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Witamy w Nowym Roku!
Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności,
realizacji marzeń i planów,
sukcesów i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.
Niech każdy dzień Nowego Roku 2019,
przyniesie Nam wszystkim wiele radości i zdrowia.
Życzenia składają:
Burmistrz Prószkowa
Krzysztof Cebula

W numerze:

oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego

Aby przywrócić
Pomologii świetność…

Wywiad z Grzegorzem
Szołtysikiem, prezesem
Stowarzyszenia na Rzecz Trwałego
i Zrównoważonego Rozwoju
Zielona Ziemia.
Str. 7

Otwarcie drogi
w Folwarku

Na przedmiotowej drodze gminnej
wykonano nową nawierzchnię
asfaltową oraz wykonane zostało
również utwardzone pobocze oraz
zjazdy z kostki betonowej.
Str. 6

Warsztaty polsko-czeskie
w Górkach

W Górkach odbyły się wielopokoleniowe
warsztaty kulinarne na pograniczu polskoczeskim, które były współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków Budżetu
Państwa. 			
Str. 4
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Jarmarki świąteczne
w Chrząszczycach i Prószkowie

To będzie
rok wielkich
inwestycji!

N

a ostatniej w 2018 roku Sesji Rady Miejskiej
w Prószkowie Radni przyjęli Budżet Gminy na
rok 2019. Określona w nim wartość planowanych
inwestycji opiewa na rekordową w dotychczasowej historii Prószkowa kwotę ponad 11 mln zł!
Składają się na nią m.in. koszty takich przedsięwzięć jak: budowa ścieżki pieszo-rowerowej
w Zimnicach Wielkich oraz na odcinku Prószków (Pomologia) – Złotniki, termomodernizacja
i przebudowa Ośrodka Kultury i Sportu, modernizacja PSZOK w Prószkowie i budowa nowego
w Boguszycach, zwiększenie zasięgu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie,
remont budynku pod Posterunek Policji, budowa
wiaty piknikowej w Górkach, a także zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w Prószkowie.
Budżet przewiduje też dotację dla Województwa
Opolskiego na budowę chodnika w Złotnikach.
Szereg wyzwań przed nami, ale mam świadomość,
że w dążeniu do rozwoju naszej lokalnej ojczyzny
nie ma chwili do stracenia. Jestem przekonany, że
wspólnymi siłami uda nam się zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia i zainicjować kolejne, tak,
by z roku na rok efekty inwestycji były coraz bardziej widoczne i przekładały się na komfort życia
każdego z mieszkańców – podkreśla Burmistrz
Krzysztof Cebula.
Część z tych zadań to przedsięwzięcia, na
które udało się pozyskać zewnętrzne źródła dofinansowania. W połowie grudnia Burmistrz podpisał cztery kolejne umowy na dofinansowanie
projektów ze środków unijnych, a wartość dofinansowania to ponad 4 mln zł.

H

istoria pierwszych jarmarków sięga w Niemczech końca XIV wieku. Typowy Weihnachtsmarkt odbywa się na ulicach lub placach, gdzie
pełne stragany oferują ozdoby świąteczne,
wyroby rękodzielnicze i lokalne specjały. Tradycja
organizowania tego typu przedsięwzięć dotarła
również do Polski.
Adwent jest wyjątkowym czasem. To czas
radości i oczekiwania na przyjście Jezusa, który
obfituje w liczne zwyczaje i symbole. W idealny
świąteczny nastrój wprowadzają nas już ozdoby
świąteczne i choinka na prószkowskim rynku,
a także kiermasze.
W naszej gminie najlepszym sygnałem do rozpoczęcia adwentu jest coroczny Jarmark Adwentowy w Chrząszczycach, który odbywa się zawsze
w pierwszą niedzielę adwentu. W Chrząszczycach,

prócz licznych stoisk, gdzie można było kupić pierniki i ozdoby świąteczne, nie zabrakło także – specjalnie dla najmłodszych – św. Mikołaja, który rozdawał dzieciom smaczne upominki. Na dorosłych
mieszkańców czekał obowiązkowy grzaniec.
Tydzień później, w Prószkowie już po raz XVIII
Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował świąteczny kiermasz. Prócz kolorowych straganów,
aromatycznego grzańca i ogniska, przygotowano liczne występy w kościółku poewangelickim. Na scenie zaprezentowały się już tradycyjnie
dzieci z Publicznego Przedszkola oraz Publicznej
Szkoły Podstawowej w Prószkowie, a także duet
Aneta&Norbert. Gośćmi specjalnymi był kwintet
dęty Alte Kameraden. Ciekawą atrakcją dla dzieci
było wspólne ubieranie choinki.
Jarmarki były doskonałą okazją do spotkania się wszystkich mieszkańców. Takie inicjatywy służą przede wszystkim integracji lokalnej
społeczności.

Skąd się wziął św. Mikołaj?
6 grudnia to dzień, który ma w sobie coś niezwykłego – wtedy bowiem
przychodzi do ludzi św. Mikołaj. Choć Mikołajki obrastają coraz większą komercją,
warto przypomnieć sobie skąd wzięła się tradycja wręczania upominków i kim tak
naprawdę był św. Mikołaj.

N

iewiele mamy informacji o św. Mikołaju, wiadomo, że w IV wieku był biskupem w Azji
Mniejszej i zasłynął z pomocy, jakiej udzielał
ludziom. Najstarsza legenda głosi, że uratował on
trzech rycerzy, którzy zostali skazani na śmierć,
a także, że ocalił żeglarzy, których łódź zaczęła
tonąć. Jedną z najpopularniejszych historii jest
jednak ta, w której udzielił on pomocy ubogiemu ojcu, którego córki nie mogły wyjść za
mąż, ponieważ nie było stać go na posag. Mikołaj
w tajemnicy podrzucił im sporą sumę pieniędzy.
Obecnie św. Mikołaj to symbol chrześcijańskiej
dobroci, który czynił dobro bez rozgłosu, ze zwykłej, bezinteresownej miłości do bliźniego. Wiara

w św. Mikołaja to wiara w ludzką dobroć i miłość.
W tym roku podpatrzyliśmy nieco pracę św.
Mikołaja, który odwiedził m.in. uczniów edukacji
wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich, grzeczne dzieci w Górkach, a także najmłodszych mieszkańców Jaśkowic.
W Zimnicach Wielkich, uczniowie solidnie
przygotowywali się na przybycie niezwykłego
gościa. Pięknie udekorowali salę, a także nauczyli
się wierszyków i piosenek świątecznych. W Górkach, najmłodsi wzięli udział w warsztatach
zdobienia pierników, a następnie odwiedził ich
zaprzyjaźniony z pracownikami Kopalni Folwark
św. Mikołaj, który wręczył im słodkie upominki.
W Jaśkowicach Rada Sołecka wraz z Mniejszością Niemiecką zorganizowali po raz kolejny świąteczne spotkanie pt. „Mikołajki z bajki”. Na dzieci
i rodziców czekała kawa i słodki poczęstunek,
a także wspólne zdobienie pierników. Gościem
specjalnym był Burmistrz Prószkowa, Pan Krzysztof Cebula w towarzystwie małżonki. Na zakończenie spotkania mieszkańcy rozpalili ognisko
i celebrowali wspólne chwile piekąc kiełbaski
i pijąc grzane wino.
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Kaprys na święta!

N

ie da się ukryć, że Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Kaprys od lat jest prawdziwą wizytówką naszej gminy. Już od 11 lat w swoich szeregach skupia liczne grono dzieci i młodzieży
z terenu gminy Prószków (i okolic), których
łączy wspólna pasja – muzyka. Przez te wszystkie lata, wiele osób przyczyniło się do sukcesów

Orkiestry. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby
nie Pan Klaudiusz Lisoń, dyrygent Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Kaprys, zarażający młodzież pasją,
pozytywną energią i profesjonalizmem.
W tym roku Kaprys był mocno zapracowany.
Jednym z największych projektów w jakim brali
udział muzycy w 2018 roku był bez wątpienia
Koncert Muzyki Bajkowej i Filmowej „Dzieci Dzieciom”, który odbył się w Stegu Arena Opole (dawniej Okrąglak) ale również udział w Festiwalu
Kultury Mniejszości Niemieckiej czy wspólny
koncert z Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Zbrojnych
Niemiec Das Musikkorps der Bundeswehr. Co
należy szczególnie docenić, w szale koncertów
i warsztatów muzycznych, Orkiestra nie zapomniała o swoich mieszkańcach i po raz kolejny
zorganizowała w Hotelu Arkas, Koncert Muzyki
Bajkowej i Filmowej, a także Koncert Świąteczny,
który odbył się na początku grudnia.
Podczas każdego świątecznego koncertu,
duża sala hotelu Arkas w Prószkowie wypełnia się
po brzegi. Od progu mieszkańców naszej gminy
witają uśmiechnięci muzycy, wręczając świąteczne upominki i kartki świąteczne. Mogliśmy
usłyszeć szeroki repertuar, skłądający się z kolęd,
a także dobrze znanych utworów świątecznych.
Podczas koncertu szansę zaprezentowania się

szerokiej publiczności miały również dzieci, które
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z orkiestrą. Warto zaznaczyć, że nowe pokolenie muzyków kształcone jest przez członków orkiestry.
Zakoczeniem i jednocześnie miłym podsumowaniem roku było świąteczne spotkanie 19
grudnia. Orkiestra spotkała się, aby wspólnie
pomuzykować i złożyć sobie świąteczne życzenia.   Gościem specjalnym był Burmistrz Prószkowa, Pan Krzysztof Cebula, który od momentu
wybrania go na gospodarza naszej gminy,
chętnie i z dużym zaangażowaniem odwiedza
wszystkie grupy, zespoły i stowarzyszenia działające na terenie gminy Prószków.

VII Turniej Grand Prix SKATA
W ostatnią niedzielę, w restauracji Salomon odbył się VII Turniej Grand Prix
SKATA, którego organizatorem był klub RAMSCH Chrzowice.

S

KAT, nazywany także „śląskim brydżem”, to
popularna gra karciana, wymyślona w XIX
wieku w Niemczech i rozpowszechniona zwłaszcza
na Śląsku i Kaszubach. W naszej gminie jedynym
klubem, który bierze udział w rozgrywkach karcianych jest klub RAMSCH Chrzowice, którego Prezesem jest Pan Leonard Cebula. Klub założony został
w 1993 r. i prężnie funkcjonuje po dzień dzisiejszy,
organizując różnego rodzaju Zawody Ligowe,
Grand Prix Opolskie, a także zawody o Puchary
Wójta, Brumistrza i Posła RP Ryszarda Galla.
W ostatnią niedzielę, w restauracji Salomon
odbył się VII Turniej Grand Prix SKATA, w którym
udział wzięło aż 110 graczy, którzy rywalizowali
m.in. o Puchar Burmistrza Prószkowa, który nie
tylko wsparł finansowo turniej ale również osobiście pojawił się na turnieju, aby dopingować
zawodników i wręczyć pamiątkowe puchary.

Pomoc
Żywnościowa
Zwycięzcą VII Grand Prix SKATA „Opolska Barbórka” został Pan Andrzej Jurczyk
z klubu SKAT Klub RSM Ruda Śl., drugie
miejsce zajął Pan Eugeniusz Pisula, a na
trzecim miejscu podmium uplasował się
Pan Grzegorz Fleischer.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Prószkowie w ramach realizacji
Programu Operacyjnego Pomocy
Żywnościowej wydał tonę żywność
potrzebującym.

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020,
podprogram 2018, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w dniu 06-12-2018r. wydał 1 tonę żywności osobom kwalifikującym się do tego rodzaju
wsparcia /tj. makaron, olej, konserwy, cukier itp./.
Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z tego rodzaju wsparcia i spełniające kryterium dochodowe tj. osoby których dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1056
(w przypadku rodzin) oraz kwoty 1402 (w przypadku osób samotnych) proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Prószkowie tel. 774643053 lub 774013715.
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Polsko-czeskie warsztaty kulinarne w Górkach!
15 grudnia 2018 roku, w świetlicy wiejskiej w Górkach działo się naprawdę dużo!
Mieszkańcy na czele z Panią Sołtys, od rana mieli pełne ręce roboty.

P

rzygotowania do świąt to dla wielu z nas bardzo
ekscytujący czas. Budowanie szopek, strojenie
domów i posesji ale także ubieranie choinki, pieczenie
pierników i lepienie uwielbianych przez wszystkich
uszek i pierogów. W Górkach postanowili nieco połączyć swoje siły. Z tej okazji, przygotowano dzień pełen
atrakcji! Odbyły się tam warsztaty zdobienia bombek,
które poprowadziła Pani Sabina Karwat, a także wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na pograniczu polsko-czeskim, które były współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
ze środków Budżetu Państwa.

PONAD 26 MILIONÓW ZŁ NA
ZAKŁADANIE NOWYCH FIRM
W sumie 490 osób w regionie może otrzymać wsparcie na założenie działalności gospodarczej. Zarząd województwa rozstrzygnął kolejny konkurs na takie działanie, a przeznaczono na ten cel ponad 26 milionów złotych.
Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego, a to
już kolejna możliwość otrzymania wsparcia na ten cel. – Rozstrzygnięcie tego konkursu to jedna
z pierwszych decyzji nowego zarządu województwa – cieszy się marszałek Andrzej Buła. – Mam
nadzieję, że z tych pieniędzy skorzystają osoby, które mają pomysł na swoją przyszłość, a do tej
pory brakowało im na to funduszy – dodaje.
Kto może skorzystać? Gdzie szukać informacji?
Osoby powyżej 30 roku życia, bezrobotne, ale z pomysłem na biznes, będą się mogły zgłaszać
do kilku instytucji, które w ramach konkursu otrzymały na ten cel pieniądze. Będzie można otrzymać dotacje na założenie własnej firmy, ale także nauczyć się, jak taką firmę otworzyć i uzyskać
pomoc doradcy na pierwszym etapie jej prowadzenia. – Wszystkie projekty rozpoczną się na
przełomie grudnia i stycznia, więc trzeba śledzić ogłoszenia i pytać o szczegóły w tych instytucjach bądź w punktach informacyjnych funduszy unijnych – mówi wicedyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy Milena Piechnik. WUP jest jedną z instytucji, która będzie realizowała taki projekt.
A wszystkie projekty, w których mogą wziąć udział osoby mające pomysł na biznes to:
1/ Opolska Izba Gospodarcza – Biorę los w swoje ręce zostaje przedsiębiorcą 2
2/ Powiatowy Urząd Pracy w Opolu – Twój biznes – Twoja praca 2
3/ Uniwersytet Opolski – Mój pomysł, moja wiedza, moja firma 2
4/ Powiat kluczborski – Wsparcie na starcie
5/ Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości – Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5
6/ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Pomysł na stracie kluczem do biznesu
7/ Izba Rzemieślnicza w Opolu – Moja przyszłość – moja firma 2.
Więcej informacji także w punktach informacyjnych funduszy europejskich:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu, Opole, ul. Krakowska 38
Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek-piątek 8:00 – 16:00
Telefony do konsultantów: 77 440 47 20 do 22

Podczas warsztatów, pod czujnym okiem Opolskich Dziouch, mieszkańcy naszej gminy uczyli się
zdobienia pierników z wykorzystaniem tradycyjnego wzoru ludowego. Nie obyło się jednak bez
własnych kreatywnych pomysłów zdobienia świątecznych przysmaków, które na własne oczy podziwiał Burmistrz Prószkowa, Pan Krzysztof Cebula.
Przygotowane i pięknie udekorowane pierniki
wysłane zostały do przyjaciół po czeskiej stronie
granicy, którzy również biorą udział w projekcie.

Segregacja
odpadów
Mieszkańcy Gminy Prószków,
o nowych przepisach wprowadzonych przez
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczących
segregowania odpadów mówiło się od dłuższego czasu. Temat ten budzi wiele kontrowersji
jednak należy pamiętać, że nowe zasady segregacji odpadów komunalnych są jednolite i będą
obowiązywały na terenie całej Polski.
Od 1 lipca 2017 r. weszły w życie nowe zasady
segregacji śmieci i recykling odpadów w całym
kraju ma teraz wyglądać tak samo. Ministerstwo
Środowiska określiło konkretnie, w jakich i ilu
pojemnikach lub workach będą gromadzone
poszczególne rodzaje odpadków. Mieszkańcy
mają je bardziej skrupulatnie segregować już
w domach. Pamiętajmy, że ma to przybliżyć Polskę do unijnych celów - do 2020 roku powinniśmy osiągnąć poziom 50 proc. odzysku i ponownego użycia papieru, szkła, metali i tworzyw
sztucznych. Obecnie wskaźnik recyklingu wynosi
tylko 26 proc. (dane GUS za rok 2016).
Rozporządzenie określa 5 rodzajów frakcji
odpadów komunalnych, które podlegają obowiązkowo – bez możliwości zmiany – segregacji na każdej nieruchomości objętej systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Rozporządzenie określa, jakie frakcje
odpadów komunalnych wchodzą w skład „selektywnego zbierania”. Od 1 stycznia 2019 roku
będziemy segregować odpady napięć frakcji:
• papier;
• szkło, z podziałem na białe i kolorowe;
• metale i tworzywa sztuczne;
• bio (rozumiane jako odpady kuchenne
z wyłączeniem odpadów pochodzenia
zwierzęcego oraz tłuszczy)
• odpady zmieszane (odpady pozostałe po
wysegregowaniu frakcji).
Drodzy Mieszkańcy dajmy sobie czas i szansę
na zmiany. Zapewniamy Was, że zawsze jesteśmy
otwarci na dialog, wszystkie Państwa sugestie
i obserwacje mamy na względzie. Chętnie podejmiemy się konsultacji tak, by wspólnie zadbać
o gospodarkę odpadam w naszej Gminie. Nie zapominajmy, że to jej dobro jest dla nas priorytetem
w podejmowaniu każdej decyzji. Za rok zobaczymy czy sprostaliśmy wymaganiom Ministerstwa Środowiska. Pamiętajmy, że segregując
poprawnie śmieci wpływamy nie tylko na swoje
otoczenie, ale i cały ekosystem.
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Szwadron
Przysiecz
Stowarzyszenie „Szwadron Przysiecz”
powstało w 2015 roku i założone
zostało przez grupę miłośników
międzywojennej kawalerii.

– Ch

cemy kultywować jej tradycje
w naszych działaniach. Chodzi nam
nie tylko o popularyzowanie wiedzy na temat tych
jednostek wojskowych. Chcemy także walczyć ze
stereotypami, jakie funkcjonują w polskim społeczeństwie, jeśli chodzi o kawalerię – wyjaśnia prezes przysieczańskich ułanów, Piotr Wesołowski.
Siedzibą organizacji jest gospodarstwo agroturystyczne „Gościnna Zagroda” państwa Lipińskich w Przysieczy. Jak wyjaśniają właściciele,
urzekło ich to, w jaki sposób młodzi ludzie opowiadali o swojej pasji i postanowili użyczyć im
gospodarstwa jako adresu stowarzyszenia.
Właśnie tam, w 2015 roku odbyła się pierwsza
edycja przysieczańskiego Hubertusa. Ta organizowana z dużym rozmachem impreza, co roku przyciąga coraz większe tłumy gości. Największym
zainteresowaniem cieszy się część historyczna
hubertusa. W czasie jej trwania organizatorzy
zawsze starają się zapewnić gościom atrakcyjne
formy spędzenia wolnego czasu. Impreza jest

okazją do podziwiania pięknych koni oraz umiejętności
kawalerzystów. Organizowane
są pokazy władania szablą
oraz lancą: na koniu i pieszo.
Odbywa się również konkurs
skoków przez przeszkody. Jednak kulminacyjnym punktem
programu jest niezwykle widowiskowa pogoń za lisem.
Tradycją stały się także świąteczne spotkania członków stowarzyszenia w gospodarstwie
państwa Lipińskich. W drugi
dzień świąt Bożego Narodzenia
organizowana jest wyprawa
do lasu. Oczywiście na koniach
oraz z wykorzystaniem wozów.
Biorą w niej udział członkowie
oraz przyjaciele Szwadronu
Przysiecz. Odbywają się także
ułańskie wigilie (czyli takie,
które organizowane są, m.in. w stajni) oraz opłatkowe spotkania.
Członkowie stowarzyszenia biorą udział
w wielu ciekawych wydarzeniach oraz inicjatywach. Z tych ciekawszych warto wymienić bale
kawaleryjskie czy defilady z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości (m.in.
w Tułowicach). Organizacja współtworzyła także

Odbiór ul. Lipowej
w Folwarku
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grę miejską „Wolności. Trop!” z Towarzystwem
Alternatywnego Kształcenia podczas Nocy Kultury w Opolu. Z wydarzeń z 2018 roku warto
wymienić udział w defiladzie kawalerii ulicami
Wrocławia czy szarży na partynickim torze przy
okazji międzynarodowej gonitwy Crystal Cup.
Poza tym członkowie tej organizacji tworzą
scenariusze zajęć lekcyjnych.

Spotkanie
świąteczne
podopiecznych MOPS

W
W

ramach inwestycji została przebudowana
droga gminna ul. Lipowa w miejscowości
Folwark na odcinku o długości 176 m tj. od skrzyżowania z  drogą krajową nr 45 do skrzyżowania
z ul. Szkolną, Przebudowa drogi gminnej miała na
celu poprawienie właściwości użytkowych oraz

Informujemy, iż
od 1 do 31 stycznia 2019 roku
można składać wnioski
o przyznanie stypendium
za wyniki sportowe
osiągnięte w roku poprzedzającym
złożenie wniosku.
Szczegółowe informacje w sprawie
zasad oraz trybu przyznawania
stypendium sportowego
za osiągnięte wyniki sportowe
można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Prószkowie, ul. Opolska 17, pok. nr 26
lub po numerem telefonu 77 40 13 718.

stanu technicznego nawierzchni. Na przedmiotowej drodze gminnej wykonano nową nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,6 m ograniczonej
obustronnie krawężnikami najazdowymi. Na
całym odcinku zostało również wykonane utwardzone pobocze oraz zjazdy z kostki betonowej.

dniu 10-12-2018r. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Prószkowie zorganizował świąteczne spotkanie dla swoich
podopiecznych.
W spotkaniu wzięło udział około 60 osób.
Nie zabrakło wigilijnych potraw oraz prezentów,
a o świąteczną atmosferę zadbał gość specjalny
– zespół „Przysieczanki”.
„Przysieczankom” oraz wszystkim, którzy
zechcieli uczestniczyć we wspólnym kolędowaniu serdecznie dziękują pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

Stowarzyszenie Braterstwa w Prószkowie organizuje
wyjazd do Hünfeld na tzw. „Spotkanie między
mieszkańcami obu miast - Bürgerbegegnung”
w dniach od 03.05.2019 r. do 05.05.2019 r.
Dnia 03.05.2019r. o godz. 13:30 spotkanie z mieszkańcami
Hünfeld w Weimar wraz ze wspólnym zwiedzaniem Weimaru.
Koszt 10 Euro od osoby, 15 Euro – małżeństwo.
Zapisy do dnia 31.03.2019 w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie lub pod nr tel. 77 401 37 00
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„Aby przywrócić Pomologii świetność”
Wywiad z Grzegorzem Szołtysikiem, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju Zielona Ziemia.
– Proszę przedstawić się w kilku zdaniach
naszym czytelnikom?
– Nazywam się Grzegorz Szołtysik. Pochodzę
z Górnego Śląska. Jestem absolwentem Technikum Ogrodniczego w Pomologii oraz wydziału
przyrodniczo-technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Jestem emocjonalnie związany z Pomologią. Marzę, aby przywrócić jej dawną, tętniącą
życiem świetność.
– Kiedy w Pana życiu pojawiło się zainteresowanie Pomologią?
– Stało się to czternaście lat temu. Zacząłem
interesować się tym miejscem i w 2007 roku
powstało Stowarzyszenie na Rzecz Trwałego
i Zrównoważonego Rozwoju Zielona Ziemia,
które prowadzi szereg działań na rzecz Pomologii.
Ich celem jest ochrona tego 160-letniego dziedzictwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego i architektonicznego poprzez stworzenie
i realizację spójnej wizji biorącej pod uwagę cały
areał. Warto wykorzystać położenie, które z jednej

Śląskie inspiracje

24

listopada w Łubniańskim Ośrodku Działalności Kulturalnej odbył się już po raz
dwudziesty piąty finał Regionalnego Konkursu
Literackiego „Ze Śląskiem na ty”. Jego ideą jest
zachęcenie uczniów do zwrócenia uwagi na specyfikę i bogactwo krajobrazu śląskiego, poszerzenie znajomości kultury, historii i tradycji tego
regionu, a także promowanie i dokumentacja
żywotności śląskich gwar i dialektów. Spośród
101 nadesłanych prac, jury wyłoniło zwycięzców.
W kategorii uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej
i klas gimnazjalnych 1. miejsce zajęła Laura Mross
– uczennica PSP im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich, która napisała pracę „O śląskim
bifeju”. Warto podkreślić, że uczennica powtórzyła sukces z ubiegłego roku. Gratulujemy!
Jolanta Drwięga

strony łączy Odrę i Bory Niemodlińskie. A z drugiej strony jest tak blisko Opola, że bez problemu
mógłby tu kursować autobus MZK ze zwiedzającymi. Pomologia to ok. 80 hektarów w jednym
kawałku i z jednym właścicielem. Od samego
początku działalności współpracuje z nami wielu
naukowców i instytucji (m.in. PAN, PROB), którzy mają swój wkład w opracowaniu różnego
rodzaju dokumentów. W tym gronie jest m.in.
prof. dr hab. Wiesław Włoch, który jest współzałożycielem Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Jako
praktyk dokładnie widzi potencjał tego miejsca.
Tak powstała Strategia Przygotowawcza Utworzenia Ogrodu Botanicznego w Pomologii, która
dojrzewała i ulegała różnym modyfikacjom przez
ostatnie 14 lat. Siłą rzeczy mamy do czynienia
z dobrze dopracowanym dokumentem, który
można wykorzystać w praktyce. Koncepcję tę
wspiera m.in. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, który chciałby mieć tutejszego partnera do
współpracy. Oni sami walczyli około 15 lat żeby
zdobyć taki areał ziemi w jednym kawałku. Dodając do tego zabytkową architekturę i sławę tego
miejsca, mówią, że mamy już gotową, niewykorzystana perłę w dłoni.
– Przejdźmy do jednego z najważniejszych punktów pana działalności, czyli idei
utworzenia ogrodu botanicznego na prószkowskiej Pomologii?
– Dla mnie Pomologia na swój sposób jest
już ogrodem botanicznym. Tyle, że w stanie surowym. To miejsce o niezwykłych walorach i z tego
punktu widzenia wydaje mi się, że taka zorganizowana forma ochrony tego terenu jest najlepszym wyjściem. Nie upieram się, aby powstał
tam stricte ogród botaniczny. Może to być jakaś
inna forma ochrony tego miejsca. Jednak musi
to być trwała forma ochrony, charakteryzująca
się racjonalizmem. Jednak nie kryję, że jestem
orędownikiem idei ogrodu botanicznego. A to
z wielu względów. Chcę podkreślić, że jesteśmy
jako stowarzyszenie otwarci też na inne propozycje, lecz jakakolwiek rewitalizacja Pomologii musi
mieć charakter kompleksowy. Przy okazji w sposób dobrze promujący Prószków oraz rozwój
ruchu turystycznego aglomeracji i województwa
opolskiego. Podkreślam, to ok. 80 ha powierzchni
w jednym kawałku z zasobami, o których wiele
gmin może tylko pomarzyć. Zdziwiliby się Państwo, ile osób i wycieczek przyjeżdża zwiedzać
Pomologię w stanie obecnym. To są rodziny
z dziećmi szukające ścieżek edukacyjno – rowerowych, emeryci – turyści, dawni absolwenci, pary
ślubne fotografujące się w romantycznych plenerach zdziczałej nieco Pomologii, artyści, fotografowie czy studenci z innych województw. Patrząc
na ten potencjał utwierdzam się w przekonaniu,
że już mamy to, o co inne miejsca musiałyby

dopiero zabiegać. Za ogrodem botanicznym
przemawia jeszcze fakt, że nie jest to forma
ochrony, która od razu wymaga presji znalezienia
ogromnych środków finansowych. Można więc
realizować zadanie powoli i z rozwagą, ale systematycznie. W pierwszym etapie działań trzeba
zadbać o odpowiednie zapisy w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Chętnie podejmiemy współpracę na rzecz rewitalizacji tego miejsca z innymi podmiotami. Jestem
otwarty do rozmów także z osobami, które nie do
końca się zgadzają czy rozumieją nasze działania.
Można do nas dzwonić i pisać.
– Być może w przyszłym roku rozpocznie
się projekt, który chce zrealizować tutaj Uniwersytet Opolski. Proszę w kilku zdaniach
odnieść się do tego pomysłu.
– Cenię tą inicjatywę i widzę w niej dużą
szansę, która może przyczynić się do przywrócenia świetności Pomologii. Może być zalążkiem
korzystnych zmian na jej terenie. Jestem członkiem rady UO, która została powołana w celu
realizacji tej inwestycji. Działania prowadzone
przez opolską uczelnię nie przekreślają planów
utworzenia ogrodu botanicznego na Pomologii,
co wynika z rozmów w zespole rady. Nie ma tu
żadnego konfliktu. Uniwersytet zagospodaruje
ok. 20 ha, a w całościowej wizji zostaje nam jeszcze ok. 60 ha. Byłoby wspaniale, gdyby Pomologia w sposób służący rozwojowi miasta została
takimi „zielonymi płucami” od strony Opola,
instytucją napędzającą regionalną koniunkturę
turystyczną i dydaktyczno-naukową.
– Pomologia Pana marzeń to…
– … miejsce, gdzie możemy zobaczyć 160
letnią historię, zrewitalizowane zasoby kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe. Miejsce, które
da poczucie mieszkańcom, że warto było odbudować Pomologię. Aby można było oglądać tą
prószkowską perłę przez nas i przyszłe pokolenia.
Miejsce, gdzie człowiek może się zrelaksować,
nabrać energii. A przy okazji poszerzyć wiedzę
o przyrodzie i roślinach. Tych krajowych, europejskich, ale także z innych regionów świata czy
różnych stref klimatycznych. Tworzenie takich
kolekcji należy właśnie do zadań ogrodów
botanicznych.

Kontakt ze Stowarzyszeniem Zielona Ziemia:
Tel: 787 568 355 w pn. – pt. w godz.: 800 – 1600, e-mail: s.epa@wp.pl
Od stycznia 2019 roku Stowarzyszenie Zielona Ziemia będzie występować pod nową nazwą:
EPA na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.
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Polski Związek Niewidomych (Koło Opole)

J

ako Polski Związek Niewidomych Koło Opole,
chcemy zaprezentować nasze stowarzyszenie, które działa na terenie powiatu opolskiego,
jak również Gminy Prószków już od 61 lat. Koło
Powiatowe skupia 153 członków, w tym 20 dzieci
niewidomych i słabowidzących.
Aby zapobiec wykluczeniu społecznemu
członków naszego stowarzyszenia i ich rodzin,
organizujemy liczne imprezy, wyjazdy i wycieczki.
Pomagają one naszym podopiecznym w integro-

waniu się ze sobą oraz ze środowiskiem w którym
przebywają. Jest to forma rehabilitacji społecznej.
W tym roku jak i w poprzednich latach, dzięki
sponsorom udało nam się zorganizować wiele
imprez m.in. Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień
Seniora, Dzień Chłopaka, które odbyły się w świetlicy biura, Święto Pieczonego Ziemniaka w Kniejówce koło Siedlisk, wyjazd na basen „Wodna
Nuta” i do aquaparku do Tarnowskich Gór, który
połączony był ze zwiedzaniem Kopalni Srebra.

Tenisowy Turniej Mikołajkowy

F

undacja Tenis Prószków zorganizowała
zimowy Tenisowy Turniej Mikołajkowy. W piątek, 30 listopada, na kortach rywalizowały między
sobą dzieci do 10 roku życia. Zwycięzcą w pięknym stylu został Aleksander Brzozowski, dla którego było to pierwsze tenisowe podium. Drugie
miejsce zajął Kuba Marcinkowski, a trzecią lokatę
ex aequo zajęli: Paweł Plotnik i Kamil Chudala.

Fundacja składa szczególne podziękowania
dla rodzizców, którzy za każdym razem przywożą
Małych Tenisistów na zajęcia, Publicznej Szkole
Podstawowej w Prószkowie za udostępnienie sali,
Pani Eli Marcinkowskiej za pyszne babeczki, firmie
Applegroup i bankowi Pekao oddział w Prószkowie za drobne prezenty i wszystkim, którzy pomagali w tym dniu podczas trwania turnieju.

Harmonogram zebrań wiejskich
z udziałem Burmistrza w roku 2019
Lp. Sołectwo
1.
2.
3.
4
7.
5.
6.
8.

Boguszyce
Chrząszczyce
Chrzowice
Folwark
Górki
Jaśkowice
Ligota Prószkowska
Nowa Kuźnia

9. Prószków
10.
11.
12.
13.
14.

Przysiecz
Zimnice Małe
Zimnice Wielkie
Złotniki
Źlinice

Data zebrania Miejsce zebrania
19 marca
7 lutego
8 stycznia
15 stycznia
13 lutego
10 stycznia
17 stycznia
19 lutego
20 lutego
12 lutego
16 stycznia
23 stycznia
24 stycznia
5 lutego

Salka parafialna, ul. Opolska 21
Sala wiejska, ul. Szkolna 3
Sala wiejska, ul. Wiejska 10
Sala wiejska, ul. Wiejska 16
Stara szkoła – sala wiejska, ul. Szkolna 2
Sala wiejska w remizie strażackiej, ul. Opolska 14
Sala Wiejska, ul. Aleja 8
Sala wiejska, ul. Szkolna 12
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie,
ul. Daszyńskiego 6
Sala wiejska „Rumcajs”, ul. Opolska 20
Świetlica wiejska, ul. Szkolna 13
Świetlica wiejska, ul. Opolska 47
Świetlica wiejska, ul. Opolska 40
Świetlica wiejska, ul. Jędrzejczyka 8

Godzina
zebrania
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.00
18.30
18.30
18.30
18.30

strona 7

Odbył się także całodniowy festyn sportowo rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka w Blaszaku nad
Jeziorem Średnim, z jazdą konną, strzelaniem
z broni laserowej, grami i zabawami dla dzieci oraz
jazdą na policyjnych quadach. Zorganizowaliśmy
także 3 dniową wycieczkę do Jeleniej Góry i okolic, 5 dniową wycieczkę Trójmiasta oraz 7 dniowy
turnus rekreacyjny do Kudowy Zdrój. W październiku spotkaliśmy się, aby wspólnie obchodzić
Międzynarodowy Dzień Niewidomego – Święto
Białej Laski, który uczciliśmy spotykając się przy
uroczystym obiedzie w restauracji w Opolu.
Jak co roku, w grudniu zorganizowaliśmy
zbiórkę żywności pod Patronatem Banku Żywności w Luboszycach, a z zebranych produktów
zrobiliśmy paczki „Podziel się Posiłkiem” dla dzieci,
młodzieży i najuboższych członków. Rok kalendarzowy zakończyliśmy niezwykle uroczystym
spotkaniem wigilijnym z Mikołajem, które odbyło
się w ośrodku „Wodnik” w Turawie. Podczas spotkania wręczyliśmy paczki świąteczne naszym
członkom, a dzieci otrzymały dodatkowe prezenty od niezwykłego sponsora. Z początkiem
roku odwiedzimy najstarszych i schorowanych
członków, którzy nie mogą już uczestniczyć
w proponowanych przez nas imprezach, obdarowując ich upominkami.
Codziennie nasi członkowie mogą spotkać
się przy kawie i ciastku w świetlicy koła w Opolu,
przy ul. Damrota 6. Od grudnia 2018 roku również pod tym samym adresem nasi podopieczni
mogą korzystać z nowo otwartego Centrum
Rehabilitacji Dzieci z Dysfunkcją Wzroku „Integra”. Szczególnie zachęcamy Dyrektorów Szkół
z terenu Gminy Prószków do skierowania swoich
uczniów z dysfunkcją wzroku do naszego stowarzyszenia, jak również wszystkie inne osoby
mające problemy ze wzrokiem zapraszamy do
kontaktu z nami.
Liczymy również na pomoc finansową z 1%
podatku i darowizn. Nasz KRS 0000067813 POLSKI
ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO OPOLE POWIAT
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr konta
20 1140 1788 0000 2230 0600 1010.
Szczególnie dziękujemy burmistrzowi Gminy
Prószków oraz sponsorom prywatnym za pomoc,
która umożliwia nam naszą pracę. Naszą działalność można śledzić na stronie internetowej
http://pzn.opole.pl/kola-terenowe/opole-powiat/ oraz na naszym facebooku : Polski Związek
Niewidomych Koło Opole Powiat.
Zarząd Koła
sekretarz Renata Nowara,
prezes Tadeusz Kolbusz
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.eu
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Zakończenie roku 2018
Orła Źlinice
Dzięki uprzejmości państwa Jaglo, piłkarze Orła Źlinice
ponownie spotkali się w Restauracji Antek, aby wspólnie
świętować i podsumować mijający rok.

D

rużyna ze Źlinic zakończyła rundę jesienną w środkowej części tabeli,
co – patrząc na wysokie miejsca zajmowane w poprzednich sezonach - jest chyba lekkim zaskoczeniem. W klubie jednak pełne poparcie
ma obecny trener Tomasz Copik, któremu w osiągnięciu lepszych wyników
przeszkodziły liczne kontuzje zawodników oraz nadmiar kartek. Jak podkreślał prezes Henryk Olsok – Klub z całym zapleczem i rozbudowanymi sekcjami
młodzieżowymi ciągle się rozwija i cieszę się, że coraz więcej młodych zawodników melduje się w pierwszej drużynie Orła.
Obecnie w klubie, pod okiem wykwalifikowanych trenerów trenuje
około 100 dzieci. Nadal prowadzony jest nabór do grup:
Orliki (6-8 lat)
Żaki (9-10 lat)
Młodziki (11-12 lat)
Trampkarze (13-15 lat)
Juniorzy (16-18 lat)
Nabór do pierwszej drużyny seniorów prowadzony jest przez cały rok.
Założeniem klubu jest dążenie do tego, aby drużyna oparta była na zawodnikach pochodzących z terenu gminy Prószków. Chcemy, aby Orzeł Żlinice
utożsamiał się z gminą Prószków ale również zawodnicy reprezentujący klub
byli mieszkańcami naszej gminy. Jest to trudny proces ale sukcesywnie i cierpliwie dążymy do celu, aby zbudować solidną, charakterną, opartą na wychowankach drużynę, która będzie jeszcze lepszą wizytowką gminy Prószków – mówi
Łukasz Babik, kierownik drużyny.

W tym roku władze klubu w szczególny sposób wyróżniły osoby prywatne i firmy, które swoim wsparciem pomagają w rozwoju wszystkich
sekcji Orła Źlinice. Pamiątkowe statuetki otrzymali: Restauracja „Antek” Anna
i Paweł Jaglo, IMEX PIECHOTA Adrian Piechota, Henryk Baron, OKiS Prószków, GRUNER - SERVICE SC, „TIM” Grzegorz Paliszewski, „BAUMAR” Marcin
Szemainda, a także Henryk Zamojski, Andrzej Fronia, Taras Hroshovyi, Alfred
Wrzos, Zygfryd Weber, Dariusz Broj, APN Henryk Olsok oraz Łukasz Babik.
JANUAR
Benannt nach der römischen Gottheit Janus
welcher mit zwei Gesichtern fargestellt wird,
rückblickend in die Vergangenheit
vorausschauend in die Zukunft.
Wir schauen voraus; in die Zukunft:
Wenn die Menschen sich einander näher kommen,
in Eintracht leben, aneinander glauben und vertrauen,
dann besiget die Nächstenliebe
zu den Menschen und dan Tieren jegliches Böse.
Dann, ja dann könnten wir im neuen Jahr zufrieden sein.
STYCZEŃ
Janus – rzymskie bóstwo
przedstawione z dwoma towarzyszami
zwróconymi wstecz do przeszłości
i w przód do przyszłości.

Gwiazda zmierza
do Ekstrsaligii?

P

iłkarki MKS Gwiazdy Prószków z dużym przytupem zakończyły pierwszą
rundę zmagań w Pierwszej Ligi Futsalu Kobiet. Na półmetku rywalizacji
zajmują pierwsze miejsce w grupie z przewagą 3 pkt nad drużyną KU AZS
UŚ Katowice, dzięki czemu stają przed realną szansą awansu do najwyższej
klasy rozgrywkowej.
MKS Gwiazda Prószków – KU AZS UŚ Katowice 3:3
KS Unia Opole – MKS Gwiazda Prószków 1:5
MKS Gwiazda Prószków – Wierzbowianka Wierzbno 5:3
MKS Gwiazda Prószków – PLON Błotnica Strzelecka 5:2
Ostatnie spotkanie w 2018 przyniosło jednak wiele znaczących zmian
w szeregach Gwiazdy Prószków. Z dniem 18.12.2018 r. z funkcji Trenera i Prezesa klubu zrezygnowała Sandra Zylla. Nowym Prezesem został Pan Marcin
Suchodolski.

My patrzymy do przodu w przyszłość:
Gdy wzajemnie sobie zaufamy i uwierzymy
to miłość do człowieka i zwierząt
pokona wszelkie zło.
Wtedy Nowy Rok najprawdopodobniej
przyniesie nam zadowolenie.
Ingeborg Odelga

