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II Hubertus
w Przysieczy
To już druga edycja Przysieczańskiego
Hubertusa, która po raz kolejny
zakończyła się wielkim sukcesem.
Wspaniałe pokazy koni, pokazy władania
bronią i tradycyjna gonitwa za lisem, bez
której to święto nie mogłoby się odbyć.
To wszystko w malowniczej scenerii
posiadłości Państwa Lipińskich organizatorów imprezy
Str. 3

Dzień Edukacji
Narodowej
w hotelu Arkas

W numerze:

We wtorek, 18 października w hotelu
Arkas odbyło się uroczyste spotkanie z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
Pani Burmistrz Róża Malik zaprosiła
nauczycieli i dyrektorów szkół, by wręczyć
im nagrody za zasługi, zaangażowanie
i poświecenie włożone w wychowanie
i edukację dzieci oraz młodzieży.
Str. 5

Konkurs
„Opolskie kwitnące”

VII edycja konkursu na ukwiecanie
województwa opolskiego „Opolskie
kwitnące” organizowanego przez
samorząd województwa w tym roku
zaintersowała również mieszkańców
naszej gminy. 		
Str. 2

II edycja biegu
„Wzgórzowa 13”

W tym roku 15 października
w Chrząszczycach na starcie III edycji
stanęło 259 uczestników. Nowa,
urozmaicona i wymagająca trasa
wynosiła tradycyjnie 13 kilometrów.
Str. 5

Oktoberfest
w Zimnicach Wielkich

W Zimnicach Wielkich tradycyjne
bawarskie święto piwa dostarczyło
sporej dawki dobrej zabawy, a przede
wszystkim prawdziwego smaku piwa.
Str. 4
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VII

edycja konkursu na ukwiecanie województwa opolskiego „Opolskie kwitnące”
organizowanego przez samorząd województwa
w tym roku zaintersowała również mieszkańców
naszej gminy. Celem konkursu było wyłonienie
najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji
prywatnych oraz terenów i obiektów publicznych
w regionie. Konkurs obejmował dwie kategorie:
obiekt prywatny oraz obiekt ogólnie dostępny.
Do konkursu zgłosiło się prawie 30 obietków,
a wśrod nich znalazł się ogórd Pani Jadwigii Passon z Górek.
– Skąd mieszkańcy Górek dowiedzieli się o konkursie? Na profilu FB Górek umieliśmy ogłoszenie
o konkursie „Opolskie Kwitnące” organizowanym
przez Urząd Marszałkowski. Cechami jakimi miał
się charakteryzować zgłaszany ogród miała być
jego bioróżnorodność, dużą uwagę skierowano
na miododajność roślin posadzonych na naszych
działkach. Niestety nie wpłynęło żadne zgłoszenie.
Chcąc zachęcić mieszkańców Górek jako pierwsza
zgłosiłam swój młodziutki ogród do konkursu –
opowiada Pani Justyna Szmechta. – Objeżdżając
Górki znalazłam kilka ogrodów, które śmiało spełniały kryteria konkursu. Z pomocą Pani Barbary
Gładki udało się namówić do wzięcia udziału w konkursie Panią Krystynę Gambiec z kwiatową ścianą
na ulicy Szerokiej, Panią Jadwigę Passon z najbardziej kwiatowym ogrodem w Górkach oraz Panią
Marię Wolak z pięknym ogrodem z różnorodnymi
pachnącymi roślinami ukrytymi tuż za domem.
Ponieważ był to nasz pierwszy udział w konkursie

W

e wtorek, 18 października Biblioteka
Gminna w Prószkowie gościła wyjątkowego gościa – panią Barbarę Gawryluk. Pani Barbara to autorka książek dla dzieci, tłumaczka, ale
i dziennikarka w Radio Kraków. To właśnie w tej
rozgłośni radiowej prowadzi autorską audycję
„Alfabet”, skierowaną do dzieci i młodzieży, ale
również jest odpowiedzialna za najróżniejsze
programy literackie – ale to właśnie dzieci są najbliższe sercu pani Barbary, ponieważ to do nich
skierowane są jej książki.
Wzruszająca i prawdziwa opowieść o przyjaźni pana Nikodema z psem Dżokiem zabranym ze schroniska podbiła serca nie tylko
dzieci, ale i dorosłych, którzy czytając tę książkę

APEL - OKRES
ZIMOWY !!!

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Prószkowie apeluje do mieszkańców
gminy z prośbą o informację o osobach potrzebujących pomocy w szczególności o osobach
bezdomnych oraz niepełnosprawnych, a także
starszych nieopuszczających mieszkań.
Zgłoszenia można dokonywać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17, u sołtysów poszczególnych miejscowości lub
telefonicznie:
77 464 30 53 / 77 401 37 15

Opolskie kwitnie w Górkach!
Rozmowa z Panią Justyną Szmechtą z Górek

Pani Jadwiga Passon podczas uroczystości wręczenia nagród
tego typu, wizyta komisji sprawdzającej ogrody
była bardzo stresująca, jeszcze bardziej stresujące
było oczekiwanie na wyniki, choć należy przyznać
nie liczyliśmy na wiele, ponieważ konkurencja była
spora (około 30 ogrodów z całej Opolszczyzny). Jak
się okazuje warto sadzić kwiaty, warto o nie dbać
i pielęgnować – dodaje Pani Justyna.
Pani Jadwiga Passon otrzymała wyróżnienie
oraz nagrodę w wysokości 300 złotych, które

może przeznaczyć na zakup materiałów do
swojego pięknego ogrodu. Dodatkowo każdy
uczestnik konkursu otrzymał zaproszenie do Filharmonii Opolskiej na koncert. Mamy nadzieję,
że to wyróżnienie i przykład ciężkiej pracy pani
Jadwigi będzie miał odzew w całych Górkach
i powrócimy do pięknych, ukwieconych ogrodów a chęć udziału mieszkańców w konkursach
zwiększy się!

Z cyklu: Spotkanie z autorem
Spotkanie z panią Barbarą Gawryluk w Bibliotece Gminnej w Prószkowie
mieli łzy w oczach. To właśnie ta lektura została
wyróżniona przez dziecięce jury polskiej Międzynarodowej Izby ds. Książek dla Młodych
(IBBY) w konkursie na Dziecięcy Bestseller Roku
2007.
Drugą niezwykle ważną i znaną książką jest
opowieść o życiu 8-letniej Zuzanki. Wśród młodych czytelników wywołuje wiele pytań związanych z współczesnymi problemami dziecięcego
świata, a książkę tę, pt. ,,Zuzanka z pistacjowego
domu’’ doceniła również komisja konkursowa

Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego
przyznając autorce tytuł Laureata za rok 2009.
W Prószkowie pani Barbara Gawryluk opowiadała o swoich książka, prowadzonym programie
radiowym, ale przede wszystkim odpowiadała
na pytania. Na koniec spotkania nie zapomniano
oczywiście o autografach. Kto wie, może w przyszłości to właśnie ktoś z najmłodszych uczestników tego spotkania, napisze swoją książkę,
a następnie będzie dzielił się wiedzą na swoim
wieczorze autorskim.
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II Przysieczański Hubertus Kawaleryjski

T

o już druga edycja Przysieczańskiego Hubertusa, która po raz kolejny zakończyła się wielkim sukcesem. W sobotnie, słoneczne popołudnie
na okazałej i bajecznej posiadłości Państwa Lipińskich mogliśmy z bliska zobaczyć jak prawdziwi
Ułani włądają szablą, jeżdżą konno czy powożą
wóz. Gospodarze imprezy już w samo południe
przywitał serdecznie wszystkich gości. Kilka
minut później mogliśmy podziwiać jeźdźców
i piękne konie podczas konkursu skoków przez
przeszkody. Atrakcji tego dnia nie było końca.
Odbył się pokaz powożenia, specjalnie przygotowane efektowne konkusy militarne, takie jak:
władanie szablą konno oraz tradycyjna gonitwa
za lisem, bez której ta impreza nie mogłaby się
odbyć.

Zwycięzcami II Hubertusa Przysieczańskiego zostali:
• Zwycięzca Konkursu Skoków – Adam Wojtuś
• Zwycięzca Konkursu Militari – Romuald
„Gutek” Moczydłowski
• Zwycięzca „Gonitwy za lisem” – Witold Zamiara
To jednak nie koniec atrakcji jakie czekały
na przybyłych gości u Państwa Lipińskich. Najmłodsi mogli przejechać się na kucyku, a nieco
starsi spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku
oraz wiatórki. Dla odważnych czekała walka szablami, a dla miłośników natury – wystawa zdjęć,
które zapierały dech w piersiach. Koniec imprezy
to oczywiście uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom oraz świetna zabawa przy ognisku. Do
zobaczenia za rok!
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Dla świadków przemocy domowej
Świadek przemocy w rodzinie to bardzo
ważna osoba.
Ważna, bo często jedyna, która może pomóc
przerwać przemoc. Jeśli jesteś świadkiem przemocy między współmałżonkami albo widzisz,
że ktoś krzywdzi dzieci, może zdarza się, że słyszysz krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz? Może
widzisz, że ktoś z Twoich sąsiadów, znajomych,
doznaje przemocy? Nie prosi Cię o pomoc. Stara
się ukryć ślady pobicia. Można wtedy uznać, że nie
chce pomocy, albo że akceptuje taką sytuację.
To nieprawda!!! Przemoc w rodzinie tworzy
zamknięty krąg! Pamiętaj, że ofiara przemocy
w rodzinie:
1. Boi się: o swoje życie i zdrowie, tego, że
nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał
zeznawać, że widział, słyszał jak ona doznaje
przemocy;
2. Nie wierzy: że ktoś chce i może jej pomóc, że
ma prawo prosić o pomoc,że coś się zmieni;
3. Wstydzi się: bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to co się dzieje w jej domu.
TY możesz przerwać zamknięty krąg milczenia! Możesz pomóc! Nie musisz robić tego, co
policja, prokurator, psycholog, lekarz. Ważne jest
przede wszystkim to, żebyś:
1. Wysłuchał osoby, która doznaje przemocy,
2. Uwierzył w to, co mówi.
3. Zapewnił ją o tym, że ma prawo szukać
pomocy.
4. Zawiadomił osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych, czyli:
• Niebieską Linię: 22 668-70-00 Tu uzyskasz
informacje o tym jak znaleźć miejsce, które
pomaga ofiarom przemocy w rodzinie na
danym terenie i w jaki sposób zawiadomić
o tej sytuacji.
• Ośrodek Pomocy Społecznej – znajduje
się w każdej gminie
• Policja – wystarczy wykręcić 997
• Prokuratura
Mimo, iż przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym to trudno jest uchwycić
jej rozmiary. Dzieje się tak dlatego, że przemoc domowa jest ukryta. Sprzyja jej BIERNOŚĆ
ŚWIADKÓW PRZEMOCY. Dzięki Tobie instytucje
pomagające osobom doświadczającym przemocy domowej mogą dotrzeć do ludzi, którzy
tej pomocy potrzebują.
Z inicjatywy MOPS w Prószkowie we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie
Prószków organizowane są tz. Niebieskie spotkania z pracownikiem socjalnym oraz pedagogiem.
Podczas spotkań można nabyć wiedzy na temat
przemocy, agresji oraz sposobów radzenia sobie
z tymi zjawiskami. Spotkania są indywidualne
i dotyczą radzenia sobie z różnymi sytuacjami
oraz problemami rodzinnymi, wychowawczymi
oraz szkolnymi. Wystarczy zadzwonić i umówić się na spotkanie w MOPS w Prószkowie, tel.
77 401-37-15, 77 464-30-53.
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Gdzie się piwo pije, tam się dobrze żyje!
Oktoberfest w Zimnicach Wielkich

T

o, że Oktoberfest to największe na świecie
święto piwa, obchodzone co roku z wieloma
tradycjami, wiedzą chyba wszyscy.
W tym roku w dniach od 17 września do 3
października w Monachium odbył się Oktoberfest już po raz 183. W Zimnicach Wielkich, choć

Akademia
w Zimnicach
Wielkich
Dzień Edukacji Narodowej

Oktoberfest nie trwał ponad dwa tygodnie, to
i tak dostarczył sporej dawki dobrej zabawy,
a przede wszystkim prawdziwego smaku piwa.
Świętowanie rozpoczęło się w sobotę 8 października, punktualnie o 19:00 i tak jak w Bawarii od wielu lat pierwszą beczkę piwa, młotkiem
otwiera burmistrz Monachium, tak i tutaj pierwszą beczkę piwa otworzył ks. proboszcz. W Niemczech im mniej uderzeń młotkiem będzie
potrzeba, by otworzyć beczułkę, tym większy
większe będą oklaski wszystkich zgromadzonych
uczestników. W Zimnicach mieszkańcy są dużo
bardziej łaskawi i już podczas otwierania słychać
głośny aplauz mieszkańców. Wraz z otwarciem
złotego napoju na dobre rozpoczęła się zabawa,
która przy muzyce zespołu Vega, trwała aż do
rana. Większość gości ubrana była w tradycyjne
bawarskie stroje, mężczyźni krótkie skórzane
spodnie z szelkami i koszulę, a panie założyły

drindle, a więc koronkowe sukienki z wyeksponowanym dekoldem.
Kolejnym punktem podczas festiwalu jest tradycyjny poczęstunek, a więc Haxe, czyli soczysta
golonka wieprzowa. W ten sposób w Zimnicach
Wielkich dzięki współpracy mieszkańców podczas jednego wieczoru spełniony został cały scenariusz tradycyjnego Oktoberfestu.

życzliwości, przyjaźni, uśmiechu, mądrości,
ostrożności i pracowitości. Po złożeniu ślubowania Dyrektor wraz z wychowawczynią panią
Reginą Cebula za pomocą ceremonialnego
ołówka pasował pierwszoklasistów na uczniów
i przyjął ich do społeczności szkolnej. Każdy
uczeń otrzymał biret i dyplom.

Po ceremonii pasowania pierwszoklasiści
otrzymali od swoich kolegów i koleżanek z przedszkola prezenty. Na zakończenie uczniowie klasy
2 i 3 szkoły podstawowej wierszami i piosenką
podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud, serce, uśmiech , przekazywaną wiedzą i wręczyli pamiątkowe medale.

W

piątek, 14 października w Zespole Szkół im.
ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich
odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Pasowanie na ucznia.
Na początku pan Dyrektor Krzysztof Cebula
złożył najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.
Następnie rozpoczęła się część artystyczna.
Uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej powitali
najmłodszych kolegów i koleżanki z pierwszej
klasy. Recytując wiersze, dodawali im otuchy,
przekazali rady i wskazówki jak zachowywać
się w szkole. Później obdarowali ich darami:

S

koro Większe Opole stało się faktem, to przyszła teraz pora na konsultacje w miejscowościach, które od stycznia 2017 roku stanął się
częścią Opola.
Dwie miejscowości dalej walczą z władzami
miasta, są to mieszkańcy Wrzosek w gminie
Dąbrowa oraz mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki.
Natomiast Winów zdecydował się wziąć udział
w rozmowach. W związku z tym w czwartek, 6 października odbyło się zebranie, na którym głównym
tematem była dyskusja mieszkańców z władzami
miasta nad zmianami nazw ulic. Wcześniej Ratusz
rozesłał do sołectw swoje propozycje nowych
nazw, tak by mieszkańcy mieli czas, by się zastanowić czy akceptują podane propozycje. Jak możemy
się domyślać zmiany są konieczne, ponieważ
wiele ulic się powtarza. Została ustalona zasada,
że swoje aktualne nazwy zachowają te ulice, przy
których jest więcej adresów. W Winowie jedynym
wyjątkiem będzie ulica błogosławionego księdza

Duże Opole: Winów w trakcie rozmów
z Arkadiuszem Wiśniewskim
Alojzego Ligudy. Choć w Opolu mieszka przy niej
zdecydowanie więcej osób, to ze względów historycznych, nazwa zostanie tutaj. W końcu ojciec
Alojzy Liguda urodził się i wychował w Winowie.
Ulica Szkolna również zostanie w Winowie. Kontrowersje wywołała też nowa nazwa ulicy Polnej. Ze
względu na zły stan drogi, zaproponowano, dość
oryginalną nazwę, chciano, by nazywała się Dziadowską. Od razu prezydent Arkadiusz Wiśniewski
zapowiedział jej remont, więc teraz mieszkańcy
mogą tylko na niego czekać, a następnie rozliczyć
prezydenta z obietnic.
Oprócz nazw ulic mieszkańcy poruszyli
też inne tematy. Wiele pytań wywoła sprawa

dojazdu autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego do nowej części miasta. Wiceprezydent miasta, Mirosław Pietrucha powiedział,
że najprawdopodobniej będzie tu dojeżdżać
linia numer 15, która teraz trasę kończy na pętli
w Wójtowej Wsi. Pojawił się też pomysł przywrócenia ruchu autobusowego komunikacji
miejskiej do Prószkowa. Parę kwestii pozostało
nie rozwiązanych, a są one dość znaczące dla
mieszkańców. Mianowicie dalej nie wiadomo,
kto będzie ich dostawcą wody, odbiorcą ścieków i kiedy pojawi się informacja o nowych
kodach pocztowych, za które odpowiada
Poczta Polska.
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Nagrodzeni za zaangażowanie!
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w hotelu Arkas

Biegali w Chrząszczycach!
III edycja crossowego biegu „Wzgórzowa 13”

J

uż od dłuższego czasu panuje tak zwana
,,moda na prowadzenie zdrowego stylu
życia’’. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, bo
dzięki niemu wiele osób zdaje sobie sprawę jak
ważne jest odżywianie, regularne spożywanie
posiłków i prowadzenie aktywnego trybu życia.
Jednym z efektów dbania o siebie jest ,,moda na
bieganie’’, a ostatnio nie tylko po ulicach miast,
ale przede wszystkim po górach i lasach. Choć
w naszej gminie gór nie ma, to pagórków i zielonych terenów nie brakuje.
Doskonale wykorzystują to organizatorzy
biegu crossowego ,,Wzgórzowa 13’’. W tym roku
15 października w Chrząszczycach na starcie III
edycji stanęło 259 uczestników. Nowa, urozmaicona i wymagająca trasa wynosiła tradycyjnie 13
kilometrów. Przebiegała przez ulice Chrząszczyc,
ale przede wszystkim przez poligon, gdzie jak
zapewniali organizatorzy choć nie było gór, to
wzrost wysokości wynosił około 180 metrów, co
wymagało niemałego wysiłku, by pokonać trasę.
Na mecie pierwszy pojawił się Daniel Kokot, który
czasem 54:03 minuty ustanowił rekord nowej trasy.
Bieg można było pokonać indywidulanie oraz
w sztafecie. Do startowania w 3-osobowej grupie oprócz krótszego dystansu zachęcał również
szczytny cel. Mianowicie dochód z opłat
startowych
drużyn
został przekazany na
wsparcie budowy stadionu lekkoatletycznego w Chrząszczycach, na którym w tym
roku
zlokalizowana
była meta biegu.
Z roku na rok bieg
cieszy się coraz większą
popularnością.
W biegowe święto
ponownie zaangażowali się organizatorzy:
Stowarzyszenie Bieg
Opolski oraz firmy
STRUXI
Deweloper
i Agencja Zatrudnienia

COVEBO. Dzięki Burmistrzowi Prószkowa, Staroście Opolskiemu oraz licznym sponsorom każdy
uczestnik na mecie otrzymał pamiątkowy tłoczony medal, a najlepsi statuetki Chrząszcza.
Organizatorzy już zachęcają do udziału w IV
edycji ,,Wzgórzowej 13’’, a żeby się lepiej przygotować do biegu to w każdy poniedziałek
o godzinie 18:00 członkowie Stowarzyszenia
Bieg Opolski prowadzą treningi na trasie biegu.
Warto skorzystać, by bieg w przyszłorocznych
zawodach był jeszcze przyjemniejszy.
Klasyfikacja końcowa:
OPEN Kobiet
1. Broj Natalia (01:06:15)
2. Mrugała Monika (01:08:47)
3. Gregorczyk Magdalena (01:10:21)
OPEN Mężczyzn
1. Kokot Daniel (00:54:04)
2. Hryniów Łukasz (00:54:43)
3. Stach Krystian (00:55:09)
SZTAFETY:
BBL OPOLE – drużyna męska (00:59:26)
POLARIS CHAMPIONS (01:03:30)
OSP Chrząszczyce (01:04:44)
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Z

okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej
w naszej gminie odbyła się wspaniała uroczystość. We wtorek, 18 października w hotelu
Arkas odbyło się uroczyste spotkanie z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Pani Burmistrz Róża
Malik zaprosiła nauczycieli i dyrektorów szkół, by
wręczyć im nagrody za zasługi, zaangażowanie
i poświecenie włożone w wychowanie i edukację dzieci oraz młodzieży.
– Oświata jest jednym z najważniejszych priorytetów w gminie. Wychowanie szkolne niesie za
sobą dużą odpowiedzialność, ale i satysfakcję –
zaznaczyła pani Burmistrz. – Każda praca niesie
za sobą pewną satysfakcję, zawód nauczyciele jest
wyjątkowy, ponieważ to dzięki uczniom, nauczyciele czują prawdziwą satysfakcję widząc jak młode
pokolenie się rozwija i robi codzienne postępy.
Pani Burmistrz podzieliła niepokój nauczycieli
związany z nowymi planami rządu, jakimi są likwidację gimnazjów. Ale i tak głównym tematem
spotkania nie były problemy, a wręcz przeciwnie
– sukcesy. Nagrodzeni zostali nie tylko, aktywni
zawodowo pracownicy oświaty w naszej gminie, ale również emerytowani dyrektorzy szkół
i przedszkoli, którzy otrzymali symboliczne róże.
Spotkanie poprowadziła Dyrektor Biura Obsługi
Oświaty Samorządowej w Prószkowie, pani Barbara Dziubałtowska.
Czas wszystkim uczestnikom umilały występy
Klubu Wokalisty działającego przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie. Warto pamiętać jak
wiele zawdzięczamy naszym nauczycielom,
w końcu to oni, zaraz po rodzicach odkrywają
przed nami tajemnice otaczającego nas świata.

Warto wiedzieć,
gdzie szukać
pomocy
Prelekcja edukacyjna rodzin osób chorych

D

nia 28 września w Prószkowie w sali DFK
odbyła się prelekcja edukacyjna dla rodzin
opiekujących się na co dzień chorymi w domu.
Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie
Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych z siedzibą w Gogolinie. Stowarzyszenie realizuje
zadanie publiczne gminy Prószków. W czasie
spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się o
pielęgnacji osoby przewlekle chorej, możliwości
refundacji, systemie opieki. Gościem spotkania
był Pan Jerzy Duda - prezes Fundacji KTOTO, zajmującej się na co dzień chorymi na Alzheimera.
Uczestnicy spotkania otrzymali broszury
z wszystkimi ważnymi tematami dotyczącymi
pielęgnacji obłożnie chorego oraz próbki produktów środków pielęgnacji.
Kolejna prelekcja dla mieszkańców gminy
Prószków odbędzie się 24 listopada o godz.11.00
w sali DFK Prószków ul. Zamkowa 2. Temat spotkania - Codzienne życie z cukrzycą u dzieci
i dorosłych.
Serdecznie zapraszamy.
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,,Pod Borem’’
Jedyne takie miejsce na ziemi…

19

października 2016 roku w Łosiowie odbyła
się uroczysta konferencja podsumowująca
tegoroczną edycję konkursu Zielone Lato 2016.
W tej chwili można zadać sobie pytanie co
ta mała miejscowość ma wspólnego z nasza
gminą? Otóż ma i to sporo, ponieważ w konkursie, który swój finał miał właśnie w Łosiowie,
swoją pierwszą nagrodę, Srebrną Różę zdobył
ośrodek wypoczynkowy ,,Pod Borem’’ z Przysieczy. Jak z uśmiechem dodaje pani Barbara Wlazik,
właścicielka, ,,niewiele zabrakło do zdobycia Złotej Róży’’. Warto podkreślić, że konkurencja była
spora, dodatkowo jest to też pierwszy tego typu
konkurs w którym, ten ośrodek brał udział.
A wszystko zaczęło się od wizyty pani Krystyny Czech, doradcy terenowego ds. Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej w województwie opolskim, która zaproponowała i zachęciła do udziału
w konkursie. Po oficjalnym zgłoszeniu, do Przysieczy przyjechała komisja konkursowa, by ocenić obiekt. Pod uwagę brała przede wszystkim

NOVEMBERGEDANKEN

urządzenie i funkcjonowanie gospodarstwa,
jakość świadczonych usług, ofertę zdrowej i tradycyjnej żywności czy szczególne atrakcje związane z obiektem i okolicą. ,,Już po wizytacji wiedziałam, że będzie dobrze.
Komisja składająca się z pięciu osób, chwaliła obiekt i zachwalała standard oferowanych
usług, korzystne ceny, widoki i piękna okolicę’’
opowiada pani Barbara Wlazik. Konkurs, między

innymi promuje najlepsze i najciekawsze obiekty
opolskiej wsi, a jak podkreśla pani Barbara ,,zdobycie nagrody w takim konkursie motywuje do
dalszego działania i modernizowania ośrodka,
a co najważniejsze pokazuje, że wszystko co
robimy idzie w dobrą stronę’’.
Życzymy kolejnych sukcesów i samych zadowolonych gości korzystających z uroków tego
pięknego miejsca.
Od lewej: Antoni
Konopka Członek Zarządu
Województwa
Opolskiego,
Barbara Wlaźlik
wraz z córką, Aneta
Lissy-Kluczny
- pracownik
Urzędu Miejskiego
w Prószkowie,
Jarosław Nosal
- Dyrektor
Opolskiego
Doradztwa
Rolniczego
w Łosiowie

Nebel steigt auf, Nebel fällt nieder.
Blätter fallen von den Bäumen,
der Wind weht sie über Land und Gräber.
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 zmarsli odeszli, tu ich nie ma,
ale w naszych sercach
i w myslach pozostali.
Ingeborg Odelga

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków
tel. 77 464 80 73 e-mail: zgkim@zgkim-proszkow.pl

Szanowni Mieszkańcy
Chrzowic i Folwarku

Z

dniem 01.01.2017 roku obecny operator sieci kanalizacji sanitarnej, którym są Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o. w Opolu, kończy na terenie Chrzowic i Folwarku swoją działalność.
Zadanie operatora sieci przejmuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Prószkowie. Konieczne będzie podpisanie przez Państwa porozumienia z WIK Opole informującego o rozwiązaniu dotychczasowych umów oraz zawarcie nowych z ZGKiM w Prószkowie.
W związku z tym w listopadzie br. odwiedzą Państwa pracownicy ZGKiM, którzy dostarczą porozumienie z WIK Opole oraz nową umowę. Dokumenty można podpisać i oddać pracownikowi
ZGKiM lub dostarczyć osobiście lub listownie na adres ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie.
Informujemy ponadto, że od 01.01.2017 roku na terenie Chrzowic i Folwarku, będzie obowiązywała taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy
Prószków, zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/125/2016 z dnia 31.03.2016 r.
Prezes Zarządu ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie

listopad 2016
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Lokalna Strategia Rozwoju – nowe nabory wniosków

W

marcu 2017 roku Partnerstwo Borów
Niemodlińskich ogłosi nabory wniosków
o dofinansowanie w ramach realizacji nowej
Lokalnej Strategii Rozwoju.
Będą to nabory na ZAKŁADANIE działalności
gospodarczej (tzw. premie) oraz na ROZWIJANIE
działalności gospodarczej.
W przypadku premii na start można otrzymać
dotację 60 000 zł (100% dofinansowania, środki
przelewane na konto przed realizacją projektu).
W przypadku rozwijania poziom dofinansowania
może wynosić nawet 300 000 zł, tj. do 70% kosztów. Wnioski będzie można składać w zakresie
PKD wpisującym się w:
• PRZEDSIĘWZIĘCIE 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
wsparcie dla firm z zakresu: wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, łowiectwo, działalność usługowa związana z leśnictwem, wydobywaniem i obróbką surowców
mineralnych, produkcją owoców i warzyw,
przetwórstwo mleka, produkcja tartaczna
oraz szeroko rozumiane stolarstwo i produkcja opakowań drewnianych produkcja cegieł,
odlewnictwo żeliwa, działalność zw. z ochroną
środowiska (odprowadzanie ścieków, zbieranie odpadów), działalność zw. z projektowaniem zieleni oraz jej utrzymaniem i pielęgnacją, uprawa drzew i krzewów owocowych,
jagodowych i orzechów, uprawa winogron na potrzeby win, produkcji i sprzedaży pieczywa, ciast

•

•

i ciastek, przetwórstwo i sprzedaż owoców
i warzyw, przetwórstwo mleka i wyrób serów,
produkcja win, piwa, wód mineralnych, produkcja plecionkarska, produkcja ceramiczna,
kucie metali, sprzedaż ryb
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2: POKOLENIA wsparcie na
zakładanie i rozwijanie prywatnych żłobków,
przedszkoli, domów seniorów oraz rozwój
usług opieki nad osobami zależnymi od osób
aktywnych zawodowo(rehabilitacja, usługi
czasu wolnego)
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3: TURYSTYKA W BORACH
NIEMODLIŃSKICH zwiększamy ilość obiektów
i usług związanych
z obsługą ruchu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków
tel. 77 464 80 73 e-mail: zgkim@zgkim-proszkow.pl

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Prószków

W

związku z dużym napływem wody do sieciowych przepompowni ścieków podczas opadów
deszczu, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie zamierza
przeprowadzić kontrolę mającą na celu stwierdzenie sposobu odprowadzania wód opadowych
z gospodarstw domowych na terenie Gminy Prószków.
W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców o sprawdzenie i ewentualne uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie swoich posesji. Wszystkich mieszkańców, którzy odprowadzają deszczówkę do kanalizacji sanitarnej wzywamy do natychmiastowego trwałego rozłączenia instalacji.
Kontrola będzie przeprowadzona w każdej miejscowości od 15 stycznia 2017 roku.
Zgodnie z art. 9.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem
ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. prawnie zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych
i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Ponadto zgodnie z art. 28 punkt 4 i 4a, kto wprowadza
bez umowy ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny do 10.000 zł.
Prezes Zarządu ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie

turystycznego (wsparcie miejsc noclegowych,
gastronomii, turystyki aktywnej)
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń otwierających w/w nabory.
Najbliższe szkolenie odbędzie się 8 listopada
2016 roku, o godz. 17:00 w nowej siedzibie Partnerstwa Borów Niemodlińskich na Rynku 52
w Niemodlinie.
Kolejne spotkania o tej samej tematyce
zaplanowaliśmy:
• 16 listopada 2016 r. godz. 17:00, w Gminnym
Ośrodku Kultury w Strzeleczkach
• 22 listopada 2016 r. o godz. 17:00, w sali
Urzędu Gminy w Łambinowicach
• 29 listopada 2016 r. o godz. 17:00, w sali
Urzędu Gminy w Komprachcicach
Spotkania dla biznesu w Białej, Dąbrowie,
Tułowicach i Prószkowie obędą się w styczniu
i marcu 2017 roku. Jednocześnie zapraszamy
przedstawicieli tych gmin na spotkania listopadowe. Zgłoszenia do 4 listopada 2016 r. (piątek)
na nasz adres mailowy: niemodlinskie@op.pl, fax:
77 4606 351.
Na spotkaniu omówimy zasady, sposób składania i formularze wniosków, przedstawimy
jakie koszty podlegają dofinansowaniu. Prosimy
o wstępne przygotowanie propozycji swoich
projektów, tak byśmy mogli je omówić na spotkaniu. Zapraszamy do
2 osób z jednej firmy

NAGRODZENI
PRZEZ MINISTRA

W

Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu,
12 października 2016 roku odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Święta Edukacji
Narodowej. Uczestniczyli w niej m.in.: Wojewoda
Opolski, Opolski Kurator Oświaty, przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego, parlamentarzyści
naszego województwa, przedstawiciele instytucji i środowisk oświatowych, kościelnych, związków zawodowych.
W trakcie uroczystości nagrodzono dwóch
nauczycieli Zespołu Szkół im. ks. Karola Brommera
w Zimnicach Wielkich. Za odpowiedzialną pracę,
kształtowanie i wychowanie młodego pokolenia, osiągnięcia w pracy zawodowej Medalami
Komisji Edukacji Narodowej wyróżniono Panią
mgr inż. Ewę Wiśniewską oraz Panią mgr Alicję
Badura. GRATULUJEMY
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Orzeł Źlinice – liga okręgowa

W

październiku drugiej porażki na własnym boisku doznali piłkarze Orła
Źlinice z drużyną z Paczkowa, której ulegli wynikiem 0:2.
Kolejny mecz rozgrywany na wyjeździe z drużyną Porawie II Większyce
zakończył się remisem (1:1) pomimo wyraźnej przewagi zespołu ze Źlinic.
Podczas następnego spotkania przed własną publicznością piłkarze
Orła podejmowali niżej notowanego rywala z Racławiczek. Niestety po raz
kolejny ulegli przeciwniokowi na własnym boisku wynikiem 0:1.
Tuż po meczu zarząd klubu ULKS Orzeł Źlinice podjął decyzję o zakończeniu współpracy z ternerem Maciejem Lisickim ze względu na niezadowalające wyniki zespołu. Tymaczsowym trenerem został Tomasz Copik,
który poprowadził drużynę Orła Źlinice w kolejnym meczu wyjazdowym
z drużyną Orła Branice. Mecz ten zakończył się wysokim zwycięstwem
naszych Orłów aż 7:0.

LKS Polonia Prószków – klasa A

M

iesiąc październik również od przegranej rozpoczęli seniorzy Polonii
Prószków, którzy na własnym boisku ulegli drużynie LZS Niemysłowice-Dębowiec 2:4.
8 kolejka opolskiej A klasy to spotkanie z drużyną LZS Ligota Bialska-Radostynia, które niestety również zakończyło się porażką naszej drużyny 2:4.
Przełamanie nastąpiło w kolejnym meczu ligowym, podczas którego
na własnym boisku seniorzy podejmowali drużynę KKS Czarni Korfantów.
Mecz ten zakończył się zwycięstwem naszej drużyny 3:2.
Z ostatniego październikowego meczu z drużyną LZS Sudety Moszczanka po bezbramkowym remisie piłkarze Polonii Prószków przywieźli ze
sobą 1 pkt.

LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

P

iłkarze z Przysieczy swój pierwszy październikowy mecz rozpoczęli
wygraną 3:1 z drużyną LKS Korona Krępna.
Niestety kolejny mecz na wyjeździe z drużyną LZS Kosmos Dobra to
wysoka porażka naszych piłkarzy 5:0.
Kolejne spotkanie na własnym terenie z drużyną KS Magnum Chorula
również nie zakończyło się szczęśliwie (0:3).
Z ostatniego meczu na wyjeździe, podczas którego LZS Przysiecz podejmował zespół z LKS Obrowiec również nie udało się przywieźć punktów.

Sekcja kobiet MKS Gwiazda Prószków
– II liga kobiet

W

tym sezonie nasze dziewczyny opuściło szczęście. Najpierw na spotkanie z naszą drużyną przyjechał wzmocniony ekstraligowymi piłkarkami zespół Mitech Żywiec, a następnie sytuacja powtórzyła się z drużyną
PWSZ Wałbrzych. Niestety, pomimo dobrej gry naszej drużyny mecz zakończył się porażką 1:4.
Podczas kolejnego spotkania na wyjeździe z drużyną LZS Pakosławice
dziewczyny przywiozły zasłużone zwycięstwo 4:0.

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, Redaktor: Malwina Wójciak
e-mail: kronikarz@opoczta.pl, tel. 535 360 843, tel. 698 613 550
Znajdź nas na facebooku i na stronie www.proszkow.infoopole.pl

