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Tegoroczne obchody Dni Prószkowa 
zapowiadały się naprawdę hucznie, 
frekwencja jednak przerosła 
przewidywania  
samych organizatorów. 
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Burmistrz Prószkowa pragnie 
poinformować mieszkańców 
o możliwości przywrócenia 
Posterunku Policji w Prószkowie. 
Wypełnij ankietę!
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Przysieckie Święto Ziół przyciąga 
do siebie co roku nie tylko licznie 
mieszkańców naszej gminy ale 
także mieszkańców sąsiednich 
gmin. Jest to niezwykle barwne  
i aromatyczne święto. 
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Dni Prószkowa  
2018

Posterunek Policji  
w Prószkowie?

Święto Ziół  
w Przysieczy

Po licznych rozmowach, spotkaniach oraz negocjacjach została podpisana umowa z wykonawcą na rozpoczęcie procesu 
gazyfikacji gminy Prószków. Inwestycja rozpocznie się już w 2018 r. w miejscowości Nowa Kuźnia. Do końca roku 2018 odcinek 
położony w miejscowości Nowa Kuźnia będzie wykonany wraz z przyłączeniem do gazociągu pierwszej nieruchomości. Str. 6
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Z Kolonii do 
Prószkowa na 
rowerze?

Festyn Misyjny w Zimnicach Małych

„Z ziołami na Ty”
XIV Przysieckie Święto Ziół

W poniedziałek, 30.07.2018 r. do Prószkowa 
przyjechał niesamowity gość z Niemiec. 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, 
że Pan Darius przyjechał z Kolonii do Prószkowa 
na rowerze. Przejechanie trasy kilkuset kilome-
trów zajęło mu tydzień!

Choć aura nie sprzyjała rowerowej podróży 
i żar lał się z nieba, to dzielnemu rowerzyście 
udało się szczęśliwie zakończyć swoją wakacyjną 
wyprawę. W Prószkowie czekali na niego człon-
kowie Mniejszości Niemieckiej, którzy obdaro-
wali gościa pamiątkami z Prószkowa i uhonoro-
wali wieńcem laurowym za wyjątkowy wyczyn. 
Prószków był jednak tylko postojem na mapie 
Pana Dariusa. Prawdziwą metą okazała się miej-
scowość Dobra, gdzie obecnie mieszka jego naj-
bliższa rodzina.

QUIEN COMO DIOS - NADIE COMO DIOS – 
to znane w Argentynie zawołania Świętego 

Michała Archanioła. Znaczy ono mniej więcej: 
Kto jak Bóg, nikt jak Bóg. Nawiązanie do Argen-
tyny nie jest przypadkowe. W ostatni weekend 
sierpnia w Zimnicach Małych odbył się Festyn 
Misyjny z okazji przyjazdu siostry Heleny Kuc 
z Argentyny. 

Przysieckie Święto Ziół przyciąga do siebie 
co roku nie tylko liczne grono mieszkańców 

naszej gminy ale także mieszkańców sąsiednich 
gmin. Jest to niezwykle barwne i aromatyczne 
święto, które nawiązuje do ludowej tradycji 
święcenia ziół, kwiatów oraz zbóż. W Przysieczy 
impreza ta organizowana jest już od 2004 roku.

Siostra Helena swoje śluby zakonne złożyła 
w 1986 roku i od tej pory całe swoje życie pod-
porządkowała służbie Bogu i pomocy bliźniemu. 

„Na jak długo podpisujesz ten kontrakt? 
Na zawsze - oddanie swej wolności w kole 
zamkniętym, by z niego nigdy nie wyjść. Nie 
przypatruj się temu, co dajesz, bo to i tak 
do Boga należy. Patrz tylko na łaski, jakie ci 

wyświadczył, na miłosierdzie, którego godną 
nie byłaś. Oto wchodzisz do uprzywilejowa-
nej rodziny w Kościele.”  ks. dr Michał Sopoćko

Świętowanie przyjazdu Siostry Heleny roz-
poczęło się już w sobotę. Na placu festynowym 
mieszkańcy mogli podziwiać pokazy tańca 
z ogniem, a także wziąć udział w zabawie tanecz-
nej, którą poprowadził DJ Tomas. Niedziela roz-
poczęła się uroczystą mszą świętą, a po południu 
mieszkańcy ponownie zebrali się, aby wspólnie 
świętować. Odbyły się gry i zabawy dla dzieci, 
konkursy dla dorosłych, występ kabaretu, a także 
występ Scholi ze specjanym programem przygo-
towanym dla Siostry Heleny. Gośćmi specjalnymi 
byli Burmistrz Prószkowa Pani Róża Malik, z-ca 
Burmistrza Pani Anna Wójcik oraz Skarbnik Pani 
Dorota Staniów. 

 Podziękowania dla Rady Sołeckiej i Rady 
Parafialnej Zimnic Małych oraz wszystkich 
darczyńców i mieszkańców, którzy przyczy-
nili się do organizacji festynu. 

Organizatorzy rozpoczęli świętowanie już we 
wtorek 14 sierpnia. Na ten dzień zaplanowano 
zabawę taneczną z zespołem EX-BLOK. Następ-
nego dnia na placu festynowym wystąpiła m.in. 
Orkiestra Dęta Prószków, Przysieczanki, Duet 
Laura i Agata, kabaret „Z Tadkiem jest wesoło”, 
solistka Miriam Weinzettel oraz Dominika 
i Janusz Żyłka. Podczas trwania festynu przygoto-
wano również wiele innych atrakcji zarówno dla 
najmłodszych gości, jak i tych nieco starszych. 
Na dzieci czekały liczne dmuchańce, aquakule, 
a także przejażdżki brydżką po okolicy. Doro-
śli mogli wziąć udział w loterii fantowej, zjeść 
pyszny kołacz, a także odwiedzić stoisko z ziołami 
braci Franciszkanów. Na zakończenie odbyła się 
zabawa z DJ Dee Push. 

Serdeczne podziękowania dla sponsorów 
oraz osób, które przyczyniły się do organiza-
cji kolejnego już Przysieckiego Święta Ziół.



wrzesień 2018 strona 3

Aktywni i pomocni w Boguszycach!

W ogrodach 
Meluzyny
czyli 20-lecie powiatu opolskiego

Pozytywne pszczółki atakują Górki

W ramach realizacji projektu Fundacji Góraż-
dże „Aktywni i Pomocni” w Boguszycach 

posprzątano i odnowiono plac zabaw dla dzieci. 
Na placu zabaw podcięte zostały tuje i wysypano 
korę. Huśtawki i ławki odzyskały swój dawny 
blask, a w piaskownicy wymieniony został piasek. 
W realizacji projektu udział wzięli pracownicy 
Kopalni Górażdże, rodzice, dyrekcja oraz wycho-
wawcy z Przedszkola.

Fundacja Górażdże założona została na 
początku 2012 r. przez trzy spółki wchodzące 
w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement, 
Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa. Celem 
powołania Fundacji jest stałe wspieranie  lokal-
nej społeczności, mieszkańców miast i gmin na 

Początek sierpnia miał tylko jeden temat: 
20-lecie powiatu opolskiego, które obcho-

dzone było na terenie ogrodów prószkowskiego 
zamku.

W niedzielę, 5 sierpnia Prószków rozbrzmie-
wał muzyką i dobrą zabawą. Na scenie zaprezen-
towały się takie lokalne zespoły jak: Przysieczanki, 
Proskauer Echo, Metrum, a także podopieczne 
Domu Pomocy Społecznej. Nie zabrakło także 
zagranicznych artystów. Przed zgromadzoną 
publicznością zaprezentowali się muzycy z Ukra-
iny – światowej sławy śpiewak operowy Wasyl 
Ponayda oraz Uljana Dubas z zespołem, która 
zaprezentowała nie tylko ukraińskie piosenki ale 
i znane, światowe hity.

Niebywałą atrakcją była możliwość obejrze-
nia wnętrz zamkowych i księgozbioru biblio-
teki Pierwszej w Europie Akademii Rolniczej 
w Prószkowie - szczególnie, że w rolę przewod-
ników wcielili się Henryk Lakwa, starosta opol-
ski z małżonką Klaudią Lakwa. Oboje wykazali 
się ogromną wiedzą o historii prószkowskiego 
zamku. 

W ramach projektu „Edukacyjne Przygody 
na temat przyrody” z programu Działaj 

Lokalnie Partnerstwa Borów Niemodlińskich, 
w Górkach wciąż dzieje się naprawdę dużo! 
Zorganizowano m.in. Rajd rowerowy nad Rezer-
wat w Nowej Kuźni. Regularnie odbywają się 

warsztaty dla najmłodszych  „Pozytywne pszczółki 
atakują Górki”. W ramach projektu odbył się rów-
nież wyjazd edukacyjny do magicznych Błęd-
nych Skałek oraz do pobliskich Czech na Spacer 
w koronach drzew. 

Projekt sprzyja nie tylko edukacji ekologicznej 
dzieci i dorosłych, ale również stanowi doskonałą 
integrację lokalnej społeczności.

terenie których spółki Grupy Górażdże prowa-
dzą swoją działalność, ze szczególnym wskaza-
niem mieszkańców województwa opolskiego 
oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA. 
Działalność Fundacji koncentruje się głównie na 
wspieraniu przedsięwzięć i inicjatyw o znacze-
niu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki 
i oświaty, ekologii, kultury i ochrony zabytków, 
sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz szeroko 
pojętej dobroczynności. 
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Mini żłobki na terenie gminy Prószków

Prószków 
świętował!
Tegoroczne obchody Dni Prószkowa 
zapowiadały się naprawdę hucznie, 
frekwencja jednak przerosła 
przewidywania samych organizatorów.

W czasie, gdy rodzice nie mogą sprawować 
opieki nad dzieckiem mogą je powierzyć 

opiece sprawowanej przez dziennego opiekuna. 
Opieka sprawowana jest w warunkach domo-
wych a czas sprawowania opieki dopasowany do 
czasu pracy rodziców. Opieką mogą być objęte 
dzieci od 20 tygodnia życia do końca roku szkol-
nego w którym dziecko ukończy 3 rok życia. Pod 
opieką opiekuna może pozostawać 5 dzieci. 

Gmina Prószków wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom rodziców chcących powie-
rzyć swoje dziecko opiece sprawowanej przez 
opiekuna po raz pierwszy zatrudniła opieku-
nów przystępując do projektu realizowanego 

Świętowanie rozpoczęło się już w piątek. 
W kościółku poewangelickim odbył się kon-

cert pn. „Opera bez granic” w wykonaniu zespołu 
„Sogni d’oro”. Kolejnym punktem programu 
był koncert na scenie w parku Ośrodka Kultury 
i Sportu. Zespół Frankie Blues Band wystąpił 
w składzie: Daniel Frankiewicz - wokal, Tomasz 
Piekarski - gitara akustyczna, Paweł Banaś – 
gitara akustyczna. Trio z Opolszczyzny wykonało 
covery grupy Dżem. Na zakończenie pierwszego 
dnia odbyła się zabawa taneczna z zespołem 
Sherwood.

wspólnie z urzędem pracy w 2014r. Projekt cie-
szył się dużym powodzeniem.

 Chcąc sprostać oczekiwaniom rodziców od 
tego czasu na terenie Gminy mamy opiekunów 
dziennych. Do chwili obecnej opieką zostało 
objętych  13 dzieci.

Obecnie zatrudnionych jest 2 opiekunów 
dziennych u których opiekę znajdą kolejne dzieci 
z Gminy Prószków. Odpłatność wynosi 2zł za 
godzinę świadczonej usługi. Osoby  zaintereso-
wane tą formą wsparcia mogą kontaktować się 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oso-
biście lub telefonicznie pod numerem telefonu 
774643053.  

Podobnie jak żłobek, instytucja 
dziennego opiekuna ma pomóc 
rodzicom w godzeniu pracy zawodowej 
z obowiązkami opieki nad dziećmi.

Dzień drugi to moc atrakcji przygotowanych 
także z myślą o najmłodszych mieszkańcach 
Prószkowa. Już od godziny 16:00 przed kościół-
kiem poewangelickim można było podziwiać 
Staropolską Wioskę Rzemieślniczą, gdzie swoje 
rękodzieła prezentowali przedstawiciele daw-
nych zawodów. W tym samym czasie odbył się 
program dla dzieci „Lodowe Show”, podczas któ-
rego dzieci miały okazję wziąć udział w licznych 
zabawach, malowaniu twarzy, a także spróbować 
swoich sił w rzeźbieniu w lodzie. Punktualnie 

o 17:00 na scenie pojawili się muzycy orkiestry 
Feuerwehrmusik Trattenbach z Austrii. Podczas 
Dni Prószkowa nie zabrakło miejsca również dla 
dobrego humoru. Parę minut po 18:00 rozpo-
częła się „Kwaśnica Bawarian Show” czyli biesada 
bawarska i tyrolska. Wieczór dobrej zabawy roz-
począł koncert zespołu Lady Pank Tributie, który 
zaprezentował największe przeboje polskiego 
rocka. Na zakończenie odbyła się „Dyskoteka 
pod gwiazdami”, którą poprowadził DJ Baśka. Do 
zobaczenia za rok!
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OKiS PRÓSZKÓW 
- JESTEŚMY DLA TWOICH PASJI

Od września rozpoczynamy nabór na organizowane przez nas zajęcia.
ZAJĘCIA WOKALNE - Instruktor Pani Żaneta Plotnik tel. 517 052 288•	
MAŻORETKI - Instruktor Pani Katarzyna Cieśla tel. 663 092 657•	
ZAJĘCIA FITNESS – Instruktor Pani Katarzyna Cieśla tel. 663 092 657•	
ZAJĘCIA TENISA ZIEMNEGO - Instruktor Pani Malwina Wójciak tel. 728 877 945•	
ZAJĘCIA 50 + - Instruktor Pani Justyna Wicińska tel. 604 075 882•	
ZAJĘCIA PLASTYCZNE – Instruktor Pani Magdalena Poprawka tel. 504 054 121•	
ZAJĘCIA TANECZNE – Instruktor Pani Magdalena Kolman tel. 533 331 170•	
ZAJĘCIA - PIŁKA NOŻNA – Instruktor Pani Katarzyna Tomczak tel. 663 092 657•	
ZAJĘCIA -PIŁKA NOŻNA – Instruktor Pan Jarosław Kublin tel. 604 181 841•	
ZAJĘCIA TEATRALNE – Instruktor Pan Tomasz Stochniał tel. 503 974 182•	
NAUKA GRY NA INST.DĘTYCH I KLAWISZOWYCH – Instruktor Pan Janusz Wyrwał •	
tel. 500 297 719
NAUKA GRY NA GITARZE – Instruktor Pan Tomasz Piekarski tel. 604 542 427•	

Zapraszamy od września!

MÓWIMY NIE! BEZWZGLĘDNE I SUROWE KARY 
ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI!

Wychodząc naprzeciw przykrym i krzywdzącym sytuacjom jakie mają miej-
sce w naszej gminie, przypominamy, że od 19 kwietnia 2018 roku obo-

wiązują znowelizowane przepisy ustawy o ochronie zwierząt. 
Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja? Ustawa przede wszystkim zwięk-

szyła kary do trzech lat pozbawienia wolności za zabijanie zwierząt i za znęca-
nie się nad nimi. Jeśli czyny te dokonywane są ze szczególnym okrucieństwem, 
maksymalny wymiar kary wynosi wtedy 5 lat pozbawienia wolności. Nowością 
jest obowiązek orzekania przez sąd grzywny, która wynosić będzie od 1000 zł 
do nawet 100 000 zł. Orzeczona kwota będzie musiała zostać przekazana na cel 
związany z ochroną zwierząt. 

Zwiększenie sankcji karnej za znęcanie się nad zwierzętami ma za zada-
nie odstraszanie potencjalnych sprawców. Wobec wzrostu liczby przestępstw 
popełnianych ze szczególnym okrucieństwem, w tym również w naszej gminie, 
konieczne jest wysłanie czytelnego sygnału ze strony państwa, że nie ma na to 
przyzwolenia.

Jest szansa, że częściej będą wydawane  
zakazy posiadania zwierząt!

Często dochodzi do syutacji że np. rolnik trzyma psy w tragicznych warun-
kach, w małych kojcach, na łańcuchach, bez ocieplonej budy, czasem nawet 
bez wody, a jednocześnie dba o zwierzęta gospodarskie, z których ma pienią-
dze. Do tej pory istniały jedynie dwie możliwości: sąd mógł w takiej sytuacji albo 
wydać całkowity zakaz, dotyczący posiadania wszelkiego rodzaju zwierząt albo 
przeciwnie - nie wydać go wcale. Po zmianie przepisów, nawet jeśli sędziemu 
zadrżałaby ręka przed odebraniem takiemu rolnikowi źródła utrzymania, ponie-
waż zwierzęta gospodarskie są trzymane w dobrych warunkach, to istnieje 
możliwość wydania zakazu posiadania wyłącznie psów albo wszelkich zwierząt 
domowych.

Ważnym uzupełnieniem jest zwiększenie dolegliwości kary finansowej 
nakładanej na sprawcę. Ma być ona nieuchronna i bolesna. Dlatego, w myśl 
wprowadzonych zmian, sądy – w przypadku stwierdzenia popełnienia prze-
stępstwa – będą obligatoryjnie zasądzać nawiązkę.  

WIDZISZ W TWOJEJ OKOLICY ZANIEDBANE ZWIERZE, KTÓRE 
POTRZEBUJE POMOCY? NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – OCAL MU ŻYCIE  

I KONIECZNIE POINFORMUJ O TYM POLICJĘ!  TEL. 997

Usługi  
opiekuńcze  
w Gminie  
Prószków

Każdy z nas ma rodziców, dziadków często schorowanych i wymaga-
jących naszej troski. Nie zawsze możemy ją zapewnić naszym bli-

skim czasami mieszkamy daleko, często czujemy się bezradni. Co zrobić 
i gdzie zgłosić się w takiej sytuacji   i pytać o pomoc?

Jedną z form pomocy wynikającą z ustawy o pomocy społecznej są 
usługi opiekuńcze. O przyznanie usług opiekuńczych  może ubiegać się 
osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobie, która 
wymaga pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamiesz-
kujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 
Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie, które pomagają  
w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higieniczną, 
zalecanej  przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapew-
niają  kontakty  z otoczeniem. Najczęściej jest to pomoc kilkugodzinna 
w czynnościach higienicznych, posprzątaniu mieszkania czy przygoto-
wania posiłku.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich 
zakres, okres i miejsce ich świadczenia.  Obecnie usługami objętych jest 
62 osoby. 

Osoby zainteresowane tego rodzaju wsparciem proszone są o kon-
takt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prószkowie.
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Po licznych rozmowach, spotkaniach oraz 
negocjacjach została podpisana umowa 

z wykonawcą na rozpoczęcie procesu gazyfikacji 
gminy Prószków.

Inwestycja rozpocznie się już w 2018 r. 
w miejscowości Nowa Kuźnia. Do końca roku 
2018 odcinek położony w miejscowości Nowa 
Kuźnia będzie wykonany wraz z przyłączeniem 
do gazociągu pierwszej nieruchomości. Następ-
nie w roku 2019 proces gazyfikacji obejmie mia-
sto Prószków, a mieszkańcy zyskają możliwość 

W piątek, 17 sierpnia w kościółku poewan-
gelickim w Prószkowie, odbył się koncert 

muzyczny połączony z wystawą fotografii podróż-
niczej “Bangladesz Indie” Sławka Siczewskiego. 

Autor jest opolaninem, który w  2017 roku 
wyruszył w podróż po Azji, gdzie spędził blisko 
pół roku swojego życia. Podczas swojej wyprawy 
skupił się głównie na interakcji z napotkanymi 

Rozpoczynamy długo oczekiwaną  
gazyfikację gminy Prószków! 

wykorzystania gazu sieciowego w gospodar-
stwach domowych na potrzeby centralnego 
ogrzewania oraz przygotowywania posiłków.

Gazociąg położony będzie wzdłuż dróg woje-
wódzkich nr 414 i 429 oraz drogi powiatowej nr 
1754 O.

Zapewnienie stałej dostawy gazu umożliwi 
mieszkańcom zmianę systemu ogrzewania na 
ekologiczne co z kolei przyczyni się do wzrostu 
komfortu życia codziennego oraz poprawy jako-
ści powietrza w regionie.

Sąsiedzki czas!

Czy trudno znaleźć dobrego sąsiada? Oka-
zuje się, że wcale nie! Najlepszy przykład na 

to dają mieszkańcy ul. Akacjowej w Prószkowie, 
którzy w ramach sąsiedzkiej integracji zorganizo-
wali... festyn uliczny.

Pomysł zrodził się już w 2006 roku, a to za sprawą 
remontu ulicy. W ramach uczczenia jej otwarcia 
mieszkańcy postanowili zorganizować sąsiedzkie 
spotkanie. Pomysł tak im się spodobał, że aż do 

Wystawa fotografii podróżniczej
ludźmi, dlatego jego zdjęcia związane są z praw-
dziwymi historiami i przyjaźniami, które trwają do 
dnia dzisiejszego. 

W trakcie wystawy odbył się także koncert 
muzyczny. Na scenie zaprezentowali się: Sławek 
Siczewski /ukulele/, Michał Kotas /gitara/, Radek 
Caban /kontabas/, Darek Mirga /instrumenty 
perkusyjne. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Prószkowie poszukuje osób do pracy 
w charakterze opiekuna osoby starszej.                                                                                    

Osoby starsze na terenie Gminy potrze-
bują pomocy w formie usług opiekuń-
czych. Obecnie 62 osoby objęte są taką 
pomocą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prósz-
kowie poszukuje osób do pracy na stanowisku 
opiekun osoby starszej.

Praca polega na pomocy seniorowi w zaspo-
kojeniu jego codziennych potrzeb życiowych. 
Miejscem pracy jest teren gminy Prószków- 
miejsce zamieszkania osoby wymagającej usług 
opiekuńczych.

Mile widziane są osoby z ukończonym kur-
sem opiekunów osób starszych oraz doświad-
czeniem w opiece nad osoba starszą.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w MOPS w Prószkowie lub pod numerem tele-
fonu  774643053,774013715

2012 r. cyklicznie organizowali festyn. Po sześciu 
latach przerwy, przy wspólnym przygotowywaniu 
ołtarza na Boże Ciało, pomysł ponownie powrócił 
i tak wspólnymi siłami zorganizowano imprezę.

Na spotkaniu obecni byli niemal wszy-
scy sąsiedzi, zabrakło nielicznych, głównie ze 
względu na obowiązki rodzinne lub waka-
cyjne wyjazdy. Na obecnych czekał obfity bufet 
i pyszne ciasta, a najmłodsi zajęli się przyozda-
bianiem namiotów w przygotowane przez sie-
bie prace plastyczne. 
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Na zlecenie

Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie,  
46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 6

Wydawca: Agencja Reklamowa Traf,  
ul. Krasickiego 14, 46-060 Prószków

Redaktor naczelny: Karolina Sobotkiewicz, 

e-mail: kronikarz@opoczta.pl,  
tel. 535 360 843, tel. 698 613 550

Znajdź nas na facebooku  
i na stronie www.proszkow.
infoopole.pl

BEZPŁATNE SZKOLENIA 
KOMPUTEROWE 50+

MOBILNE CENTRUM INFORMATYCZNE  
zaprasza do udziału  

w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH 
KOMPUTEROWYCH DLA OSÓB W WIEKU 50+

Uczymy obsługi komputera od podstaw
Profesjonalni prowadzący  

i miła atmosfera podczas zajęć
Catering: kawa / herbata ze słodkościami
Zajęcia 3-godzinne 2 razy w tygodniu 

w grupach 10-12 osobowych
Zapraszamy również osoby posiadające 

orzeczenie o niepełnosprawności
Zajęcia odbywają się w każdej miejscowości, 

w której zbierze się grupa 10-12 osób 
Zapisy w Ośrodku Kultury i Sportu 

w Prószkowie oraz pod numerami telefonów: 
606 227 899,  786 227 899

Podobnie jak w poprzednich latach, tak 
i w obecnym sezonie 2018/2019, klub Orła 

Źlinice reprezentować będzie 6 zespołów, w tym 
aż 5 grup młodzieżowych oraz jedna drużyna 
seniorska.  

Poprzedni sezon Źlinickie drużyny zakoń-
czyły z bardzo dobrymi wynikami:
Młodzicy – 2 miejsce, 40 pkt, bramki 54-28
Trampkarze – 2 miejsce, 57 pkt bramki 134-32
Juniorzy – 7 miejsce 27 pkt, bramki 58-46
Seniorzy – 3 miejsce 58 pkt, bramki 70-44

Drużyny Żaków i Orlików brały udział w wielu 
turniejach z różnym powodzeniem, jednak 
zabawa zawsze była przednia i wszyscy czerpali 
dużo radości z wspólnie rozgrywanych meczy. 

Sekcje klubu Orzeł Żlinice w ostatnim sezonie 
rozegrał łącznie 89 meczy mistrzowskich, tj. 45 
meczy u siebie na boisku w Żlinicach oraz 44 razy 
udając się na wyjazd. Łącznie zwyciężając w 54 
meczach, a przegrywając zaledwie 18. W tych 
rozgrywkach, piłkę w siatce rywali piłkarze Orła 
zamieścili aż 316 razy, przy czym stracono 153 
bramki. 

Władze klubu pragną serdecznie podzięko-
wać zawodnikom, kibicom, którzy przychodzą na 
mecze, rodzicom którzy zdecydowali się oddać 
swoje pociechy do Orła, Urzędowi Gminy Prósz-
ków za wsparcie, licznym sponsorom, a także 
kierownikom Andrzejowi Fronia i Łukaszowi 
Babik, którzy mocno angażują się w prace wokół 
klubu, Paniom Sandrze Wotzka i Róży Krawiec 
które zbierają składki i pomagają w sprawach 
organizacyjnych oraz OKiS Prószków za owocną 
współpracę.

Obóz przygotowawczy
W dniach 11-18 sierpnia 2018 r. 30 młodych 

adeptów piłki nożnej roczników 2003-2008 trenu-
jący w klubie ULKS Orzeł Źlinice doskonalili swoje 
umiejętności piłkarskie pod bacznym okiem 
trenerów na obozie w Dzierżoniowie. Każdego 

Burmistrz Prószkowa pragnie 
poinformować mieszkańców 

o możliwości przywrócenia Posterunku 
Policji w Prószkowie.

Zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, ochrona życia, zdrowia 

oraz mienia naszych mieszkańców jest 
priorytetowym zadaniem gminy.

Posterunek Policji znajdowałby się 
w dawnym miejscu- budynek gminny 

w Prószkowie przy ul. Opolskiej 10.

W związku z powyższym Burmistrz 
Prószkowa zwraca się do mieszkańców 
z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie 

konieczności przywrócenia Posterunku 
Policji w Prószkowie.

W tym celu prosimy o wypełnienie 
załączonej ankiety i dostarczenie jej 
do sekretariatu Urzędu Miejskiego 

w Prószkowie ul. Opolska 17  
lub do sołtysa swojej miejscowości  

do dnia 21 września 2018 r.  

Posterunek 
Policji  
w Prószkowie?

Orzeł Źlincie stawia na młodzież! 
dnia brali udział w dwóch treningach doskona-
ląc swoje umiejętności techniczne i taktyczne. 
Po popołudniowej sesji treningowej korzystali 
z odnowy biologicznej na basenach, wieczorem 
z sali multimedialnej, gdzie omawiane były zało-
żenia taktyczne oraz oglądali i analizowali mecze, 
miedzy innymi Atletico Madryt - Real Madryt. 
Dodatkowym treningiem wytrzymałościowym 
połączonym z podziwianiem krajobrazu najwyż-
szego szczytu Gór Sowich było zdobycie szczytu 
„Wielkiej Sowy” 1015 m n.p.m. oraz wykład na 
temat zdrowego odżywiania, dobrych nawyków 
oraz różnych używek.

Po przeprowadzeniu 12 jednostek trenin-
gowych bardzo zadowoleni trenerzy zgodnie 
stwierdzili, że założone zadania zostały zrealizo-
wane w 100%. Wszyscy zdrowi, zmęczeni i szczę-
śliwi wrócili do Źlinic, gdzie na obiektach klubo-
wych będą szlifować formę przed sezonem.

Treningi 
 Drużyna ULKS Orzeł Źlince przystępuje do 

rozgrywek młodzieżowych w kategoriach:
Wtorek i czwartek:
Żaki 5-7 lat, Orlik – 8-10 lat (trener Piotr Job 

784 043 376)
Środa i piątek:
Młodzik - 11-12 lat (trener Harry Bartela 504 

583 902 )
Wtorek, czwartek piątek:
Trampkarz – 13-15 lat
Junior Starszy 16-18 lat (trener Roman Stoksik 

602 292 948 ). 
Wrzesień to czas zapisów do wszystkich 

grup, szczególnie najmłodszych. Więcej infor-
macji udzielą nasi trenerzy telefonicznie oraz 
osobiście w dniu treningów. Treningi odbywają 
się na obiektach sportowych klubu w Źlinicach 
i Boguszycach.

Klub ponadto organizuje:
wyjazdy na mecze Ekstraklasy i Bundesligi,•	
gry i zabawy na basenie połączone z nauką •	
pływania,
obozy piłkarskie, półkolonie, letnie oraz •	
zimowe
nowością jest pomysł zorganizowania zimo-•	
wego obozu narciarskiego z nauka jazdy na 
nartach pod bacznym okiem instruktora oraz 
wykwalifikowanej kadry.

Zapraszamy dzieci i młodzież terenu gminy 
Prószków i nie tylko.
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Ruszył sezon 
piłkarski 
2018/2019
Ruszyły kolejny sezon rozgrywek 
piłkarskich. Większość drużyn 
rozpoczęła już swoje zmagania na 
trawie. Na rozpoczęcie sezonu wciąż 
czeka MKS Gwiazda Prószków.

Orzeł Źlinice – liga okręgowa
Od wysokiej porażki z drużyną 

GKS Głuchołazy (1:4) sezon rozpo-
częli piłkarze Orła Źlinice. Pięknym 

zwycięstwem zakończył się jednak kolejny mecz, 
pierwszy w tym sezonie na boisku w Źlinicach. 
Orły w pięknym stylu wysoko pokonały Spartę 
Paczków 5:0. Trzecia kolejka przyniosła już jednak 
tylko remis. Piłkarze ze Źlinic zremisowali w wyjaz-
dowym meczu z zespołem LZS Walce 0:0.

Polonia Prószków
Rozpoczęcie sezonu również nie 

należało do najlepszych w wykonaniu 
piłkarzy z Prószkowa, którzy ulegli na 

wyjeździe drużynie LKS Groszmal Opole (0:2). 
W kolejnym meczu zespół pokazał się jednak 
z dobrej strony, wysoko pokonując LZS Gazow-
nik Wawelno (3:0).

Trzecia kolejka przyniosła kolejny komplet 
punktów. Tym razem na wyjeździe pokonali LZS 
Grudzice 2:1.

LZS Przysiecz
Pierwszy ligowy pojedynek piłka-

rzy z Przysieczy z drużyną LZS Burza 
Kosorowice, obfitował w sporą liczbę 

bramek i zakończył się ostatecznie remisem 
4:4. Kolejny mecz to również kolejny remis, tym 
razem 2:2 z zespołem LKS Groszmal Opole.

W trzeciej kolejce piłkarze z Przysieczy odnie-
śli wysokie zwycięstwo na wyjeździe. Pokonali 
3:1 LZS Gazownik Wawelno i od początku sezonu 
wciąż pozostają niepokonani.

KSC Chrząszcyce
Zespół z Chrząszczyc swoją 

boiskową rywalizację rozpoczął 
z opóźnieniem, a to za sprawą pauzy 

w pierwszej kolejce. Na inaugurację rozgrywek, 
piłkarze z Chrząszczyc mierzyli się na wyjeździe 
z drużyną FC Chronstau II Chrząstowice. Niestety 
ulegli przeciwnikom aż 7:2. Kolejny mecz nie przy-
niósł przełamania. Piłkarze z Chrząszczyc ulegają 
nieznacznie LZS Zieloni Ligota Tułowicka 1:2.

MKS Gwiazda Prószków  
– III liga kobiet

Podopieczne Sandry Zylla wciąż 
czekają na rozpoczęcie sezonu, który 

zaingurują dopiero 15 września.  Obecnie jed-
nak biorą udział w rozgrykach Pucharu Polski. 
W pierwszej kolejce wysoko pokonują drużynę 
LZS Pakosławice 15:2. Ich kolejnym przeciwni-
kiem będzie 1 ligowy Rolnik B. Głogówek.

Złote Gody  
w gminie Prószków

 
Urząd Stanu Cywilnego w Prószkowie  

przy Urzędzie Miejskim w Prószkowie zachęca  
pary małżeńskie, które w 2018 r.  
obchodziły lub będą obchodzić  

Jubileusz Złotych lub Diamentowych Godów,  
do udziału w uroczystości gminnej, podczas której  

Burmistrz Prószkowa złoży życzenia jubilatom.
 

Uroczystość odbędzie się  
9 października 2018 r. o godz. 11:00  

w hotelu Arkas w Prószkowie.
 

Prosimy zgłaszać jubilatów do końca września pod nr 77 4013 713, 77 4013 745
lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Prószkowie, ul. Opolska 17.


