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Jest w naszej gminie miejsce 
pełne pasji i ciekawej historii, 
zgromadzonej w murach starej 
szkoły. Mowa oczywiście o Małym 
Goreckim Muzeum.  
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Wzgórzowa 13” to impreza 
organizowana od 2014 roku przez 
opolskich miłośników biegania 
dla wszystkich fanów tej formy 
spędzania wolnego czasu. 
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Celem uroczystości było włączenie 
się leśników z Nadleśnictwa 
Prószków w obchody  
100-lecia odzyskania przez  
Polskę niepodległości. 
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Cudze chwalicie,  
swego nie znacie!

V edycja  
Wzgórzowej 13

Uroczystość  
w Nadleśnictwie Prószków

Prawdopodobnie już w drugiej połowie listopada fotel Burmistrza Prószkowa przekazany zostanie Krzysztofowi Cebuli. 
Ustępująca Burmistrz Róża Malik podkreśla: „Szanuję wybór mieszkańców i prawa demokracji. Mam nadzieję, że mój 
następca będzie pamiętał, że największym bogactwem naszej Gminy są ludzie i to ich potrzeby i komfort życia będą celem 
nadrzędnym podejmowanych przez niego działań.” Powinno to być o tyle prostsze, że Gmina jest aktualnie w bardzo dobrej 
kondycji i fazie prawdopodobnie największych zmian ostatnich kilkudziesięciu lat. „Kończąc mój odcinek samorządowej 
sztafety oddaję pałeczkę bez jakichkolwiek zadłużeń, a tylko w tym roku udało się pozyskać do budżetu gminy blisko 
7 milionów dodatkowych środków  z zewnętrznych źródeł.”                Str. 5
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Drodzy mieszkańcy!
Serdecznie dziękuję za tak liczny udział 
w wyborach samorządowych i oddane na 
mnie głosy.
Gratuluję mojemu kontrkandydatowi Krzysz-
tofowi Cebuli i życzę wielu sukcesów w pracy 
na rzecz gminy Prószków oraz naszej lokalnej 
społeczności.

Róża Malik

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 
ustanowiony został w 1990 roku przez 

ONZ. Celem tego święta było zwrócenie uwagi 
na coraz bardziej starzejące się społeczeństwo. 
Obecnie dzień ten jest jednym z najbardziej 
wyjątkowych świąt w roku – podkreśla solidar-
ność osób starszych, bez względu na ich kulturę 
i narodowość.

„Starość, proszę mi wierzyć, jest dobrą i przy-
jemną rzeczą. To prawda, że schodzi się ze 
sceny delikatnie przygarbionym, ale dostaje za 
to wygodne miejsce na przedzie jako widz.”  

Konfucjusz 
W naszej gminie seniorzy mieli aż dwie oka-

zje, aby wspólnie się spotkać i celebrować swoje 
święto. Dom Dziennego Pobytu zorganizował 
w magicznej sali prószkowskiego zamku wyjąt-
kowe wydarzenie. Seniorzy mogli podziwiać 
występy dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej, Czas na realizację!

Miłość jest niezwykle inspirująca. To fakt, 
który nie podlega dyskusji. Miłość jest sil-

niejsza od najwspanialszych uczuć i zdecydo-
wanie trwalsza od najbardziej odpowiedzialnych 
decyzji. Prawdziwa miłość jest szczęściem, rado-
ścią i najpiękniejszym z marzeń. To pragnienie dla 
drugiej osoby wszystkiego, co najlepsze.

W obecnych czasach, gdy decyzja o rozwo-
dzie zapada nawet w kilka miesięcy po ślubie, na 
wielki szacunek zasługują pary, które przeżyły ze 
sobą kilkadziesiąt lat. W tym roku w naszej gmi-
nie świętowaliśmy nie tylko Złote ale również 
Diamentowe Gody. Na zaproszenie Burmistrz 
Prószkowa, w sali hotelu Arkas zebrały się wyjąt-
kowe pary, dla których małżeństwo przez wszyst-
kie latach ich życia, było czymś najważniejszym, 
co pomaga przetrwać nie tylko dobre, ale też złe 
chwile w życiu. 

Złote i Diamentowe Gody w gminie Prószków
Tradycją podczas takich spotkań jest wspólne 

wspominanie przez pary dnia ślubu, a także czasu, 
gdy mężczyzna musiał starać się o wybrankę 
swojego serca. Imponującym jest fakt, że czę-
sto Panowie przemierzali wiele kilometrów, aby 
odwiedzić swoją ukochaną – co mocno utrud-
niała słaba komunikacja w tamtych czasach. 
Pomimo utrudnień na jakie natrafiała ich miłość, 
braku wystawnego wesela i podróży poślubnej, 
ich uczucie przetrwało wiele prób i lat. Właśnie 
taka miłość zasługuje na miano prawdziwej 
miłości. 

W gronie par, które świętowały z nami swoje 
Złote Gody znaleźli się:

Wiesława i Henryk Dojka
Mieczysława i Zdzisław Szyszka
Mieczysława i Piotr Kalyta 
Róża i Ernest Urbacka

Maria i Ginter Schmolke
Krystyna i Wilibald Langosz
Agnieszka i Konrad Giesa
Krystyna i Bronisław Romanowski
Elżbieta  i Tadeusz Wieszala
Anna Ryszard Żurek
Agnieszka i Manfred Lazik
Agnieszka i Antoni Chudala
W gronie park, które świętowały Diamentowe 

Gody znaleźli się:
Maria i Jan Lach
Halina i Zygmunt Bojar
Janina Stefan Krawczyk
Agnieszka i Adolf Lempka

Mowa o projekcie zagospodarowania terenu 
przy ul. Korfantego w Prószkowie w zakre-

sie elementów małej architektury i parkingu na 
10 miejsc postojowych wraz z oświetleniem. 
W dniu 18.10.2018r. w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego została podpisana 
umowa o przyznaniu pomocy na w/w zadanie 
wpisujące się w operacje typu Kształtowanie 
przestrzeni publicznej w ramach działania Pod-
stawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiej-
skich objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Na inwestycję udało się pozyskać 
204 507,00 zł.

Starość nie jest niczym innym, jak tylko powtórzeniem wieku dziecięcego. 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
wsłuchać się w wokalne występy zespołu „Ama-
zonki” oraz posłuchać utworów wyjątkowych 
gości - zespołu Przysieczanki. Dużą niespodzianką 
był występ artystyczny samych seniorów, którzy 
prócz wspaniałej gry aktorskiej, pokazali, że czas 
spędzony w Domu Dziennego Pobytu jest pełen 
ciekawych zajęć i dobrej, pozytywnej atmosfery. 
Najlepszym dowodem na słuszność tego rodzaju 
przedsięwzięć jest fakt, że sala pękała w szwach.

W tym roku, w ramach obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Osób Starszych, Burmistrz Prósz-
kowa Róża Malik zaprosiła seniorów również do 
dużej sali Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie wspól-
nie spędzili niedzielne popołudnie. Nie zabrakło 
części artystycznej, ciekawych rozmów, a także 
słodkiego poczęstunku.

Chcemy, aby w tym dniu wszyscy seniorzy 
poczuli się docenieni. Są prawdziwym skarbem 
naszej ziemi – mówi Burmistrz Prószkowa Róża 
Malik.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych mają również na celu zwrócenie uwagi 
na potrzeby naszych seniorów, stworzenie okazji 
do wspólnej integracji, a także zapobieganie ich 
marginalizacji z życia społecznego.
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Burmistrz Prószkowa Róża Malik  
pragnie serdecznie podziękować  

ks. prałatowi   
Andrzejowi Hanichowi  

za 11 lat posługi  
w Parafii  Prószków.

Dziękujemy za każdą sprawowaną 
Eucharystię, za mądre i pouczające słowa, 

kierowane do nas w czasie homilii – 
zwłaszcza za szczególny sposób  

przybliżania Słowa Bożego 
naszym najmłodszym parafianom,  
a także za ocalenie dla potomnych  

ostatnich śladów historii Prószkowa.
„Żyj i pracuj tak, by ślady  

twych stóp przetrwały ciebie”.
Ksiądz Proboszcz dał się poznać jako 

dobry gospodarz parafii. Dzięki Jego pracy 
i zaangażowaniu otoczenie kościołów 

zarówno w Prószkowie, jak i w Przysieczy 
przeżyło prawdziwą rewolucję inwestycyjną, 

która odmieniła ich wizerunek.
Za to wszystko składamy  

serdeczne podziękowania.
 

Życzymy Księdzu dużo siły, zdrowia, wielu 
Łask Bożych i życzliwych ludzi.

Róża Malik

NOVEMBERGEDANKEN

Nebel steigt auf, Nebel fällt nieder. 
Blätter fallen von den Bäumen,
der Wind weht sie über Land und Grãber.

Allerheiligen, Allerseelen.
Die Ruhestätten der Verstorbenen
schmücken Blumen und Kerzen.

Die Menschen kommen
von nah und fern,
beten an den Gräbern ihrer Lieben. 

Die Verstorbenen sind nicht mehr da,
in unseren Herzen und Gedanken
sind sie uns nah.

MYŚLI  LISTOPADOWE

Mgła unosi się, mgła opada.
Liście spadają z drzew, wirując na wietrze
otulają ziemię i cmentarze.

Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki.
Mogiły, płomienie świec,
kwiaty – zaduma.

Ludzie z daleka i z bliska
modlą się w skupieniu
nad grobami zmarłych.

Nasi zmarli odeszli, tu ich nie ma,
ale w naszych sercach
i w myślach pozostali.

Ingeborg Odelga

Jest w naszej gminie miejsce pełne pasji i cie-
kawej historii, zgromadzonej w murach sta-

rej szkoły. Mowa oczywiście o Małym Goreckim 
Muzeum, które stworzone zostało przez Pana 
Stanisława Lachnika w 2015 roku. Okrągłe trzy 
lata działalności pełnej pracy i zaangażowa-
nia przyniosło niesamowity rozwój muzeum 
– zbiory Pana Stanisława rozrosły się do dwóch 
sal. W pierwszej, zaaranżowanej na starą kuch-
nię, możemy zobaczyć dawne sprzęty, którymi 
posługiwały się gospodynie. W drugiej sali znaj-
duje się największy eksponat muzeum, drew-
niany magiel z XX wieku. Ale to dopiero cząstka 
tego, co można tam zobaczyć! Jest tu niemal 
wszystko, co potrzebne było dawniej w każdym 
domu: stare meble, zegary, naczynia, ubrania, 
a nawet lalki! 

Po raz pierwszy Hubertus obchodzony był 
około 1444 roku. Z tej okazji organizowano 

wtedy wielkie polowania. Nazwa święta pocho-
dzi od świętego Huberta, partona myśliwych 
i jeźdźców. W Polsce tradycja obecnych biegów 
hubertusowych narodziła się jednak dopiero 
w XVIII wieku. 

Do dziś w polskiej tradycji łowieckiej dzień 
św. Huberta jest okazją do tzw. hubertowin, czyli 
uroczystego polowania z zachowaniem histo-
rycznych wzorców i ceremoniałów. 

W naszej gminie, ta wyjątkowa tradycja 
pielęgnowana jest w Przysieczy. W posiadło-
ści Państwa Lipińskich odbyła się już IV edycja 

Cudze chwalicie, swego nie znacie!

Więcej nie zdradzimy, choć jedno jest pewne 
– to miejsce przepełnione niezwykłą historią, 
które każdy, bez wyjątku, powinien zobaczyć na 
własne oczy.

Serdecznie zapraszamy szkoły i przed-
szkola z terenu gminy Prószków! 

Muzeum otwarte jest w każdą niedzielę:
od 16:00 do 18:00
Wstęp jest całkowicie darmowy

IV Przysieczański Hubertus Kawaleryjski
Przysieczańskiego Hubertusa. Impreza z roku na 
rok coraz bardziej się rozrasta i przyciąga duże 
grono mieszkańców naszej gminy. W tym roku 
Hubertus rozpoczął się od konkursu skoków 
przez przeszkody. Następnie publiczności zapre-
zentowali się prawdziwi Ułani, którzy pokazali 
sztukę władania szablą i lancą. Na przybyłych 
gości czekało mnóstwo dodatkowych atrakcji, 
takich jak: strzelanie z łuku czy jazda bryczką. 
Około godziny 15:00 odbył sie główny punkt 
Hubertusa, czyli gonitwa za lisem. Blisko 30 jeźdź-
ców rywalizowało ze sobą w jednej z najtrudniej-
szych konkurencji, ponieważ „lis” wcale nie chciał 
dać się tak łatwo złapać. Polowanie hubertow-
skie zakończyła biesiada myśliwych przy ognisku, 
bigosie i nalewce.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

Burmistrz Prószkowa zaprasza do udziału 
w konkursie na opracowanie koncepcji wraz 

z wizualizacją hali widowiskowo-sportowej 
w Prószkowie. Nowoczesna hala powstanie na 
placu przy ul. Daszyńskiego za sklepem „Centro”. 
Do konkursu mogą zgłaszać się  zarówno osoby 
fizyczne jak i firmy posiadające odpowiednie 
uprawnienia w zakresie projektowania.

Regulamin konkursu przewiduje dwustopniową 
weryfikację nadsyłanych prac. Najpierw powo-
łana przez burmistrza specjalna komisja wybierze 
trzy, jej zdaniem, najlepsze prace, które następnie 
zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, 
zarówno w sposób tradycyjny, jak i poprzez spe-
cjalnie stworzoną aplikację internetową.

Ze zwycięzcą konkursu podpisana zostanie 
umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowej.

Konkurs trwa od 18.10.2018 r. do 30.11.2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 

21.12.2018 r.
Szczegóły konkursu określa Regulamin kon-

kursu dostępny na stronie www. proszkow.pl
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Prószków – drużyną sezonu  
Funduszy Europejskich!

Tysiące projektów, miliony złotych na kulturę, 
edukację i ochronę zdrowia – województwo 

opolskie podsumowało cztery lata Regionalnego 
Progamu Operacyjnego i nagrodziła gminy, które 
najlepiej wykorzystały środki Unii Europejskiej. 

W dniu 16.10.2018r. podczas uroczystej kon-
ferencji podsumowującej wdrażanie Funduszy 
Europejskich w województwie opolskim Bur-
mistrz Prószkowa – Róża Malik odebrała z rąk 
Marszałka Województwa Opolskiego wyróżnie-
nie przyznane Gminie Prószków za realizację 

Ruszył sezon 
grzewczy!

Temperatura za oknem zmusiła nas do roz-
poczęcia sezon grzewczego. Warto jednak 

pamiętać, aby zwracać uwagę na to, co trafia do 
naszych pieców. 

Okres zimowy to czas kiedy wiele osób pró-
bując zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, 
spala śmieci w domowych piecach nie zdając 
sobie sprawy z tego, jak bardzo szkodliwy wpływ 
na nasze zdrowie mają substancje chemiczne, 
które znajdują się w spalinach. Podczas spalania 
śmieci, odpadów gumowych czy plastikowych, 
powstają tlenki węgla i azotu, cyjanowodór, 
metale ciężkie i najcięższe z nich emitowane 
w powietrze diotoksyny. 

Dlatego kierujemy apel do naszych miesz-
kańców, by nie zatruwali środowiska, a kto 
zauważy czarny dym z komina, niech zgłosi 
taki przypadek niezwłocznie odpowiednim 
służbom!

projektów współ-
finansowanych  ze 
środków unijnych 
otrzymując tytuł 
DRUŻYNY SEZONU! 

Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, to 4 
miliardy złotych, 140 naborów, 800 podpisa-
nych umów i 80% wykorzystanej alokacji. Dla 
zdrowia mieszkańców zakupiono 2400 sztuk 
sprzętu medycznego, zrealizowano 26 projek-
tów na wymianę źródła ciepła i termomoderni-
zacje, przebudowano 135 km dróg w regionie, 
powstaje 26 ośrodków opieki dla seniorów, 188 
km ścieżek rowerowych, przygotowano 132 ha 
terenów inwestycyjnych. Z różnych projektów 
skorzystało już 55 800 przedszkolaków i uczniów, 
15 000 kobiet w ciąży, 16 000 dzieci do lat dwóch, 
6 500 seniorów i osób niesamodzielnych 1 200 
przedsiębiorców. 

(źródło: www.opolskie.pl)

Gmina Prószków rozpoczyna właśnie przygo-
towania do drugiej edycji budżetu obywatel-

skiego. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to 
już za kilka tygodni mieszkańcy Prószkowa zde-
cydują jak zagospodarują przeznaczoną na ten 
cel pulę pieniędzy z budżetu Gminy. Podobnie 
jak poprzednio w grę wchodzi 100.000,00 zł. To 
jednak nie jedyna forma partycypacji społecznej 
w Prószkowie. Równolegle coraz powszechniej-
szy staje się Fundusz Sołecki, gdzie sołectwa 
samodzielnie do 30 września podejmują decy-
zję o przeznaczeniu środków w budżecie gminy 

na rok następny, a ich wysokość uzależniona 
jest od liczby mieszkańców danej jednostki 
pomocniczej.

W ubiegłym roku złożono dwa wnioski o prze-
znaczenie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 
2018, z czego tylko jeden doczekał się realizacji. 
W tym roku już 4 Sołectwa wykazały inicjatywę, 
by zdecydować jak w 2019 roku wykorzystają 
przysługujące im środki. Obserwuje się też coraz 
większą aktywność i przedsiębiorczość miesz-
kańców Gminy. Niezależnie od tego, czy działają 
samodzielnie, czy też w grupie, podejmują działa-
nia, by jak najlepiej wykorzystać drzemiący w spo-
łeczeństwie potencjał. Ujawnia się to w szczegól-
ności przy organizacji imprez, inicjatywach na 
rzecz zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców, 
w działaniach na rzecz poprawy jakości ogólno-
dostępnej infrastruktury, a także samodzielnym 
pozyskiwaniu środków finansowych na realizację 
swoich pomysłów. W tym celu zakładają stowa-
rzyszenia, uczestniczą w szkoleniach, nawiązują 
partnerstwa… Tendencja ta bardzo mnie cieszy 
i w żaden sposób nie możemy jej hamować – pod-
kreśla Burmistrz Róża Malik wskazując jednocze-
śnie, iż proces ten buduje wśród naszych mieszkań-
ców poczucie tożsamości i odpowiedzialności za 
otaczającą nas rzeczywistość. Władza nie jest sama 
dla siebie – w Gminie Prószków to Mieszkańcy mają 
głos i chcę, żeby tak pozostało. W tym celu podej-
mowany jest też szereg innych rozwiązań: od kilku 
lat na każdej sesji zbieramy od przedstawicieli 
mieszkańców (sołtysów, radnych) nie tylko oficjalne 

interpelacje, ale także wnioski, uwagi, pomysły. To, 
co możliwe, realizujemy niezwłocznie. Na niektóre 
z nich trzeba więcej czasu – jednak o wszystkich 
podjętych działaniach niezależnie od osiągniętego 
efektu informujemy wnioskodawców: w drodze 
indywidualnych pism, lub też w formie sprawozdań, 
które są obowiązkowym punktem każdej sesji Rady 
Miejskiej. Budujące jest to, że większość naszych 
liderów społecznych (sołtysów, radnych, przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych) wykorzystuje tę 
możliwość i śmiało zgłasza potrzeby lokalnych spo-
łeczności. Bez tego nie bylibyśmy w stanie zaradzić 
wielu problemom mieszkańców, bo zwyczajnie nie 
mielibyśmy świadomości ich istnienia – zaznacza 
Róża Malik.

Władze Prószkowa zabiegają, by dialog 
społeczny w Gminie Prószków miał efektywne 
i proste formy. W tym celu w wielu ważnych dla 
Gminy sprawach pytają mieszkańców o zda-
nie w formie krótkiej ankiety (dopuszczalne są 
wersje papierowe i elektroniczne) lub zbierania 
pomysłów. Tak było w przypadku podejmowa-
nia decyzji o przywróceniu na terenie Gminy 
Posterunku Policji, czy trwającej obecnie dysku-
sji nt. lokalizacji żłobka publicznego. Mieszkańcy 
angażowani są też w podejmowanie decyzji 
o docelowych efektach planowanych inwe-
stycji gminnych i opracowanie ich koncepcji. 
Wierzymy, że w myśl zasady „nic o nas bez nas”, 
osiągniemy w ten sposób lepiej przemyślane 
i szerzej akceptowane rozwiązania – podkreśla 
Burmistrz Malik.

Władza nie jest sama dla siebie – w Gminie Prószków  
to Mieszkańcy mają głos!
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W czwartek, 25 października odbyła się 
wyjątkowa uroczystość. Park przy siedzi-

bie Nadleśnictwa Prószków został oficjalnie 
nazwany imieniem „Park 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości“.

Celem uroczystości było włączenie się leśni-
ków z Nadleśnictwa Prószków w obchody 100-
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 
trwałe upamiętnienie tej daty w przestrzeni 
publicznej, propagowanie postaw patriotycz-
nych wśród społeczeństwa ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży, oraz upowszechnie-
nie wiedzy o udziale leśników w walce o niezawi-
sły byt Państwa Polskiego. 

Głównym punktem uroczystości było odsło-
nięcie rocznicowego obelisku, posadzenie Dębu 

Uroczystość nadania imienia 

„PARK 100-LECIA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI” 
parkowi przy siedzibie Nadleśnictwa Prószków

Niepodległości oraz pamiątkowego Buka 100-
lecia Związku Leśników Polskich w Rzeczypospo-
litej Polskiej. Dodatkowo, zasłużeni pracownicy 
Nadleśnictwa Prószków zostali uhonorowani spe-
jalnymi odznaczeniami. Uroczystość uświetniła 
oprawa muzyczna Zespołu Reprezentacyjnego 
Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach, oraz pro-
gram artystyczny przygotowany przez młodzież 
ze Szkoły Podstawowej w Prószkowie.

Prawdopodobnie już w drugiej połowie listo-
pada fotel Burmistrza Prószkowa przekazany 

zostanie Krzysztofowi Cebuli. Róża Malik odcho-
dzi po szesnastu latach rządzenia. Na dotych-
czasową Burmistrz zagłosowało 1613  osób, 
czyli 48,51% wyborców. Jej przeciwnika poparło 
1712 osób, co dało 51,49% głosów i zwycięstwo 
w pierwszej turze. 

Ustępująca Burmistrz Róża Malik podkreśla: 
Szanuję wybór mieszkańców i prawa demokracji. 
Mam nadzieję, że mój następca będzie pamię-
tał, że największym bogactwem naszej Gminy są 
ludzie i to ich potrzeby i komfort życia będą celem 
nadrzędnym podejmowanych przez niego dzia-
łań. Powinno to być o tyle prostsze, że Gmina 
jest aktualnie w bardzo dobrej kondycji i fazie 
prawdopodobnie największych zmian ostatnich 
kilkudziesięciu lat. Kończąc mój odcinek samorzą-
dowej sztafety oddaję pałeczkę bez jakichkolwiek 
zadłużeń, a tylko w tym roku udało się pozyskać 
do budżetu gminy blisko 7 milionów dodatkowych 
środków  z zewnętrznych źródeł. Stanowią one 
gwarancję realizacji kluczowych inwestycji w Gmi-
nie, o które zawzięcie walczyliśmy całym zespołem 
od dobrych kilku miesięcy. I choć to nie mi przypad-
nie przecinanie wstęgi, to cieszy fakt, że nasza Mała 
Ojczyzna stale się rozwija.

Aktualnie Gmina jest w całości skanalizowana, 
placówki oświatowe i jednostki OSP wyposa-
żone wg. najwyższych standardów, rośnie ilość 
placów zabaw i siłowni zewnętrznych, sukcesyw-
nie poprawia się infrastruktura drogowa, ruszyła 
gazyfikacja! W realizacji jest modernizacja placu 
zabaw w Górkach i budowa siłowni plenerowych 
w Jaśkowicach i Folwarku, remontowane są drogi 
w Ligocie Prószkowskiej (Stawowa) i Folwarku 
(Lipowa), jednocześnie w drugim przypadku 
zagospodarowany zostanie teren przy stawie 
wiejskim. Podejmowane są działania w celu 
umożliwienia odwodnienia pasa drogowego 

Wyniki wyborów samorządowych 2018
ulicy Szkolnej w Nowej Kuźni. Ponadto prowa-
dzone są prace remontowe budynku przy ul. 
Opolskiej 10 w Prószkowie, w którym już w dru-
gim kwartale 2019r. działalność wznowi poste-
runek policji. Tworzone są projekty techniczne 
przebudowy kolejnych dróg: Polnej w Chrząsz-
czycach, Stawowej w Nowej Kuźni i Strażac-
kiej w Przysieczy. Lada moment ruszy budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Pomolo-
gia-Złotniki i zagospodarowania terenu przy ul. 
Korfantego w Prószkowie. W oparciu o partner-
stwo publiczno-prywatne prowadzona będzie 
termomodernizacja 6 budynków użyteczności 
publicznej z terenu Gminy (szkoły, przedszkola, 
budynek Urzędu i siedziba BOOS). Na „ostatniej 
prostej” są też takie przedsięwzięcia jak: budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej w Zimnicach Wielkich, 
termomodernizacja i przebudowa Ośrodka Kul-
tury i Sportu, modernizacja PSZOK w Prószkowie 
i budowa nowego w Boguszycach, zwiększenie 
zasięgu selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych w Gminie, a także budowa wiaty piknikowej 
w Górkach – w przypadkach tych decyzja o dofi-
nansowaniu już zapadła, pozostaje jedynie pod-
pisanie umowy i można przystąpić do działania!

Do tego dochodzi jeszcze planowana przez 
Województwo Opolskie przebudowa dróg 414 
i 429 oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego od 
Przysieczy, przez rondo w Prószkowie aż do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 45 (pod taśmo-
ciągiem). Zarządzam Gminą 16 lat i wiem, że tak 
wielu przełomowych inwestycji jednocześnie jeszcze 
tutaj nie było – podkreśla ustępująca Burmistrz 
i dodaje: Cieszę się, że tak wiele udało się w tym 
ostatnim czasie dokonać i dziękuję mieszkańcom 
za ich pomysły i inicjatywy. To Wy byliście dla mnie 
motorem napędowym i największą inspiracją! Tego 
też życzę mojemu następcy – niechaj praca na rzecz 
mieszkańców będzie dla niego nie tylko obowiąz-
kiem służbowym, ale przede wszystkim pasją.

Poznajcie nową 
Radę Miejską 
gminy Prószków!

Już za kilka dni rozpoczyna się nowa kaden-
cja władz samorządowych. Poniżej przedsta-

wiamy listę radnych, którzy otrzymali popar-
cie mieszkańców i w nadchodzącej kadencji 
reprezentować będą ich reprezentować. 
Okręg 1 (Miasto Prószków: ul. Ignacego 
Krasickiego, ul. Młyńska, ul. Partyzancka,  
ul. Słoneczna, ul. Stara Kuźnia, ul. Stawowa, 
ul. Zielona) 
Arnold Jerzy Kuc 
Okręg 2 (Miasto Prószków: ul. Josepha von 
Eichendorffa, ul. Kopernika, ul. Korfantego,  
ul. Kościuszki, ul. Opolska, ul. Szkolna,  
ul. Zamkowa) 
Klaudia Lakwa 
Okręg 3 (Miasto Prószków: ul. Akacjowa,  
ul. Daszyńskiego, ul. Leśna, ul. Lipowa,  
ul. Ogrodowa, ul. Osiedle Leśne,  
ul. Powstańców, ul. Sportowa, ul. Wiosenna)
Winicjusz Jan Badura 
Okręg 4 (Miasto Prószków: ul. Grunwaldzka, 
ul. Kasztanowa, ul. Osiedle, ul. Parkowa,  
ul. Piaskowa, ul. Polna, ul. Pomologia,  
ul. Rudnicka, ul. Rynek, ul. Szpitalna)
Marek Arkadiusz Zgoda 
Okręg 5 (Sołectwo Przysiecz)
Bernard Jerzy Mross 
Okręg 6 (Sołectwo: Jaśkowice, Ligota 
Prószkowska: ul. Brzozowa, ul. Dębowa,  
ul. Kościelna, ul. Stawowa) 
Alfred Stefan Kiełbasa 
Okręg 7 (Sołectwo: Ligota Prószkowska  
ul. Aleja, ul. Cegielniana, ul. Leśna, ul. Łąkowa,  
ul. Międzyleśna, ul. Szkolna, ul. Wiśniowa)
Teodor Konrad Klosa 
Okręg 8 (Nowa Kuźnia)
Piotr Henryk Pach 
Okręg 9 (Złotniki)
Dawid Kamil Kochanek 
Okręg 10 (Chrząszczyce, Folwark)
Lucjan Zygmunt Dzumla 
Okręg 11 (Górki)
Stanisław Jerzy Lachnik 
Okręg 12 (Boguszyce, Chrzowice)
Lidia Renata Piechaczek 
Okręg 13 (Źlinice)
Paweł Jan Piechaczek 
Okręg 14 (Zimnice Małe)
Andrzej Sylwester Czerwiński 
Okręg 15 (Zimnice Wielkie)
Zygmunt Jan Hergesell



listopad 2018strona 6

PROJEKT 
SOCJALNY:  
,,CZY TO JEST 
WNUCZEK? ‘’

Budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej 
w Zimnicach Wielkich 

W ramach partnerskiego projektu Czas na 
rower – budowa ścieżek pieszo-rowero-

wych w Aglomeracji Opolskiej, budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej w Zimnicach Wielkich zbliża 
się wielkimi krokami!

Zakończyła się procedura oceny projektu 
partnerskiego „Czas na rower. Budowa ścieżek 
pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”, 
który obejmuje inwestycje w Zimnicach Wielkich. 
Projekt został zatwierdzony, a wartość dofinanso-
wania o którą zawnioskowała Gmina Prószków to 
2 432 024,30 zł.

Przedsięwzięcie zakłada budowę ciągu pie-
szo-rowerowego przez całą długość miejscowo-
ści Zimnice Wielkie począwszy od skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 1716O (przystanek w Zim-
nicach Małych), po wschodniej stronie DW nr 415. 
Wraz z tym na całym odcinku wykonane zostanie 
odwodnienie oraz zamontowane zostanie nowe 
oświetlenie ścieżki typu LED, a przejścia dla pie-
szych zasilone zostaną  osobnym zestawem 2 
lamp naprzemiennych tzw. oświetleniem dedy-
kowanym. Sama droga poszerzona zostanie do 
6 m – to efekt wytycznych zarządcy tej drogi tj. 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, od któ-
rego Gmina przejęła to zadanie do realizacji.

Dodatkowo w okolicach istniejącego przy-
stanku autobusowego (przy Kościele) powsta-
nie miejsce przesiadkowe: usytuowana zosta-
nie wiata autobusowa, powstaną parkingi na 6 
miejsc postojowych w tym jedno dla osób nie-
pełnosprawnych, powstanie wiata rowerowa ze 
stojakiem na 6 rowerów i umieszczone zostaną 
elementy małej architektury (ławka, kosz, ogro-
dzenie, furtka ocynkowana, tablica informacyjna 
– oznakowanie parkingu rowerowego).

Inwestycja ta jest integralnym elementem 
partnerskiego projektu z udziałem naszej Gminy 
i 7 innych Gmin ościennych (w tym Miasta 
Opole), w którym wszystkie Gminy odpowia-
dają solidarnie za jego powodzenie. Oznacza to, 
że obowiązuje tu dewiza „jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego” i na aktualnym etapie nie 
ma już odwrotu, bo odstąpienie jednego z part-
nerów przekreślałoby całą realizację tej ponad 
30-milinowej inwestycji! To bez wątpienia jedno 
ze strategicznych przedsięwzięć ostatnich lat nie 
tylko w naszej Gminie, ale całym regionie.

To także doskonała okazja, by przy okazji prac 
budowalnych w tym rejonie zrealizować gotowy 
już projekt na zagospodarowanie placu przy 
Kościele Parafialnym poprzez utworzenie siłowni 
plenerowej i placu zabaw wraz z nasadzeniami 
i elementami małej architektury.

Gmina Prószków 
lżejsza o kolejne 
38 ton azbestu

Lp. rok

Ilość usuniętych  
wyrobów 

zawierających 
azbest Mg

Liczba 
osób, która 
skorzystała 

z dotacji
1 2012 84,98 30
2 2013 50,76 36
3 2014 31,46 23
4 2015 28,89 29
5 2016 44,36 20
6 2017 19,93 14
7 2018 37,96 12

W wyniku tegorocznego konkursu ogłoszo-
nego przez Burmistrza Prószkowa na uzy-

skanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu gminy Prószków usunięto 
prawie 38 ton wyrobów azbestowych. 

Problemy osób starszych są ważną kwestią 
społeczną w gminie Prószków. Człowiek 

jest dobry, uznany tak długo jak jest potrzebny, 
jak może coś dać z siebie. Członkowie rodziny 
a szczególnie osoby młode często nie odczuwają 
żadnych zobowiązań w stosunku do dziadków 
a zdarza się że ich odrzucają. Seniorzy są rów-
nież łatwym łupem dla oszustów. Są ufni i życz-
liwi innym a przez to są podatni na wszelkiego 
rodzaju manipulacje oraz różne oszustwa. Ciągle 
dochodzi do wyłudzeń pieniędzy tzw. metodą na 
wnuczka. Zdarza się, że do mieszkań osób star-
szych puka ktoś do drzwi prosząc o jedzenie  czy 
też o pomoc w opłaceniu drogich leków. Osoby 
starsze w dobrej wierze przekazują pieniądze, 
przygotowują posiłek a w tym czasie sprawca 
okrada mieszkanie.  Często oszuści stosują różne 
metody działania podszywając się pod krewnych 
czy też różne instytucje  lub funkcjonariuszy róż-
nych służb. . Dlatego bardzo ważna jest zasada 
ograniczonego zaufania i dotarcie do tych osób 
z informacją aby nie przekazywać pieniędzy oso-
bom których się nie zna.

Opis projektu: ,, Czy to jest wnuczek?”.
Projekt dotyczy zorganizowania spotkań oraz 

przygotowania ulotek informacyjnych dla osób 
starszych szczególnie korzystających z usług 
opiekuńczych, których celem jest uświadomie-
nie jak unikać zagrożeń i bezpiecznie funkcjono-
wać w środowisku.

Pracownicy socjalni odwiedzą osoby starsze 
w ich miejscach zamieszkania, przeprowadzą roz-
mowy z osobami starszymi oraz przekażą ulotki 

informacyjne. Ponadto ulotki będą rozprowa-
dzane również poprzez placówki ochrony zdro-
wia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Cel główny projektu: Celem głównym pro-
jektu jest aktywizacja edukacyjna osób starszych 
przez dostarczenie im informacji na temat jak 
postępować aby nie dopuścić do zagrożeń oraz 
jak zachować się w sytuacji jej wystąpienia.

Cele szczegółowe: zapewnienie bezpieczeń-
stwa osobom  starszym.

Zadania do realizacji:
– opracowanie ulotek
– wytypowanie i powiadomienie osób
– zadbanie o organizacje wizyt
– dostarczenie ulotek do osób korzystających 

z usług opiekuńczych
– rozmowy na temat bezpieczeństwa
– rozprowadzenie ulotek do instytucji 

publicznych.
Spodziewane efekty, rezultaty. Zadaniem 

jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych 
z terenu gminy i uświadomienie osobom star-
szym jak unikać zagrożeń oraz co robić w sytuacji 
ich wystąpienia.

Budżet projektu. Niniejszy projekt realizo-
wany będzie ze środków własnych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miejsce realizacji. Projekt będzie realizo-
wany cyklicznie. W wizytach uczestniczyć będzie 
pracownik socjalnych, policjant oraz pracownice 
świadczące usługi opiekuńcze. Osoby korzy-
stające z pomocy usługowej otrzymają ulotki 
dostarczone przez pracownika socjalnego.      

Azbest usunięto z 16 posesji położonych 
w granicach gminy Prószków. Dotacja jest udzie-
lana mieszkańcom gminy od 2012 roku. Do tej 
pory łącznie usunięto z terenu gminy 298 ton 
materiałów budowlanych zawierających azbest.
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Zawód nauczyciela jest jednym z najstarszych 
zawodów świata. Od dawna nauczanie dzieci 

traktowane jest jako obowiązek społeczeństwa, 
dlatego też wprowadzony został obowiązek 
szkolny. Dzień Edukacji Narodowej ustanowiony 
został w 1972 roku i obchodzony jest 14 paź-
dziernika we wszystkich instytucjach związa-
nych z oświatą. Ten wyjątkowy dzień pokazuje 
jak ważna jest rola nauczyciela w życiu każdego 
dziecka. 

Nauczyciel nie może ograniczać się jedynie 
do nauczania i przekazywania wiedzy, lecz roz-
wija u uczniów inne niezbędne umejętności, 
takie jak zdolność autorefleksji, komunikacji czy 
umiejętności interacji z innymi dziećmi. W dowód 
wdzięczności za trud włożony w nauczanie, 14 
października pedagodzy w całej Polsce obda-
rowywani są kwiatami i drobnymi upomin-
kami. W naszej gminie to okazja do wyróżnienia 

Nie chcąc składać obietnic bez pokrycia 
jeszcze do niedawna władze Prószkowa 

ostrożnie podchodziły do tematu poszerze-
nia w Gminie form opieki nad dziećmi do lat 3 
o żłobek publiczny. Pod koniec ubiegłego mie-
siąca minister Elżbieta Rafalska ogłosiła jednak, 
że już w listopadzie ruszy kolejna edycja rządo-
wego programu Maluch+ na 2019 rok, który daje  
samorządom szanse uzyskania dofinansowania 
na utworzenie żłobków i klubów dziecięcych. 
Maksymalna kwota możliwych do pozyskania 
środków uzależniona jest od planowanej liczby 
dzieci/miejsc w placówce i wyniesie nawet do 
30.000,00 zł na każde nowo utworzone miej-
sce opieki. – To wielka szansa dla naszej Gminy 
i nie możemy jej zmarnować, zwłaszcza, że 

Maluch+ 2019 szansą na żłobek w Gminie Prószków! 

Która lokalizacja najlepsza? 
Zdecydujcie sami!

zainteresowanie tą formą opieki  jest coraz większe 
w obliczu zachodzących zmian cywilizacyjnych – 
podkreśla Burmistrz Róża Malik. 

Aby w jak największym stopniu sprostać 
oczekiwaniom mieszkańców zwracamy się do 
Państwa z prośbą o pomoc w wyznaczeniu 
optymalnej lokalizacji dla tej inwestycji poprzez 
wypełnienie krótkiej ankiety wg załączonego 
wzoru.

Dotychczas padły dwie propozycje usytu-
owania żłobka: budynek komunalny w Prószko-
wie przy ul. Pomologia 9 (teren dawnego hotelu) 
oraz  budynek  świetlicy wiejskiej w Górkach 
(adaptacja poddasza) przy ul. Szkolnej 2. Pozosta-
jemy jednak otwarci na inne Wasze pomysły. 

Wypełnione ankiety można składać w sekreta-
riacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opol-
ska 17, 46-060 Prószków, lub przesyłać w formie 
skanu na adres e-mail: ug@proszkow.pl w termi-
nie do 15.11.2018 r. 

Formularz ankiety został także dostarczony 
wraz z najnowszym wydaniem Kronikarza gminy 
Prószków. Nie pozostańcie obojętni – wierzymy, 
że wspólne decyzje to dobre decyzje!

Dzień Edukacji Narodowej

najbardziej zasłużonych pracowników. W hotelu 
Arkas w Prószkowie odbyło się spotkanie Bur-
mistrz Prószkowa wraz z nauczycielami i dyrekto-
rami szkół i przedszkoli. Zaproszeni zostali rów-
nież emerytowani dyrektorzy szkół i przedszkoli. 
Spotkanie umilił występ artystyczny podopiecz-
nych Klubu Wokalisty, działającego w Ośrodku 
Kultury i Sportu w Prószkowie.

Remont ulicy 
w Folwarku

W wyniku ogłoszonego przez Burmistrz Prósz-
kowa przetargu na wykonanie remontu 

ulicy Lipowej w Folwarku w dniu 18.10.2018 r. 
został wyłoniony wykonawca zadania. Remont 
rozpocznie się już w listopadzie i będzie obejmo-
wał wymianę nawierzchni od ul. Krapkowickiej 
do ulicy Szkolnej.  Nowa nawierzchnia będzie 
wykonana z betonu asfaltowego. 

Inwestycja obejmuje również utwardzenie 
poboczy drogi oraz wykonanie zjazdów na pose-
sje. W wyniku remontu polepszą się warunki 
korzystania z drogi poprzez ulepszenie stanu 
technicznego nawierzchni.  

Ponadto podpisana została umowa na zago-
spodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego 
w Folwarku. Powstanie tam alejka, wzdłuż której 
usytuowane zostaną ławki oraz wiata grillowa. 
Gmina planuje też połączyć te przedsięzwięcia 
z działaniami z zakresu ochrony przyrody – w tym 
celu złożyła wniosek o dofinansowanie na utwo-
rzenie nad stawem ścieżki edukacyjno-przyrod-
niczej z elementami nawierzchni sensorycznych.
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Kończymy rudnę jesienną 
sezonu 2018/2019
Przed nami już ostatnie mecze rudny 
jesiennej. Nasze gminne zespoły czeka 
teraz przerwa zimowa. Odpoczywać 
nie będzie MKS Gwiazda Prószków, 
która po raz kolejny bierze udział 
w rozgrywkach 1 Ligi Futsalu kobiet.

Orzeł Źlinice – klasa okręgowa gr. II
Październik w rewelacyjnym stylu rozpo-
częli piłkarze Orła Źlinice, którzy w meczu 
na szczycie pokonali zespół KS Bodza-

nów -Nowy Świętów 2:0. Podtrzymali tym samymy 
świętą passę 8 meczów bez porażki. Niestety kolejny 
wyjazdowy mecz zakończył się stratą punktów Orłów. 
Nasi piłkarze ulegli lepiej dysponowanej tego dnia dru-
żynie Naprzód Jemielnica 0:1. Następne spotkanie na 
własnym boisku to kolejny słabszy występ piłkarzy ze 
Żlinic. Tym razem musieli uznać wyższość LZS Naprzód 
Ujazd Niezdrowice 1:3. Kolejny mecz nie przyniósł prze-
łamania. Piłkarze Orła Źlinice ulegają na wyjeździe dru-
żynie Piomar Tarnów-Przywory 0:2.

LKS Polonia Prószków – klasa B gr. X
Piłkarze Polonii Prószków świetnie rozpo-
częli swoje zmagania w październiku. Co 
prawda w 8 kolejce pauzowali, natomiast 

już w kolejnej kolejce wysoko pokonali FC Chronstau 
II Chrząstowice 7:0. Kolejny mecz rozegrany został na 
wyjeździe. Poloniści mierzyli się z LZS Zieloni Ligota 
Tułowicka. Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem 
Prószkowian 6:1. Swoje ostatnie październikowe spo-
tkanie, piłkarze z Prószkowa rozgrywali na własnym 
terenie. Po zaciętym pojedynku zwyciężają 3:2 z dru-
żyną LZS GKS Piomar II Tarnów-Przywory.

LZS Przysiecz  – klasa B gr. X 
Piłkarze z Przysieczy w październiku zano-
towali ponad 2 tygodniową przerwę w roz-
grywkach, która nie wpłynęła dobrze na 

ich boiskowe zmagania. Po przerwie zanotowali słaby 
występ i przegrali nieznacznie z drużyną  FC Chronstau 
II Chrząstowice 1:2. Jedyną bramkę dla naszej drużyny 
strzelił Sebastian Kniaziewicz. Na szczęście nasi piłkarze 
szybko wskoczyli na właściwe tory i już w następnym 
spotkaniu z LZS Zieloni Ligota Tułowicka zwycięąają 5:3.

KSC Chrząszczyce – klasa B gr. X
KSC Chrząszczcyce ma powody do zado-
wolenia w tym miesiacu. Pierwszy paź-
dziernikowy mecz zakończył się zwycię-

stwem naszych piłkarzy 1:0 nad drużyną LZS Gazownik 
Wawelno. Drobna wpadka w kolejnym meczu (0:2 
z LZS Grudzice) nie popsuła dobrego humoru piłka-
rzom z Chrząszczyc, którzy w następnym spotkaniu po 
raz kolejny zdobywają komplet punktów z SKS Chmie-
lowice (6:0). Ostatni październikowy mecz to kolejny 
komplet punktów na koncie piłkarzy z Chrząszczyc. 
Zwyciężają 3:0 z drużyną LZS Fiorentina Kamex Nakło.

MKS Gwiazda Prószków – III liga kobiet
W październiku zawodniczki MKS Gwiazdy 
Prószków odniosły komplet zwycięstw. Pod-
czas pierwszego meczu na wyjeździe roz-
biły drużynę SKS Piast Strzelce Opolskie 5:1, 

a następnie pewnie pokonały UKS SAP Brzeg 3:0. Podczas 
kolejnego wyjazdowego spotkania podopieczne Sandry 
Zylla zdobyły kolejny komplet punktów pokonując 4:2 
zespół MUKS Pogoń Prudnik. Ostatnie październikowe 
spotkanie to okazała zwycięstwo nad drużyną LKS Śląsk 
Reńska Wieś 18:0.

„Wzgórzowa 13” to impreza organizowana od 
2014 roku przez opolskich miłośników bie-

gania dla wszystkich fanów tej formy spędzania 
wolnego czasu. Trasa prowadzi po miejscowości 
Chrząszczyce, a także na terenie poligonu w Wino-
wie. Zawodnicy mają do pokonania bardzo wyma-
gającą trasę o długości 13 km oraz 13 mil.

Na starcie biegu zjawiło się ponad 200 zawod-
ników, których zachęciła wyjątkowa trasa: liczne 
wzniesienia, a także lasy, łąki i niesamowite 
widoki. Punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczął 
się bieg na 13 km, który tradycyjnie już rozpo-
częła Burmistrz Prószkowa Róża Malik. Pierwszy 
na mecie pojawił się Mateusz Pawełczak, który 
ustanowił nowy rekord trasy z czasem 0:50:36, 
drugi na mecie uplasował się Piotr Drobnik 
z czasem 0:50:55. Na dystansie 13 mil zwycięzcą 
został Rafał Jagiela z wynikiem 1:33:25. Natomiast 
w sztafecie zwyciężył Eurovent Athletics Opole, 
w składzie: Adam Piegowski, Krzysztof Pachuta 
i Martin Sobota z czasem 0:52:08.

Klasyfikacja końcowa biegu na 13 km:
1. Pawełczak Mateusz 00:50:36
2. Drobnik Piotr 00:50:55
3. Dybek Paweł 00:52:38
4. Piegowski Adam 00:52:38 
5. Sobczak Daniel 00:54:36 

V edycja „Wzgórzowej 13”

Jeśli nie możesz lecieć – biegnij!
Klasyfikacja końcowa biegu na 13 mil:
1. Jagiela Rafał 01:33:25
2. Maciuszek Łukasz 01:36:53 
3. Śmigiel Łukasz 01:37:38 
4. Falkenberg Ludwik 01:41:39 
5. Hańka Michał 01:41:51
Klasyfikacja końcowa sztafeta:
1. Eurovent Athletics Opole  00:52:08
Adam Piegowski, Krzysztof Pachuta, Martin Sobota 
2.  KRT Elektrotechnika Samochodowa  

          Roskosz  00:55:02, Żymła Sebastian,  
            Wójcicki Marek, Roskosz Michał 

3. Melon Pub 00:55:52 
     Michał Kosmaty, Paweł Stania, Mariusz Zaremba 

W niedzielę, 7 października w Żlinicach dobył 
się turniej pod nazwą „Rozwiń skrzydła 

z WiK Opole”. 
Rywalizacja odbywała się w dwóch kate-

goriach wiekowych: Żaki (rocznik 2010, 2011) 
i Orlicy (2008, 2009). Idealna pogoda przycią-
gnęła na stadion Orła Źlinice liczne grono kibi-
ców, którzy doceniali wysoki poziom przepro-
wadzonego turnieju. Młodzi zawodnicy pokazali 
charatker i wolę walki. Należy pamiętać, że na 
obecnym etapie szkolenia dzieci i młodzieży naj-
ważniejszą rolą trenera jest rozwijanie potencjału 
swoich zawodników, ich zaangażowania, czystej 
radości i miłości do gry w piłkę. Rywalizacja na 
tym etapie jest elementem szkolenia, a nie celem 
samym w sobie. Wychodząc z takiego założenia, 
najmłodsi zawodnicy z rocznika 2010 i 2011 roz-
grywali turniej bez rywalizacji na punkty. Liczyła 
się przede wszystkim dobra zabawa. 

Rywalizacja punktowa wprowadzona została 
jednak w starszym roczniku 2008 i 2009. Zwy-
cięzcą turnieju zostali piłkarze Orła Źlinice, za 

Rozwiń skrzydła z WiK Opole

nami w tabeli uplasowali się zawodnicy OKiS 
Prószków, na trzecim miejscu znaleźli się piłkarze 
Spiders Krapkowice.

Pozostałe miejsca tuż za podium zajęli 
MKS Gogolin, UKS Dziesiątka Opole, GKS 
Komprachcice.  

Głównym sponsorem i fundatorem nagród 
turnieju były Wodociągi i Kanalizacje Opole.

Fot. Mirek Szozda


