkiewicz
e-mail: kronikarz@opoczta.pl, tel. 535 360 843, tel. 698 613 550
Znajdź nas na facebooku i na stronie www.proszkow.infoopole.pl

