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Za nami kolejna edycja 
Nocy w Bibliotece, jest 
to jedno z wydarzeń 
na które dzieci 
z niecierpliwością 
czekają cały rok. W tej 
edycji wzięło udział 
niemal 50 dzieci w wieku 
od 6 do 13 lat. 

Konkurs „Piękna Wieś 
Opolska” organizowany 
jest co roku przez 
Województwo Opolskie. 
W tym roku do konkursu 
zgłosiły się aż trzy 
sołectwa. Sołectwo 
Górki, Przysiecz oraz 
Zimnice Wielkie.

Rajd rowerowy 
w Jaśkowicach wpisał się 
już na stałe w kalendarz 
imprez miejscowości. 
Z roku na rok cieszy 
się bardzo dużym 
zainteresowaniem nie 
tylko mieszkańców 
Jaśkowic ale również 
pobliskich sołectw.

Noc  
w Bibliotece

Piękna Wieś  
Opolska – edycja 2022

IX Rajd rowerowy  
w Jaśkowicach
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Już od 20 lat w Przysieczy organizowane jest Przysieckie Święto Ziół – impreza, która od 
lat nieustająco przyciąga mieszkańców naszej gminy i okolic. To jedna z tych gminnych 
imprez, której przegapić po prostu nie można.
Jest to bardzo barwne i aromatyczne święto, które nawiązuje do ludowej tradycji 
święcenia ziół, kwiatów oraz zbóż. Po raz pierwszy imprezę zorganizowano w Przysieczy 
w 2002 roku.

Przysieckie święto ziół 
już od 20 lat!

Str. 2
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Wychodząc naprzeciw potrzebom 
najmłodszych mieszkańców Ligoty 

Prószkowskiej i okolic, Burmistrz Prószko-
wa Krzysztof Cebula podjął decyzję o uru-
chomieniu drugiego oddziału w Publicznym 
Przedszkolu w Ligocie Prószkowskiej.

Już 1 września dzieciaki rozpoczęły za-
jęcia w wyremontowanym i odnowionym 
przedszkolu – tak, aby ich pobyt w placów-
ce był przyjemny i całkowicie bezpieczny. 
Dodatkowo na placu zabaw powstało kilka 
dodatkowych elementów, które z pewnością 
przypadną naszym najmłodszym mieszkań-
com do gustu. 

Jest to bardzo barwne i aromatyczne świę-
to, które nawiązuje do ludowej tradycji 

święcenia ziół, kwiatów oraz zbóż. Po raz 
pierwszy imprezę zorganizowano w Przy-
sieczy w 2004 roku.

Świętowanie rozpoczęło się w niedzie-
lę 14 sierpnia. Na ten dzień zaplanowano 
koncert Asi Wicher oraz Agnieszki Król 
z dziecięcym zespołem gry na okulelle. Na 
scenie zaprezentowała się również Zuzanna 
Król z tatą Grzegorzem, a także ks. Józef 
Zura. Gośćmi specjalnymi tego dnia byli 
nasi czescy sąsiedzi zespół BT-Nowa. Na 
zakończenie tego dnia odbyła się zabawa 
taneczna z zespołem Presto – i przyznać 
trzeba, że cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem mieszkańców, a parkiet wypeł-
niony został po brzegi!

Poniedziałek był głównym dniem świę-
towania. Organizatorzy zadbali o każdy 
szczegół imprezy. Program przygotowany 
został dla osób w każdym wieku – od tych 
najmłodszych, aż po seniorów.

Dzień rozpoczął się od uroczystego na-
bożeństwa w Kościele pw. Matki Boskiej 
Bolesnej w Przysieczy. Następnie na placu 
festynowym odbyły się gry i zabawy dla 
dzieci, które poprowadził Andrzej Toczek. 
W przerwie między zabawami swoje nie-
bywałe umiejętności zaprezentowały Mi-
strzynie Świata w akrobatyce powietrznej, 
Zuzanna i Julia Leśniewskie. 

Tego dnia głównym punktem programu 
był występ Marcina Dańca i Krzysztofa 

Przysieckie święto ziół już od 20 lat!
Już od 20 lat w Przysieczy organizowane jest Przysieckie Święto Ziół – impreza, która od lat nieustająco przyciąga 
mieszkańców naszej gminy i okolic. To jedna z tych gminnych imprez, której przegapić po prostu nie można.

Respondek. Ich występ przepełniony do-
brym humorem i zabawnymi anegdotami 
był prawdziwym „strzałem w dziesiątkę” 
organizatorów.

Ostatnim punktem obchodów była za-
bawa taneczna w rytmach lat 80-tych, którą 
poprowadził DJ Albert. 

Serdeczne podziękowania dla sponsorów 
oraz osób, które przyczyniły się do orga-
nizacji kolejnego już Przysieckiego Święta 
Ziół. Do zobaczenia za rok!

Nowy oddział przedszkolny 
w Przedszkolu Publicznym  
w Ligocie Prószkowskiej
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Fundusz sołecki 
na 2023 rok 
rozdysponowany!
Fundusz sołecki realizowany jest w Pol-

sce od 2009 roku. W latach 2009-2013 
aż w 55% polskich gmin zdecydowano się 
na jego utworzenie. Fundusz sołecki to 
środki finansowe w budżecie gminy, które 
otrzymują gminne sołectwa na realizację 
swoich celów. Przedsięwzięcia muszą służyć 
poprawie warunków życia i zaspokajać lo-
kalne potrzeby mieszkańców.

W gminie Prószków w tym roku przeka-
zane zostanie ponad 500 tys. złotych. Sołec-
twa zaplanowały już liczne wydarzenia kul-
turalne, remonty oraz zakup niezbędnego 
wyposażenia do świetlic wiejskich. 

W tym roku do konkursu zgłosiły się aż 
trzy sołectwa. Sołectwo Górki oraz 

Przysiecz wzięły udział w konkursie w kate-
gorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”. Górki 
postanowiły pokazać komisji konkursowej 
wyjątkowe miejsce – Małe Goreckie Mu-
zeum, które odwiedzają goście nie tylko 

Rajd rowerowy w Jaśkowicach wpisał się 
już na stałe w kalendarz imprez miej-

scowości. Z roku na rok cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem nie tylko miesz-
kańców Jaśkowic ale również pobliskich 
sołectw. 

Jak zaznaczają organizatorzy celem raj-
du jest zachęcanie do aktywnego spędzania 
czasu w atmosferze pikniku rodzinnego – 
i tak w rzeczywistości jest. Na rajd przyjeż-
dżają całe rodziny, nie ma tu limitu wieku, 
każdy uczestnik jest mile widziany. 

Podczas rajdu uczestnicy wspólnie 
z pracownikami Nadleśnictwa Prószków 
przemierzali najpiękniejsze tereny Borów 
Niemodlińskich. Mieli również okazję po-
słuchać kilku ciekawostek od pracowni-
ków Nadleśnictwa. Po przemierzeniu trasy 
na wszystkich czekał słodki poczęstunek, 
kawa oraz ciasto, a dla najmłodszych – gry 
i zabawy.

Jednym z najważniejszych elementów 
tego typu inicjatyw sołeckich jest przede 

Piękna Wieś Opolska – kto w tym roku 
zostanie wyróżniony?
Konkurs „Piękna Wieś Opolska” organizowany jest co roku przez Województwo 
Opolskie. Celem konkursu jest promowanie lokalnych działań i aktywności na 
terenach wiejskich, a także docenienie najciekawszych projektów realizowanych 
przez mieszkańców na rzecz ich miejscowości.

z Polski ale również z zagranicy. To miejsce 
w którym zatrzymał się czas, a wszystkie 
eksponaty pokazują jak dawniej żyli i pra-
cowali nasi dziadkowie i pradziadkowie.

W Przysieczy zgłoszono również wy-
jątkowe miejsce, którym warto chwalić 
się również poza granicami naszej gminy. 

Mowa o „Chaupce pod Blychym”, której 
gospodynią jest pani Edeltrauda Gambka. 
Jej wiedza o historii miejscowości i całej 
gminy Prószków jest naprawdę imponują-
ca. Kto choć raz miał okazję odwiedzić to 
miejsce i porozmawiać z panią Edeltraudą, 
z pewnością chętnie będzie tu wracał. 

Kolejnym sołectwem, które bierze udział 
w konkursie są Zimnice Wielkie. Komisja 
konkursowa oceniała miejscowość w kate-
gorii „Najpiękniejsza wieś”. Historię i wa-
lory miejscowości przedstawiał Burmistrz 
Prószkowa Krzysztof Cebula oraz sołtys wsi 
pan Henryk Gurbierz. Trzymamy kciuki 
i z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie 
wyników.

IX Rajd rowerowy w Jaśkowicach

wszystkim integracja jego mieszkańców. 
Musimy przyznać, że organizowany w Jaś-
kowicach  Rajd rowerowy stoi na naprawdę 
wysokim poziomie.
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W ostatnią sobotę wakacji, 27 sierpnia w sołectwie Górki odbył 
się festyn, który nieodwracalnie pożegnał tegoroczne waka-

cje. Wakacyjny czas minął jak zwykle w mgnieniu oka. 
Jak zwykle w Górkach organizacja i zabawa stały na wysokim 

poziomie. Wspólna inicjatywa sołtys Górek pani Justyny Szmechty, 
Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia „Nasze Górski” po raz kolejny za-
kończyła się dużym sukcesem.

Podczas festynu wystąpiła górecka młodzież ze swoim progra-
mem artystycznym, a także młodzi miłośnicy gry na okulelle czyli 
grupa „Przyjaciele okulelle”. Nie zabrakło również występów wo-
kalnych, swoje umiejętności zaprezentowała młoda, uzdolniona 
wokalistka Zuzia Król. Również najmłodsi mieszkańcy cieszyli się 
z dobrej zabawy. Czekały na nich m.in. dmuchańce oraz malowanie 
twarzy. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna z DJ Speedoo.

fot. FB Górki koło Opola

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska rozpoczęło cykl warszta-
tów dla seniorów na temat bioróżnorodności. W sierpniu takie 

warsztaty odbyły się w Klubie Seniora w Źlinicach. 
Podczas warsztatów seniorzy mogli pogłębić swoją wiedzę w za-

kresie potencjału bioróżnorodności w społecznościach lokalnych, 
a także wzmocnić swoją postawę proekologiczną. Tego typu inicja-
tywy z pewnością przyczynią się do zwiększenia świadomości na 
temat ekologii, co z pewnością nasi seniorzy przekażą również dzie-
ciom i wnukom. 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu RPOP.05.01.00-
16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomera-
cji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap 
II zgodnie z umową RPOP.05.01.00-16-0004/19 -00 z dnia 
18.08.2020 r. z późń. zm

Warsztaty o bioróżnorodności 
dla seniorów

Pożegnanie wakacji 
w Górkach
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Dodatek węglowy –  
co musisz wiedzieć?
W dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę 

o dodatku węglowym. W Urzędzie Miejskim w Prószkowie 
przy ul. Opolskiej 17 w pokoju nr 16 (I piętro) został uruchomio-
ny punkt przyjmowania wniosków o wypłatę dodatku węglowego. 
Punkt będzie czynny w godzinach pracy Urzędu

pon. 7:15-14:45, wt. 7:15-14:45, śr. 7:15-16:45,
czw. 7:15-14:45, pt. 7:15-12:45.
Dodatek węglowy przysługuje osobom mającym miejsce za-

mieszkania i przebywającym  na terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Zgodnie z  art. 25 kodeksu cywilnego: Miejscem zamieszkania 
osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z za-
miarem stałego pobytu.

Wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Prószkowie: www.proszkow.pl

Serwis Samorządowy PAP ogłosił listę zatytułowaną 
„Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce w 2022 
roku”. Gmina Prószków okazała się być najbogatszą gminą 
w powiecie opolskim.

Poniżej klasyfikacja:
I miejsce w powiecie opolskim. •	 Gmina Prószków:  
344 miejsce w kraju, 8 miejsce w województwie
II miejsce w powiecie opolskim. •	 Gmina Turawa   
541 miejsce w kraju, 14 miejsce w województwie.
III miejsce w powiecie opolskim. •	 Gmina Dąbrowa:  
567 miejsce w kraju, 16 miejsce w województwie.
Wynik w rankingu nie jest zaskoczeniem, ponieważ od lat gmi-

na Prószków stawia na zrównoważony rozwój w każdej dziedzinie 
życia mieszkańca. 

Ten rezultat należy mierzyć szeregiem różnych działań. Dużo by wy-
mieniać, bo oprócz dochodów z podatków prowadzimy odpowiedzialną 
politykę inwestycyjną z udziałem środków zewnętrznych. Pozyskujemy 
także dotacje z budżetu Państwa na szereg projektów realizowanych 
w naszych jednostkach. Rok 2021, to rok stabilnej sytuacji finansowej 
gminy. Osiągnięcie planowanych dochodów wyniosło 116 % przy reali-
zacji wydatków na poziomie 93%. Nie bez znaczenia dla tego wyniku 
pozostaje również fakt, że mieszkańcy mają świadomość, że podatki od-
prowadzone w miejscu zamieszkania wrócą do nich w postaci wyższego 
komfortu życia – mówił Burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebula.

Noc w Bibliotece
Za nami kolejna edycja Nocy w Bibliotece, jest to jedno z wyda-

rzeń na które dzieci z niecierpliwością czekają cały rok. 
Noc w Bibliotece organizowana jest od 2009 roku, pomysło-

dawczynią tego wydarzenia była Krystyna Brzozowska – kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Prószkowie. Prószkowska Biblio-
teka wraz z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Prószkowie niemal co 
roku przygotowują dla uczestników moc niezapomnianych wrażeń. 

W tej edycji wzięło udział niemal 50 dzieci w wieku od 6 do 
13 lat. Zaproszeni goście czytali znane bajki, brali udział w grach 
i zabawach, a także dzięki OSP Prószków poznali zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Odbyła się również projekcja filmu.

Celem wydarzenia jest pokazanie najmłodszym alternatyw na 
spędzenie wolnego czasu, bez komputera czy smartphona. 



wrzesień 2022 strona 6

Akty nadania 
stopnia awansu 
dla nauczycieli 
Gminy Prószków
W ostatni dzień sierpnia odbyło się waż-

ne wydarzenie – Burmistrz Prószko-
wa Krzysztof Cebula wręczył akty nadania 
stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela 
mianowanego, nauczycielom ze szkół i pla-
cówek oświatowych w naszej gminie. 

Akty nadania zostały wręczone:
Pani •	 Martynie Wittek z Publicznego 
Przedszkola w Zimnicach Wielkich
Pani •	 Kamili Adamskiej z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Boguszycach
Pani •	 Joannie Herszel z Publicznego 
Przedszkola w Górkach
Pani •	 Annie Błaszczyk-Czyż 
z Publicznego Przedszkola w Prószkowie
Serdecznie gratulujemy  i życzymy dal-

szych sukcesów! 

W ostatni weekend sierpnia, Rada Sołecka Zimnice 
Wielkie zorganizowała festyn, podczas którego świę-

towała tegoroczne dożynki oraz żegnała lato.
Świętowanie na ogrodach plebanii rozpoczęło się już w so-

botę od imprezy tanecznej, którą poprowadził zespół Como-
do. Dorośli mieli okazję pobawić się w rytmach popularnych 
przebojów. Niedziela rozpoczęła się od uroczystej procesji 
z koroną żniwną do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się 
msza dziękczynna z podziękowaniem za tegoroczne plony. 
Następnie korowód dożynkowy przemierzył całą miejscowość, 
by ostatecznie rozpocząć świętowanie na placu festynowym.

Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Parafialna, odbyła 
się loteria fantowa oraz pokaz udzielania pomocy przez stra-
żaków. Całość urozmaiciło wspólne biesiadowanie oraz gry 
i zabawy dla najmłodszych.

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 
zorganizował spektakl kukiełkowy dla 

dzieci „O smoku Wawelskim”. Widowiskowe 
przedstawienie, które przedstawił Teatr Zło-
ta Kaczka, pozwoliło najmłodszym w nowy 
sposób spojrzeć na bajkowego smoka. 

Podczas spektaklu uwagę zwracały 
szczególnie ciekawe efekty dźwiękowe 

ERNTEZEIT – GOLDENE ZEIT
Nun liegt sie schon weit,
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   
Kombeln 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.
Dziękujmy więc
za płody ziemi,
jakie niebo nam daje!            Ingeborg Odelga

O smoku Wawelskim… spektakl dla dzieci
„Gdy odwagę w sobie zbierzesz gdy odwaga naprzód kroczy strach zamyka swe 
powieki strach ma tylko wielkie oczy.”

oraz przepiękne kukiełki, które wykonane 
zostały przez artystę-plastyka. Co ciekawe, 
zarówno postać samego smoka, jak i za-
kończenie nie było wcale takie oczywiste. 
Niebanalne przedstawienie oraz gra aktor-
ska na najwyższym poziomie sprawiły, że 
nawet dorosła publiczność nie mogła się 
nudzić. 

Festyn dożynkowy i pożegnanie lata  
w Zimnicach Wielkich

fot. FB Rada Sołecka 
Zimnice Wielkie
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Piłkarze Orła Źlinice zaliczyli pewien 
falstart na początku rozgrywek, prze-

grywając na własnym boisku z zespołem 
GKS Głuchołazy (1:2), natomiast w kolej-
nych spotkaniach pokazali, że był to tylko 
„wypadek przy pracy”. W następnym poje-
dynku, również na własnym boisku, wysoko 
pokonali LZS Orzeł Branice (9:1), a na-
stępnie MKS Tułowice (5:1). W ostatniej 
sierpniowej kolejce również zanotowali wy-
sokie zwycięstwo 4:1.

Po 4 kolejkach Orzeł Źlinice ma na swo-
im koncie 9 pkt. i zajmuje obecnie 7 miejsce.

Piłkarze Polonii Prószków mają za sobą 
już dwa spotkania, a ich wyniki rozgrze-

wają apetyt na wysokie miejsce w tabeli tego 
sezonu. W pierwszym meczu nie zabrakło 
emocji, lecz nasi piłkarze musieli zadowo-
lić się podziałem punktów z drużyną LZS 
Gryżów (3:3). W następnej kolejce odnie-
śli okazałe zwycięstwo nad zespołem LZS 
Dytmarów (5:0).

Rezerwy Orła Źlinice nie miały łatwego 
początku w rozgrywkach A-klasowych. 

Ich pierwszy mecz zaplanowany na 20 
sierpnia nie odbył się z powodu złego stanu 
boiska spowodowanymi opadami deszczu. 
Mecz ten przełożony został na 7 września. 
Piłkarze rozpoczęli więc swoje ligowe zma-
gania od 2. Kolejki. Niestety ulegli w nim 
zespołowi SSKS Stal Zawadzkie 1:4.

Nasze B-klasowe drużyny również roz-
poczęły swój sezon pod koniec sierp-

nia. Mają za sobą dwie rozegrane kolejki. 
Piłkarze KSC Chrząszczyce zanotowali na 
swoim koncie komplet punktów. W pierw-
szym meczu pokonali na własnym boisku 
LZS II Walce-Kromołów (1:0), a następnie 
na wyjeździe zwyciężyli 5:1 nad Wikingiem 
Opole.

Rezerwy Polonii Prószków-Przysiecz 
nie miały udanego startu w rozgryw-

kach. W pierwszym meczu piłkarze musieli 
zadowolić się podziałem punktów z LZS 
Groszmal  II Opole (2:2), a w kolejnym 
spotkaniu wysoko ulegli zespołowi LZS II 
Walce-Kromołów (1:5).

Orzeł Źlinice 
liga okręgowa, gr. II

KSC Chrząszczyce 
klasa B, gr. VII

MKS Polonia II Prószków 
– Przysiecz, klasa A, gr. IV

MKS Polonia II Prószków 
– Przysiecz, klasa B, gr. VII

Orzeł II Źlinice  
A klasa, gr. V

Na zlecenie
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W końcu po okresie wakacyjnym 
rozpoczął się kolejny sezon 
zmagań piłkarskich. Jak w tym 
roku poradzą sobie reprezentanci 
naszej gminy? Który zespół 
odpowiednio przepracował okres 
przygotowawczy? Z pewnością 
kolejne miesiące dadzą nam na 
te pytania jasne odpowiedzi. 
Tymczasem przygotowaliśmy dla 
Was podsumowanie pierwszych 
spotkań.

Rozpoczął się nowy sezon piłkarski 
2022/2023


