
Wielkie inwestycje drogowe  
w gminie Prószków!
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Największe w roku święto rolników 
jest od lat ukoronowaniem ich 
całorocznej pracy. W tym roku, do 
Złotnik zjechali się przedstawiciele 
całego powiatu opolskiego.  

Str. 2

Jest kolejny przełom w sprawie. 
Starania władz Gminy przyniosły 
efekty i przystąpiono do opracowania 
koncepcji na budowę gazociągu 
w miejscowości Górki. W tym celu 
podpisana już została umowa 
z wykonawcą.             Str. 3

Plan ten jest coraz bliższy realizacji 
i niebawem dojazd mieszkańców 
naszej Gminy do stolicy 
województwa środkami komunikacji 
zbiorowej będzie możliwy. 
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Czas na dożynki! Gazyfikacja w Gminie 
Prószków nabiera tempa! Połączenia MZK?

Już niebawem w gminie Prószków ruszą kolejne inwestycje drogowe. Jest już gotowa koncepcja na przebudowę dróg 
wojewódzkich nr 414 (ul. Opolska) i 429 (ul. Daszyńskiego) wraz z przebudową ronda w Prószkowie. Przebudowa dróg obejmie 
odcinki o łącznej długości 6,5 km. Oprócz przebudowy dróg wykonana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa, przebudowa 
starych i budowa nowych chodników, przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi oraz przebudowa i budowa 
zjazdów na prywatne posesje.                      Str. 4
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Kiedyś zawód rolnika był przekazywany z ojca 
na syna. Obecnie jest to raczej kwestia świado-

mego wyboru. Czego skutkiem jest coraz mniejsza 
liczba gospodarstw we wsiach. Związane jest  to 
głównie z migracją młodych ludzi ze wsi do miast. 
Współczesne gospodarstwa w dużej mierze różnią 
się od utrwalonego stereotypu zacofanej, słabo 
wykształconej wsi, a ich funkcjonowanie coraz bar-
dziej przypomina prowadzenie firmy i jest w pełni 
zautomatyzowane.

 Największe w roku święto rolników jest od lat 
ukoronowaniem ich całorocznej pracy. W staro-
polszczyźnie nazywano je również wieńcowym 
– od największego symbolu tego święta: wieńca 
dożynkowego – u nas znanego jako Korona 
Dożynkowa. W tym roku, dożynki miały wyjątkowy 
charakter. Do Złotnik zjechali się przedstawiciele 
całego powiatu opolskiego!

Tego dnia pogoda była jak na zamówienie - 
prażące słońce zachęcało do dobrej zabawy i sze-
rokich uśmiechów. Początek dożynek to tradycyjna 
Msza Święta, która odbyła się w Kościele Parafial-
nym w Chrząszczycach, gdzie obecni byli probosz-
czowie wszystkich parafii z terenu naszej gminy. 

Wszystkim rolnikom, ogrodnikom i żyjącym 
z pracy na roli Ponbócku darz.

Dej pełne stodoły, bogate komory i dobytku 
pełne łobory.

Następnie odbyła się najbardziej efektowa część 
dożynek, czyli korowód dożynkowy. Na jego czele 
mogliśmy zobaczyć włodarzy gminy i powiatu 
opolskiego, a także zaprzyjaźnionych gości z Nie-
miec i Ukrainy. Tuż za nimi rozbrzmiewała Orkie-
stra Dęta Prószków, przejechały kolorowe, pięknie 
przystrojone traktory i przyczepy rolnicze. Nie 
brakowało również zabawnych haseł nawiązują-
cych m.in. do programu rządowego 500+, a także 
pogramu telewizyjnego „Chłopaki do wzięcia”. 

Po dotarciu na boisko sportowe w Złotnikach, 
odbyło się przywitanie przybyłych gości oraz uro-
czyste otwarcie, którego dokonali gospo darze 
tegorocznych dożynek – Burmistrz Prószkowa, Pani 
Róża Malik, Starosta Opolski, Pan Henryk Lakwa 
oraz Starostowie Dożynek. Podczas przemówień 
głos zabrał również Poseł na sejm RP Ryszard Gala, 
a także przedstawiciele gości z Niemiec i Ukrainy. 
Po zakończeniu oficjalnych wystąpień starostowie 
dożynek przekazali na ręce Pani Burmistrz i Staro-
sty Opolskiego bochenek chleba, który upieczony 
był z tegorocznej mąki. W końcu przyszedł czas na 
część artystyczną. Na scenie zaprezentowali się nasi 
lokalni artyści: Orkiestra Dęta Prószków, Ligockie 
Wrzosy, Proskauer Echo, a także zespoły taneczne 
Scorpion Dance Team oraz Mażoretki. Gośćmi spe-
cjalnymi byli: Karpowicz Family oraz Blue Party.

W imieniu władz samorządowych i własnym 
składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację i czuwali nad sprawnym 
przebiegiem tegorocznych Dożynek Powiatowo-
Gminnych, które miały miejsce 09 września 2018r. 
w Złotnikach.

Dożynki powiatowo-gminne w Złotnikach

Już zboże zebrane? To czas na dożynki!

Słowa podziękowania za bardzo dobrą współ-
pracę kieruję na ręce Starosty Opolskiego- Pana Hen-
ryka Lakwa i wszystkich zaangażowanych w organi-
zację dożynek pracowników Starostwa Powiatowego 
w Opolu.

Z całego serca dziękuję Sołtysowi Złotnik wraz 
z radą Sołecką, Przewodniczącemu DFK Złotniki, 
wszystkim rolnikom, sołtysom, członkom rad sołec-
kich, radnym i uczestnikom korowodu dożynkowego 
za udział, pomysłowość i włożony trud.

Podziękowania składam wszystkim tym , którzy 
brali udział w przygotowaniu tak pięknych i praco-
chłonnych koron żniwnych.

Serdeczne podziękowania kieruję do strażaków, 
policji , służb medycznych,  którzy przyczynili się do 
zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w czasie 
trwania imprezy.

Wszystkim mieszkańcom Złotnik dziękuję za 
piękne udekorowanie trasy korowodu i  prywatnych 
posesji.

Dziękuję wszystkim Księżom za udział w uroczy-
stej Mszy Św., która była wyrazem wdzięczności za 
tegoroczne plony a jednocześnie modlitwą w intencji 
wszystkich rolników.

Dziękuję Państwu Ewie i Krystianowi Firlus za peł-
nienie honorów Starostów Dożynek.

Szczególne podziękowania składam grupom 
artystycznym za wspaniałe występy.

Dziękuję również wszystkim, którzy przyjęli nasze 
zaproszenie i wzięli udział w tegorocznym Święcie 
Plonów.

Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli oraz 
wszystkim tym , którzy nie zostali wymienieni, a któ-
rych praca i trud przyczyniły się do dożynkowej 
imprezy.

Z Waszym udziałem uczestnictwo w Dożynkach 
stało się niesamowitym przeżyciem, dzięki któremu 
nasi Mieszkańcy mieli okazję nie tylko do kultywowa-
nia i pielęgnowania tradycji, obrzędów i zwyczajów 
ludowych, ale także doświadczenia jedności naszej 
lokalnej społeczności.

Wszystkim z całego serca raz jeszcze dziękuję,
Burmistrz Prószkowa Róża Malik
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Zrealizowano już zwycięskie zadanie Budżetu 
Obywatelskiego miasta Prószków na rok 

2018. Boisko wielofunkcyjne przy szkole podsta-
wowej w Prószkowie zostało wyposażone w bez-
pieczną nawierzchnię typu Gerflor Sport Court.

Jest to zewnętrzna nawierzchnia sportowa,  
idealna na boiska wielofunkcyjne, korty teni-
sowe, tory i boiska wrotkarskie, boiska do bad-
mintona, place zabaw. To modułowo-elastyczna, 
wielofunkcyjna nawierzchnia polipropylenowa, 
nie przytwierdzana  na stałe do podłoża. Zale-
cana do obiektów otwartych, doceniona i wyko-
rzystywana od lat na boiskach na całym świecie. 
Doskonale nadaje się do pokrycia nowych lub 
już istniejących utwardzonych podłoży typu 
asfalt, beton, kostka brukowa. Po względem 

Zrealizowano zadanie  
Budżetu Obywatelskiego!

funkcjonalności, trwałości i odporności na 
warunki atmosferyczne przewyższa tradycyjne 
nawierzchnie syntetyczne.

Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału 
w Budżecie Obywatelskim na rok 2019.

Ligota Prószkowska

Jesienny Festyn 
Rodzinny

W dzień rozpoczącie kalendarzowej jesieni 
w Ligocie Prószkowskiej zorganizowano 

Jesienny Festyn Rodzinny, w ramach lokalnej 
sąsiedzkiej integracji i promowania zdrowego 
stylu życia. 

Na licznie przybyłych mieszkańców czekały 
liczne atrakcje. Dzieci rozegrały mecz o Puchar 
Sołtysa, wzięły udział w licznych animacjach 
i konkursach dla całych rodzin. Jedną z atrakcji 
była możliwość przejażdżki konnej ze Stajnią 
Haffi Hof. Na scenie zaprezentowały się dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej, 
a także lokalny zespół Ligockie Wrzosy. Na wszy-
skich czekał śląski kołacz, niemiecki kafej i cze-
skie piwo. Zakończeniem festynu była zabawa 
taneczna z zespołem METRO. W trakcie trwania 
festynu odbyła się wspaniała inicjatywa - zbiórka 
karmy i zabawek dla podopiecznych Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu. 

Organizatorami festynu było Sołectwo 
Ligota Prószkowska, Stowarzyszenie „Nasza 
wioska Ligota Prószkowska” oraz DFK Ligota 
Prószkowska. 

Od stycznia tego roku w Prószkowie przy 
Zamkowej 2, funkcjonuje Dom Dziennego 

Pobytu dla osób 60+. Dom umożliwia seniorom 
udział we wszelkiego rodzaju formach aktywno-
ści, korzystania z rehabilitacji ruchowej, pozwala 
zaspakajać potrzeby kulturalne, rekreacyjne 
i towarzyskie. Każdemu z uczestników zapewnia 
się drugie śniadanie oraz dwudaniowy obiad. 
Najważniejsze jest jednak to aby seniorzy mogli 
spędzić czas w miłym towarzystwie i domowej 
atmosferze. 

W środę, 12 września w prószkowskim DDP 
odbyło się spotkanie integracyjne pod hasłem 

Spotkanie integracyjne w DDP Prószków

Słodkie Pożegnanie Lata
„Słodkie Pożegnanie Lata” z uczestnikami DDP „Nad 
Odrą” z Opola-Groszowic. Poza gośćmi z Opola 
zawitały również mieszkanki Prószkowa. Podczas 
spotkania biesiadowano przy stole zastawionym 
własnymi wypiekami. Czas umiliły występy „Gro-
szowiczanek”, kabaretu „A co mi tam”, uczestników 
i personelu DDP Prószków. Swoje wiersze zapre-
zentowała również Pani Ingeborg Odelga. 

Wszystkich seniorów z gminy Prószków i gmin 
sąsiednich zapraszamy codziennie do udziału 
w ciekawych zajęciach oraz podobnych spotka-
niach. Najbliższe już w październiku z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Starszych.

Jest kolejny przełom w sprawie. Starania władz 
Gminy przyniosły efekty i przystąpiono do 

opracowania koncepcji na budowę gazociągu 
w miejscowości Górki. W tym celu podpisana 
już została umowa z wykonawcą. Oznacza 
to, że w najbliższych miesiącach mieszkańcy 
Górek zyskają możliwość wykorzystania gazu 
sieciowego w gospodarstwach domowych. To 
świetna informacja - podkreśla Burmistrz Róża 
Malik, która w ostatnim czasie usilnie zabiegała 
o tę inwestycję z uwagi na rosnącą w szybkim 

w Gminie Prószków nabiera tempa! 
tempie liczbę mieszkańców Górek napływają-
cych z terenu aglomeracji miejskiej. Dodatkowo 
inwestycja zyskuje na znaczeniu w kontekście 
ogłoszonego w ramach RPO WO 21014-2020 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów 
na działania związane z wymianą indywidu-
alnych źródeł ciepła na źródła bardziej ekolo-
giczne oraz likwidacją indywidualnych źródeł 
ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowni-
czych lub sieci gazowych, do którego przymie-
rzają się władze Prószkowa.
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Z początkiem września wystartowała ogól-
nopolska kampania „Mistrzostwa Świata 

w myciu rąk” organizowana przez firmę Higma 
Service w partnerstwie z marką Tork. Jej zada-
niem jest uświadamianie dzieciom w wieku 
przedszkolnym, jak ważna jest higiena mycia rąk. 
Ambasadorem akcji został Kazimierz Mazur – 
aktor filmowy i teatralny, tata, dla którego zdrowie 
dzieci nie jest obojętne. Patronatem honorowym 
objęli ją: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiolo-
gicznych oraz Fundacja Lubimy Działać, a medial-
nym TVP2 i portal Kampanie Społeczne.

Oficjalna inauguracja kampanii rozpoczęła 
się 14 września 2018 roku w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Boguszycach. To właśnie tam 
Ambasador kampanii, Kazimierz Mazur, poprowa-
dził z przedszkolakami zajęcia na temat mycia rąk.

– Bardzo cieszę się z tego spotkania. Myślę, że 
udało mi się zachęcić dzieciaki do mycia rąk i że 
teraz każdy maluch wie, jak poprawnie umyć ręce 
i dlaczego to jest takie ważne – mówi Kazimierz 
Mazur. Higiena wśród dzieci to poważny problem. 
Sami dorośli często nie wiedzą, jak poprawnie myć 
ręce, więc nie przekazują tej wiedzy maluchom. 
Większość z nich poświęca zaledwie kilka sekund 
na mycie rąk, a później ich nie wyciera. A przecież 
na wilgotnych rękach rozwija się jeszcze więcej 
bakterii! Jestem tatą i wiem, że dbałość o higienę 
trzeba rozwijać już od najmłodszych lat. Dobrze 
umyte dłonie to przecież ochrona przed wieloma 

Kampania edukacyjna

Mistrzostwa Świata w myciu rąk

Już niebawem w gminie Prószków ruszą kolejne 
inwestycje drogowe. Jest już gotowa kon-

cepcja na przebudowę dróg wojewódzkich nr 
414 (ul. Opolska) i 429 (ul. Daszyńskiego) wraz 
z przebudową ronda w Prószkowie. Przebudowa 
dróg obejmie odcinki o łącznej długości 6,5 km.  
Oprócz przebudowy dróg wykonana zostanie 
ścieżka pieszo-rowerowa, przebudowa starych 
i budowa nowych chodników, przebudowa skrzy-
żowań z drogami podporządkowanymi oraz prze-
budowa i budowa zjazdów na prywatne posesje.

Ponadto Burmistrz Prószkowa prowadzi roz-
mowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad aby w ramach przebudowy dróg 414 
i 429 wykonać również rondo w miejscu skrzy-
żowania drogi wojewódzkiej nr 429 i drogi kra-
jowej nr 45 pod taśmociągiem (zjazd do Zimnic 
Małych). 

Warto zaznaczyć, że Zarządcą drogi i jedno-
cześnie inwestorem przedsięwzięć planowa-
nych do wykonania w granicach gminy Prósz-
ków na drogach wojewódzkich nr 414 i 429 jest 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu jako samo-
rządowa jednostka organizacyjna. W związku 
z powyższym inwestycja ta nie jest finansowana 
z budżetu gminy Prószków, a sama koncepcja 
opracowana została w ramach kompetencji 
inwestora. Dążąc jednak do objęcia inwestycji jak 

Wielkie inwestycje drogowe w gminie Prószków!

największym zasięgiem, a także mając świado-
mość istnienia miejsc newralgicznych na terenie 
naszej Gminy, stwarzających największe zagro-
żenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego, nieustannie podejmowane są stara-
nia m.in. w kierunku przebudowy skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 429 i drogi krajowej nr 45, 
w tym wykonania tam ronda. Warto wskazać, iż 
optymalnym dopełnieniem wskazanej inwestycji 
będzie przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego, 
który powstanie wzdłuż drogi nr 429, na całą dłu-
gość miejscowości Zimnice Wielkie. Tu inicjatywę 
przejęła gmina Prószków, która już w styczniu br. 
podpisała z Województwem Opolskim stosowne 
porozumienie w sprawie przyjęcia do realizacji 
zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki pieszo-ro-
werowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na 

terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice 
Małe”. Rozpoczęcie przedsięwzięcia opóźnia ubie-
ganie się przez Gminę na ten cel o dofinansowa-
nie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
2014-2020 w ramach partnerskiego projektu pn. 
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowero-
wych w Aglomeracji Opolskiej. Wniosek uzyskał 
wstępną pozytywną ocenę. Wnioskowana war-
tość dofinansowania dla gminy Prószków to 2 432 
024,39 zł, przy całkowitej wartości przedsięwzięcia 
na poziomie 3 650 260,37 zł. Gra toczy się o wielką 
stawkę - warto więc poczekać. Projekt ruszy już 
w 2019r.

 Warto również przypomnieć, ze już nieba-
wem Gmina rozpocznie realizację innej wiel-
kiej inwestycji polegającej na budowie ścieżki 
rowerowej Prószków-Pomologia wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-
Prószków, na którą udało się pozyskać 3 690 
116,11 zł. Środki te również pochodzą z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego 2014-2020.

O szczegółach innych planowanych i trwają-
cych inwestycjach w naszej Gminie już niebawem.

chorobami. Cieszę się, że mogę wesprzeć właśnie tę 
kampanię – dodaje Ambasador kampanii.

Na potrzeby kampanii stworzono stronę 
internetową Akademia Czystości (www.akade-
miaczystosci.pl), na której nauczyciele i rodzice 
dzieci w wieku przedszkolnym znajdą Niezbęd-
nik Mistrza, a w nim zbiór materiałów, które 
będą przydatne w prowadzeniu zajęć dla dzieci 
na temat mycia rąk. W Niezbędniku znajdują 
się między innymi prezentacja multimedialna, 
w której postacie kampanii tłumaczą, dlaczego 
mycie rąk jest ważne oraz tablica z obrazkową 
instrukcją mycia rąk, którą można wydrukować 
i powiesić w łazience. 

W ramach kampanii Higma Service ogłosiła 
także konkurs dla przedszkoli z całej Polski. Zada-
nie polega na przeprowadzeniu ciekawych zajęć 
na temat mycia rąk. 

– Chcemy w ten sposób zachęcić jak najwięcej 
przedszkoli do włączenia się do akcji. Przedszkola 
mogą korzystać z materiałów zamieszczonych 
w Niezbędniku Mistrza, a następie przeprowadzić 

na ich podstawie zajęcia. Liczy się kreatywność 
i jak największe zaangażowanie dzieci. Przedszkola, 
które przeprowadzą zajęcia, wysyłają nam krótki 
opis i relację za pomocą formularza na stronie inter-
netowej kampanii. Zwycięskie przedszkole odwie-
dzi Kazimierz Mazur, a dodatkowo może wygrać 
bony na zakup środków higienicznych i dozowni-
ków – mówi Aleksandra Węglarz, koordynatorka 
kampanii. 

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 
19 czerwca 2019 roku. Szczegóły dostępne na 
stronie kampanii. 

Informacje o kampanii będą stale aktualizo-
wane na stronie kampanii www.akademiaczy-
stosci.pl
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Współpraca Zespołu 
Szkolno-Przedszkol-

nego w Boguszycach ze 
szkołą w Czechach trwa już 
od 2011 roku i jest możliwa 
dzięki współfinansowaniu 
z Euroregionu Pradziad, 

który co roku wspiera takie przedsięwzięcia. 
Powstanie Euroregionu Pradziad było zwień-

czeniem kilkuletnich starań władz samorządo-
wych i wojewódzkich oraz umocnieniem formal-
nie trwającej już współpracy samorządów, szkół, 
ośrodków kultury, klubów sportowych i innych 
organizacji społecznych było podpisanie 2 lipca 
1997 roku w Jeseniku umowy ramowej o utwo-
rzeniu czesko - polskiego Euroregionu o nazwie 

Rok 2018 jest czasem podsumowań działal-
ności samorządowej. Dokonuje ich również 

Związek Gmin PROKADO, który jako organizacja 
gmin: Prószków, Komprachcice, Dąbrowa i Krap-
kowice zarządza własnymi i administrowanymi 
sieciami wodociągowymi na tych obszarach 
od 1993 roku. Dla członków Związku rok 2018 
jest więc też rokiem ćwierćwiecza istnienia. Dla 
PROKADO ostatnie cztery lata były niezwykle 
intensywne i to zarówno w działalności inwe-
stycyjnej i remontowej, jak i w sferze aktywności 
prospołecznej.

ZG PROKADO jest organizacją nowoczesną, 
której głównym celem jest dostarczenie wody dla 
mieszkańców gmin Prószków, Dąbrowa, Kom-
prachcice i Krapkowice. Z powodzeniem osiąga 
te cele dzięki szczególnemu dbaniu o warunki 
organizacyjne, techniczne i finansowe zasobów 
Związku. PROKADO to również inicjator i kre-
ator akcji edukacyjnych adresowanych do dzieci 
i młodzieży oraz promotor zdrowego trybu życia. 
Jedną z misji PROKADO jest bowiem włączanie 
młodych mieszkańców obszaru czterech gmin 
do świadomej, zaangażowanej i trwałej dbałości 
o środowisko naturalne i ochronę zasobów wody 
pitnej.

W związku ze specyfiką oferowanych usług, 
Związek Gmin PROKADO skupia się na dyna-
micznym i zrównoważonym rozwoju wykorzy-
stywanych technologii. Aby jakość dostarczanej 
wody była jak najlepsza, infrastruktura jest stale 
modernizowana i rozbudowywana. W tym zakre-
sie szczególny dla realizacji zadań inwestycyjnych 
był rok 2016, kiedy to wybudowano pompownię 
sieciową w Dąbrowie, przebudowano też sieć 
wodociągową z Sokolnik do Dąbrowy, zmoder-
nizowana została sieć wodociągowa w Polskiej 
Nowej Wsi, przy ulicy Lotniskowej. Ważnym okre-
sem jest dla członków Związku Gmin PROKADO, 
a więc i dla wszystkich mieszkańców gmin Prósz-
ków, Komprachcice, Dąbrowa i części gminy 
Krapkowice jest także obecny rok. Rozpoczyna 
się rozbudowa wodociągu grupowego „Prósz-
ków”, zostaje opracowywana dokumentacja 
projektowa dla etapu I (rozbudowa magistrali 
wodociągowej Dziekaństwo – Mechnice) oraz 
etapu II (Chróścina – SW Dąbrowa). Dokumenty 
te powstaną do końca 2018 roku, podobnie jak 
projekt wykonania spięcia studni S-3 tranzytem 
do Górek.

Wszystkie te działania zapewniają postęp 
technologiczny Związku Gmin PROKADO, który 
finansuje swoją bieżącą działalność, jak i zapla-
nowane inwestycje, ze środków własnych pozy-
skanych w trakcie funkcjonowania. 

Związek Gmin PROKADO to również realiza-
tor akcji własnych, związanych z edukacją naj-
młodszych mieszkańców obszaru, które obej-
mują dzieci i młodzież z terenu gmin: Prószków, 
Dąbrowa, Komprachcice i Krapkowice. To wła-
śnie oni – reprezentanci swoich gmin - uczestni-
czą w wydarzeniach, podczas których bawią się, 
rywalizują i uczą. Na stronie internetowej Związku 

Śląsko-Morawski Dzień Teatralny

„Pradziad”. Nazwa pochodzi od najwyższego 
w okolicy szczytu górskiego (Praded - 1491 m 
n.p.m.).

Tym razem dzień pełen wrażeń i dobrej 
zabawy upłynął w temacie teatralnym. Dzieci, 
pod opieką opiekunów wybrały się współnie do 
Opola na spektakl teatralny, dzięki czemu na wła-
sne oczy mogli zobaczyć jak wygląda teatr oraz 
praca prawdziwego aktora. Było to bardzo ważne, 
szczególnie, że po powrocie do Boguszyc dzieci 
miały za zadanie same wcielić się w rolę aktorów 
i wystąpić przed swoimi kolegami i koleżankami 
z zaprzyjaźnionej szkoły. Trzeba przyznać, że 
z tego zadania wywiązały się znakomicie.

Związek Gmin PROKADO

Cztery lata skutecznego działania!
Gmin PROKADO – prokado.pl – dostępne są także 
oryginalne materiały edukacyjne dla dzieci, a każ-
dego roku stu dwudziestu uczniów szkół podsta-
wowych bierze udział w akcjach edukacyjnych.

W roku 2015 Związek Gmin PROKADO zor-
ganizował dla dzieci i młodzieży konkurs pla-
styczny pod hasłem „Woda i ja”, na które spłynęło 
167 prac. Rok później PROKADO zorganizowało 
w Komprachcicach zawody pod nazwą „H2O 
to jest to!”, których celem była promocja zdro-
wego i twórczego stylu życia. W zawodach 
sportowych, organizowanych pod nazwą „Kro-
pelkowe zmagania”, wzięły udział dzieci z klas 
I-III, a w konkurencjach intelektualnych „Wodne 
skojarzenia” – uczniowie klas starszych. W roku 
2017, tym razem w Krapkowicach, ponad setka 
reprezentantów szkół rywalizowała w zawodach 
pływackich oraz rozgrywkach piłki siatkowej 
i nożnej. Impreza odbyła się pod nazwą: „PRO-
KADO nieza_WODNI”. W roku 2018 w Prószkowie 
Związek przeprowadził akcję „PROKADO – WODA 
I LAS”,  w ramach której uczniowie starszych klas 
uczestniczyli w zawodach nordic walking oraz 
w grze terenowej, a młodsi z akcji edukacyjnej 
i konkurencjach sportowych. Partnerami imprezy 

było Nadleśnictwo Prószków oraz LGD „Partner-
stwo Borów Niemodlińskich”.

To nie jedyna forma przekonywania najmłod-
szych mieszkańców gmin, że dobra woda jest na 
„wyciągnięcie ręki” oraz z promocją jej oszczędza-
nia i ochrony. PROKADO od roku 2016 w placów-
kach oświatowych gmin, będących członkami 
Związku, zamontowało trzydzieści jeden tzw. 
fontann z wodą pitną, zakupionych ze środków 
własnych PROKADO i udostępnionych uczniom 
nieodpłatnie. Zdrowa woda, do której uczniowie 
dzięki temu przedsięwzięciu mają nieograni-
czony dostęp, to alternatywa dla słodkich, często 
szkodliwych, napojów. Urządzenia wyposażone 
w higieniczne, antybakteryjne filtry są w zasa-
dzie bezobsługowe, w bezpiecznych dla dzieci 
łagodnych kształtach. Fontanny montowane są 
na wysokości, która pozwala korzystać z wody 
również uczniom pierwszych klas.

Konsekwentna polityka inwestycyjna oraz 
prospołeczna Związku Gmin PROKADO od 
lat tworzy uznaną wśród mieszkańców gmin: 
Prószków, Komprachcice, Dąbrowa i Krapkowice 
markę. To rozpoznawalna w regionie instytucja, 
która prowadząc bieżącą działalność, nie zapo-
mina o dzieleniu się wiedzą, kształtowaniu świa-
domych ekologicznie postaw i o tym, że woda to 
zasób, o który musimy dbać wspólnie.
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Prószkowa informuje, że został złożony 

wniosek do Regionalnego Programu Wojewódz-
twa Opolskiego 2014-2020 o uzyskanie dofinan-
sowania dla projektu: Budowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszycach. 

W przypadku uzyskania dofinansowania na 
w/w zadanie, utworzony zostanie Punt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów w Boguszycach, na fragmencie 
działki nr 610/97, o powierzchni 400 m2, w któ-
rym BEZPŁATNIE będzie można oddać następujące 
rodzaje odpadów komunalnych: 
•	 przeterminowane	leki	i	chemikalia;
•	 zużyte	baterie	i	akumulatory;
•	 zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny;
•	 meble	i	inne	odpady	wielkogabarytowe;
•	 zużyte	opony;
•	 odpady	 budowlane	 i	 rozbiórkowe	 stanowiące	

odpady komunalne
•	 papier-	 w	 tym	 tektury,	 odpadów	 opakowanio-

wych z papieru i odpadów opakowaniowych 
z tektury,

•	 szkło-	 w	 tym	 odpadów	 opakowaniowych	 ze	
szkła;

•	 metal-	 w	 tym	 odpadów	 opakowaniowych	
z	metali;

•	 tworzywa	sztuczne-	w	tym	odpadów	opakowa-
niowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych, kartony 
po	płynach;

•	 odpadów	 komunalnych	 ulegających	 biode-
gradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów. 
Punkt selektywnej zbiórki będzie ogrodzony 

zamykaną bramą, podłoże będzie utwardzone 
i wyłożone kostka brukową, a pojemniki i kontenery 
na odpady komunalne zamykane co uniemożliwi 
wydostawanie się odpadów na zewnątrz, będą rów-
nież regularnie wywożone. .

Trudno nie zgodzić się z przekonaniem, że 
Przysiecz to bardzo malownicza miejscowość. 

Jednym z jej głównych atutów są pobliskie lasy, 
staw, a przede wszystkim życzliwi ludzie. Przeko-
nali się o tym uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Krapkowicach, którzy wybrali się 
do Przysieczy na wycieczkę rowerową.

Ponad 100 uczniów i 11 opiekunów, przemie-
rzyło blisko 14 km trasę, aby dotrzeć do naszej 
gminy. Na miejscu przekonali się o przysieckiej 
gościnności – czekało na nich rozpalone ognisko 
i kiełbaski. 

Pomysł zrodził się w głowach nauczycieli, któ-
rzy planowali szkolną wycieczkę rowerową pobli-
skimi lasami. Przysiecz wydała im się najatrakcyj-
niejszym miejscem, szczególnie ze względu na 
ciekawą i bezpieczną trasę. Po dojechaniu na 
miejsce uczniowie wzięli udział w krótkich zaję-
ciach patriotyczych, ze wzglęu na obchody 100-

Srebrne medale 
Mistrzostwa świata! 
Scorpion Dance Team! 

Tancerze Scorpion Dance Team przyzwyczaili 
nas już w prawdzie do wielu nagród i wybit-

nych osiągnięć, jednak ostatnie robi naprawdę 
olbrzymie wrażenie!  

W czwartek, 20 września wyruszyli do miej-
scowości Usti nad Labem w Czechach, gdzie 
wzięli udział w Mistrzostwach Świata Street 
Dance Show i Disco Dance Show International 
Dance Organization. Po emocjonujących zawo-
dach do domu wrócili ze srebrnymi medalami na 
szyjach. Gratulacje!

Wyjątkowi goście w Przysieczy

lecia odzyskania niepodległości. Mam nadzieję, 
że młodsi zobaczą jak starsi uczniowie biorą 
udział w takich zajęciach i pójdą w ślad za nimi – 
dodaje Pani Zosia, organizatorka wycieczki.

Wycieczka rowerowa była również kolejnym 
sposobem promowania aktywnego trybu życia 
i zdrowego odżywiania. Każdy uczeń zaopa-
trzony był w butelkę wody, jabłko i marchewkę. 
Zapraszamy ponownie!

Jednym z podstawowym czynników gwarantujących 
intensywny rozwój gminy jest właściwe zaplecze 

finansowe. W gminie Prószków niebagatelne znaczenie 
w tym obszarze odgrywają zewnętrzne źródła finanso-
wania, w tym środki pochodzące z funduszy unijnych, 
które w wielu sytuacjach stają się motorem napędowym 
i wyznaczają kierunki dalszych działań.

Ostatni okres jest szczególnie gorący – tylko w 2018 
r. Gmina złożyła już 22 wnioski o dofinansowanie przed-
sięwzięć ze środków zewnętrznych, z czego aż 12 doty-
czyło środków europejskich. W pozostałych przypad-
kach to w większości programy rządowe. Mowa tu m.in. 
o takich inwestycjach infrastrukturalnych jak: budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr	415	w	miejscowości	Zimnice	Wielkie	 i	Zimnice	Małe;	
zwiększenie efektywności energetycznej w budynku 
OKiS	w	Prószkowie;	budowa	punktu	selektywnej	zbiórki	
odpadów komunalnych w Boguszycach oraz w Prószko-
wie;	 zwiększenie	 zasięgu	 systemu	 segregacji	 odpadów	
w	gminie	Prószków;	budowa	zagospodarowania	 terenu	
parku miejskiego w Prószkowie w zakresie elementów 
małej	architektury	 i	parkingu	na	10	miejsc	postojowych;	
przebudowa drogi gminnej nr 104836O w miejscowości 
Prószków (ul. Zielona). Wnioski obejmują także szereg 
przedsięwzięć, w których dominują tzw. działania mięk-
kie – to też inwestycje… ale w zasoby ludzkie, a krąg 
beneficjentów jest tu bardzo zróżnicowany. Część z nich 
adresowana jest do szkół, gdzie placówki te po zakwali-
fikowaniu się do dofinansowania i podpisaniu umowy 
przez Burmistrza pełnią rolę realizatora projektu – tak jak 
w przypadku środków pozyskanych z rządowego pro-
gramu „Aktywna tablica”, środków Programu Współpracy 
Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na 
realizację projektu: Śląsko-morawski dzień teatralny 2018, 
czy programu dotacyjnego WFOŚiGW w Opolu „Eko 
edukacja to społeczna akcja”, w ramach którego realizo-
wany będzie projekt O środowisko dbamy – Ziemię czystą 
mamy. Przedmiotem dofinansowania bywają też imprezy 
plenerowe (tak jak w przypadku tegorocznych Dożynek 
Powiatowo-Gminnych, na organizację których udało się 
pozyskać środki UE w ramach Schematu II Pomocy Tech-
nicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 
2014-2020), działania na rzecz zwiększania bezpieczeń-
stwa mieszkańców (np. nabycie sprzętu i urządzeń ratow-
nictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych w ramach 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości), dostęp do sieci światłowodo-
wej, spotkania młodzieży, a także przedsięwzięcia ukie-
runkowane na budowanie i wzmacnianie więzi interper-
sonalnych między społecznościami. Należy do nich m.in. 
zakwalifikowany w ubiegłym miesiącu do dofinansowania 
w ramach Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG 
V-A Republika Czeska-Polska projekt pn. Zasmakuj w tra-
dycji – wielopokoleniowe warsztaty na pograniczu polsko-
czeskim, który oprócz warsztatów kulinarnych łączących 
oba narody przewiduje m.in. budowę zadaszenia nad 
placem piknikowym w Górkach oraz doposażenie świe-
tlic w miejscowościach Górki i Przysiecz. Niebagatelne 
znaczenie ma też realizowany obecnie partnerski projekt 
pn.  Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających 

Fundusze zewnętrzne w Gminie 
Prószków – zacięta gra o dużą stawkę!

Jeden z efektów projektu zrealizowanego 
przez Gminę Prószków przy wykorzystaniu 

zewnętrznych źródeł finansowania: „Stara Poczta” 
- remont i rozbudowa domu spotkań w budynku 

Starej Poczty w Źlinicach ze środków PROW 2010-
2014 w ramach działań Odnowa i rozwój wsi.

problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej – II edycja, w ramach którego stworzono moż-
liwość zatrudnienia asystenta rodziny świadczącego swe 
usługi na rzecz mieszkańców naszej Gminy. Bywają też 
projekty, których celem nie jest samo uzyskanie dofinan-
sowania, a gra toczy się np. o doposażenie publicznych 
placówek oświatowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 
a także wsparcie nauczycieli w realizacji zajęć związanych 
z rozwojem kompetencji kluczowych m.in. przez orga-
nizację studiów i kursów – tak jak w przypadku projektu 
pn. Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania 
do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji 
Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020, w którym uczest-
niczy Przedszkole Publiczne w Górkach. 

Droga do pozyskania dofinansowanie jest zazwyczaj 
długa i żmudna, z mnóstwem formalności. Sam proces 
oceny projektów jest przeważnie wieloetapowy i pro-
wadzony przez kilka zespołów oceniających, co skutkuje 
koniecznością czasem kilkakrotnego uzupełniania lub 
korekty złożonych wniosków, obrony zaproponowanych 
rozwiązań lub wprowadzania modyfikacji, tak, by ostatecz-
nie w maksymalnym stopniu spełnić wymagania okre-
ślone w regulaminie konkursu czy ogłoszeniu o naborze. 
Opłaca się jednak zacięcie „powalczyć” i dołożyć wszelkich 
starań, by wniosek uzyskał jak największą liczbę punktów, 
bo zazwyczaj gra toczy się o niemałą stawkę. Wartość dofi-
nansowania, o które tylko w tym roku zabiegała Gmina to 
blisko 9 500 000,00 zł, które w przypadku większości wnio-
sków jest gwarantem realizacji projektu. 

W 2018 to jednak jeszcze nie koniec, już w paździer-
niku złożony zostanie kolejny wniosek z zakresu promo-
wania obszaru, w tym produktów i usług lokalnych – tym 
razem do LGD Partnerstwo Bory Niemodlińskie. W grę 
wchodzą też nabory planowane jeszcze w tym roku 
w ramach programu operacyjnego. Gmina jest bowiem 
w fazie przygotowań do kolejnych wielkich przedsięwzięć 
i kompletowana jest dokumentacja dla projektów, które 
wpisują się w zakres tematyczny planowanych naborów 
i miałyby szanse na pozyskanie funduszy. Trzeba bowiem 
wykorzystać możliwości, jakie dają środki zewnętrzne 
– to szansa na nowe inwestycje i wzrost atrakcyjności 
regionu!
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Na zlecenie
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46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 6
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Znajdź nas na facebooku  
i na stronie www.proszkow.
infoopole.pl

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

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

Ingeborg Odelga

Jesień za oknem i jesień w życiu,
 pełna słońca, radości, muzyki i słodkości, 

które zawitają w Sali Rycerskiej  
Prószkowskiego Zamku.

Zapraszamy wszystkich seniorów naszej 
gminy na spotkanie z okazji 

Międzynarodowego Dnia Osób Starszych,
który wypełnimy mnóstwem atrakcji. 

Przybądźcie 11. 10. 2018 r. o godz, 10.00  
do Zamku Prószkowskich. 

Ze wzglądów organizacyjnych wszystkich 
chętnych do udziału w naszym święcie

prosimy o kontakt telefonicznych  
pod numerem 77/ 404-36-93

Na zlecenie Burmistrz Prószkowa ruszyła długo 
oczekiwana przebudowa ulicy Stawowej 

w Ligocie Prószkowskiej. Przebudowa obejmie 
odcinek drogi o długości 218 m. Po zakończonej 
przebudowie mieszkańcy Ligoty Prószkowskiej 
będą mogli korzystać z nowej drogi wykonanej 
w całości z estetycznej kostki betonowej.

Jest szansa na 
połączenia liniami 
MZK Opole 
z gminą Prószków!

Temat jest aktualny nie tylko wśród mieszkań-
ców, ale i na szczeblu władz samorządowych. 

Aktualnie gminy zrzeszone w ramach Stowarzy-
szenia Aglomeracja Opolska (w tym gmina Prósz-
ków) podejmują starania, by rozszerzyć sieć tras 
autobusów MZK także na tereny skupione wokół 
miasta Opola.

Plan ten jest coraz bliższy realizacji i niebawem 
dojazd mieszkańców naszej Gminy do stolicy 
województwa środkami komunikacji zbiorowej 
będzie możliwy bez większych utrudnień. Szcze-
gółowe rozmowy w tym obszarze prowadzone 
są z Prezydentem Miasta Opola, a o ich efektach 
będziemy informować na bieżąco.

Warto dodać, iż zwiększenie dostępno-
ści transportu autobusowego stanowi jeden 

W związku  z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów, a w szczególności płyt wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF oraz 
pozostałości z obróbki tych płyt w domowych piecach informujemy, że jest to niezgodne z prawem, powoduje emisję zanieczyszczeń do 
powietrza, a także uciążliwość dla mieszkańców. 

Odpady płyt wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF nie są odpadami z drewna, a jedynie odpadami z materiałów drewnopochodnych 
i zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21, ze zm.), odpady mogą być spalane wyłącznie 
w instalacjach specjalnie  do tego przystosowanych, tj. spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów. 

Przypominamy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni opał do tego przeznaczony. 
Wszystkie przypadki spalania odpadów należy bezpośrednio zgłaszać na Policję. Zgłoszenia należy dokonać nie-

zwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację zdarzenia.
Dbajmy razem o czystość powietrza w naszej gminie.  

z czterech głównych celów rozwoju transportu 
w Aglomeracji Opolskiej. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców naszego regionu 
planuje się też wprowadzenie m.in. tzw. wspól-
nego biletu aglomeracyjnego, który będzie obo-
wiązywał we wszystkich środkach transportu 
publicznego kursujących po danym obszarze. 
Wzorem wielkich miast będziemy więc mogli 
swobodnie przemieszczać się między różnymi 
środkami lokomocji bez konieczności kupowa-
nia biletu na każdy z nich z osobna oszczędzając 
w ten sposób czas i środki.

 Ponadto gmina Prószków planuje podjęcie 
rozmów z Marszałkiem Województwa Opolskiego 
w sprawie przyznania ulg na bilety autobusowe.

Posterunek Policji w Prószkowie  
już od 01.04.2019 r.

Posterunek na TAK! Decyzja zapadła dzięki 
Państwa zaangażowaniu. W odpowiedzi na 

prośbę skierowaną do mieszkańców Gminy 
o wyrażenie zdania, czy potrzebny jest Posteru-
nek Policji w Prószkowie, do Urzędu Miejskiego 
wpłynęło 795 ankiet, z których aż 789 wskazy-
wało na zasadność jego utworzenia. W tej sytu-
acji nie mamy żadnych wątpliwości – podkreśla 
Burmistrz Róża Malik – i nie ma chwili do strace-
nia. Po rozmowach i ustaleniach z Komendan-
tem Wojewódzkim Policji w Opolu wiadomo już, 
że Posterunek w Prószkowie rozpocznie swoją 
działalność już w pierwszej połowie 2019 roku 
(II kwartał), bo zapewnienie mieszkańcom bez-
pieczeństwa i porządku publicznego to sprawa 
pierwszorzędna! Dziękujemy za wszystkie 
oddane w tej sprawie głosy.

Zakończono przebudowę  
ul. Wolności w Źlinicach

Na zlecenie Burmistrz Prószkowa przebudo-
wana została droga gminna ul. Wolności 

w Źlinicach na odcinku ok. 600 m. Przebudowana 
droga wykonana została w całości z kostki beto-
nowej. Oprócz przebudowy nawierzchni wyko-
nano również odwodnienie drogi, rozbudowę 
oświetlenia oraz sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej. Mieszkańcy Źlinic mogą w pełni korzystać 
z nowo przebudowanej drogi, która zmieniła się 
na lepsze nie tylko pod względem wizualnym ale 
co ważniejsze, pod względem zwiększenia bez-
pieczeństwa i komfortu użytkowania. 

Ruszyła przebudowa ulicy Stawowej w Ligocie Prószkowskiej



październik 2018strona 8

Co słychać na 
piłkarskich boiskach?

Choć aura mocno się zmienia i robi się coraz 
chłodniej na dworze to na piłkarskich 

boiskach atmosfera robi się naprawdę gorąca. 
Jesteśmy już niemal na półmetku rundy jesien-
nej. Jak spisują się nasze gminne drużyny?

Orzeł Źlinice – Klasa okręgowa gr. II
Wrzesień rozpoczął się dla piłkarzy Orła 
Źlinice od dwóch remisów z drużyną 
LZS Walce (0:0) oraz GLKS Włókniarz 
Kietrz (2:2). Upragniony komplet punk-
tów udało się przywieźć z wyjazdowego 

spotkania z zespołem LKS Racławia Racławice Śląskie, 
gdzie po bramkach P. Grabowskiego, J. Malinowskiego 
i T. Schichty Orły odnoszą zwycięstwo 4:2. Identyczny 
wynik i kolejne trzy punkty do swojego konta dopisują 
po kolejnym meczu z drużyną UKS Karnków. Ostatni 
wrześniowy mecz to kolejne zwycięstwo 2:0 nad dru-
żyną Victoria Cisek. Obecnie piłkarze ze Źlinic zajmują 
trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów.

LKS Polonia Prószków – Klasa B gr. X
Piłkarze z Prószkowa dość mocno rozpo-
częli wrześniowe potyczki. Na własnym 
terenie wysoko pokonują drużynę SKS 
Chmielowice 8:0. Kolejka 5, to kolejne 

zwycięstwo polonistów. Tym razem mierząc się na 
wyjeździe z zespołem LZS Florentina Kamex Nakło 
zwyciężają 1:0. Ostatni wrześniowy mecz to pojedy-
nek derbowy z LZS Przysiecz, który zakończył się zwy-
cięstwem Polonistów 2:0.

III Memoriał im. Macieja 
Kowalińskiego 

Tegoroczny III Memoriał im. Macieja Kowalińskiego podzielony został na 
dwa etapy. Podczas pierwszego, w sobotę 8 września na kortach rywali-

zację rozpoczęli najmłodsi zawodnicy podzieleni na trzy kategorie wiekowe. 
Nie zabrakło emocji i walki do samego końca! Kolejny etap rozegrany został 
w kolejny weekend września. Na kortach w Prószkowie rywalizowała młodzież 
oraz Panie. Obie grupy zaprezentowały wysoki poziom, a walka w duchu  fair 
play trwała do wieczora. W niedzielę od 10:00 o tytuł mistrza lata walczyli 
panowie. Łącznie w tegorocznej edycji wzięło udział ponad 40 osób w sześciu 
kategoriach. 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników za liczne przybycie, 
rodzicom za kibicowanie i Nyskiej Szkole Tenisa za przyjazd. Dziękujemy spon-
sorom: Urzędowi Miejskiemu w Prószkowie, firmie Pamet, Marcie i Rafałowi 
Żyznowskim i firmie Applegroup.pl za wsparcie finansowe. 

LZS Przysiecz -  Klasa B gr. X
Czwarta kolejka w Przysieczy okazała się 
pechowa i przerywa ich doskonałą passę 
bez porażek. Tym razem lepsza okazała 

się drużyna przyjezdna. LZS Przysiecz – LZS Grudzice 
(2:3). Na rehabilitację piłkarzy z Przysieczy nie trzeba 
było długo czekać. Już podczas następnego meczu 
wysoko pokonują drużynę z Chmielowic 6:0 i dopi-
sują sobie kolejne trzy punkty. Kolejny mecz to rów-
nież kolejne zwycięstwo. Tym razem 2:0 pokonują LZS 
Florentina Kamex Nakło. Ostatni wrześniowy mecz to 
pojedynek derbowy z LKS Polonia Prószków. Ostatni 
wrześniowy mecz to pojedynek derbowy z LKS Polo-
nia Prószków, w którym ulegli rywalom 0:2.

KSC Chrząszcyce - Klasa B gr. X
Niezbyt entuzjastycznie rozpoczął się wrze-
sień w Chrząszcycach. Piłkarze Chrząszcza 
ulegli na wyjeździe zespołowi LZS GKS 
PIOMAR II Tarnów-Przywory 1:4. Podczas 

kolejnego ligowego meczu piłkarze z Chrząszcyc 
remisują na własnym boisku 3:3 z drużyną LZS Burza 
Kosorowice. Końcówka września przyniosła jednak 
porażkę z zespołem LKS Groszmal Opole 1:3.

MKS Gwiazda Prószków – III liga kobiet
Piłkarki Gwiazdy Prószków dopiero 
w połowie września rozpoczęły ligowe 
zmagania. Pierwszym przeciwnikiem 
podopiecznych Sandry Zylli była drużyna 

Unii Opole, którą pokonały wysokim wynikiem 11:2. 
Podczas kolejnego spotkania na wyjeździe, dziew-
czyny z Prószkowa mierzyły się z zespołem ULKS Bog-
dańczowice, gdzie po raz kolejny odnotowały wysokie 
zwycięstwo 8:0. Następny mecz rozegrany zostanie 
w Głogówku z drużyną LKS Rolnik B. Głogówek.


