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W grudniowe, niedzielne 
popołudnie duża sala hotelu 
Arkas w Prószkowie pękała 
w szwach, a to za sprawą 
Młodzieżowej Orkiestry  
Dętej KAPRYS.          Str. 2

Wśród zwycięzców konkursu 
„Ze śląskiem na ty” znalazła się 
Laura Mross – uczennica 2. klasy 
gimnazjum w Zimnicach Wielkich. 

Str. 5

„Mikołajki z bajki” pod takim 
hasłem odbyła się już kolejna 
impreza w Jaśkowicach 
zorganizowana dla wszystkich 
mieszkańców. 

Str. 3

Świąteczny KAPRYS! O Śląsku po śląsku Mikołajki z bajki!

Rozpoczynający się właśnie Nowy Rok każdemu z nas przyniesie wiele nowych wyzwań i doświadczeń.  
Życzymy Wam, aby ten nowy 2018 rok pełen był osobistej satysfakcji, spełnienia marzeń,  

realizacji swoich celów i postanowień, a także, by przez cały rok z Waszych twarzy nie schodził uśmiech! 
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Niemcy są specjalistami w organizacji jar-
marków bożonarodzeniowych. Historia 

pierwszych jarmarków sięga końca XIV wieku, 
a w Austrii końca XIII wieku. Typowy Weihnachts-
markt odbywa się na ulicach lub placach, gdzie 
pełne stragany oferują ozdoby świąteczne, 
wyroby rękodzielnicze i lokalne specjały. Począt-
kowo były to jednodniowe targi, podczas których 
mieszkańcy mieli unikalną okazję, aby zakupić 
niezbędne produkty świąteczne – dziś jarmarki 
trwają kilka dni, a nawet tygodni! 

Tradycja organizowania jarmarków dotarła 
również do Polski. W okresie przedświątecznym 
w wielu miastach organizowane są takie jarmarki, 
m.in. we Wrocławiu i Krakowie, a także w miej-
scowościach naszej gminy – w Chrząszczycach 
i Prószkowie.

W Chrząszczycach tradycyjnie, bo w pierwszą 
niedzielę adwentu, wszyscy mieszkańcy groma-
dzą się na placu przy plebani i wspólnie cieszą 
się z nadchodzących świąt. Na straganach kró-
lują kolorowe ozdoby – bombki i stroiki, a także 
grzane wino, pierniki i ciasto. To jednak tylko 
dodatek do tego co najważniejsze, czyli wspól-
nej rozmowy i możliwości spędzenia popołudnia 

Myśląc o Świątecznym Koncertcie Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej Kaprys, można by poku-

sić się o stwierdzenie, że jest to już pewnego 
rodzaju tradycja. Nie pierwszy raz, młodzi muzycy 
umilają ten przedświąteczny okres mieszkańcom 
gminy Prószków. Wstęp na koncert co roku jest 
zupełnie darmowy, a na stołach króluje ciasto 
i pyszna kawa – i choć jesteśmy pewni, że nie 
jest to głównym powodem tłumu mieszkańców 
na koncercie, to jest na pewno bardzo miłym 
dodatkiem. 

W grudniowe, niedzielne popołudnie duża 
sala hotelu Arkas w Prószkowie pękała w szwach. 
Miejsca siedzące zajęte zostały w kilka minut, 
a z każdą chwilą również z tyłu robiło się coraz 
tłoczniej. Tuż przed drzwiami, młodzi muzycy 

Świąteczny koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys

Świąteczny KAPRYS!

wręczali gościom specjalnie przygotowane na 
tę okazję kartki ze świątecznymi życzeniami. Na 
sali panował gwar, radość dzieci, ale i serdeczne 
rozmowy dorosłych, które ucichły z chwilą, gdy 
na środku sali pojawił się Klaudiusz Lisoń i rozpo-
czął Świąteczny Koncert. W repertuarze orkiestry 
mogliśmy usłyszeć wiele kolęd oraz dobrze znane 
nam utwory o tematyce świątecznej. W przerwie 
swoje umiejętności gdy na instrumentach dętych 
i perkusyjnych zaprezentowały dzieci, które uczą 
się przy orkiestrze, a w przyszłości mają ambicje 
zasilić jej szeregi. 

Było to doskonałe zakończenie roku, w którym 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys świętowała 
X-lecie swojej działalności. Życzymy kolejnych 
pięknych lat!

Tradycja bożonarodzeniowych jarmarków

Świąteczne Jarmarki w Gminie Prószków
Ręcznie wyrabiana biżuteria, ozdoby choinkowe, rozgrzewające napoje,  
a także występy dzieci i lokalnych artystów.

wśród rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Na uwagę 
zasługują uczniowie Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Złotnikach, którzy własnoręcznie 
przygotowali świąteczne ozdoby, a dochód ze 
sprzedaży przeznaczony był dla ciężko chorego 
mieszkańca Ligoty Prószkowskiej.

W Prószkowie już po raz XVII Ośrodek Kul-
tury i Sportu zorganizował świąteczny kiermasz. 
W organizację jak zwykle włączyli się prószkow-
scy uczniowie oraz Dom Pomocy Społecznej. 
Mieszkańcy spotkali się na placu przy kościółku 
poewangelickim, gdzie królowały świąteczne 
melodie oraz grzane wino. W świątecznym reper-
tuarze zaprezentowali się m.in.: przedszkolaki oraz 
mieszkańcy DPS. Pomimo mrozu, mieszkańcy nie 
kryli zadowolenia, a wspólne rozmowy pozwalały 
zapomnieć o zimnych nosach i policzkach.
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„Mikołajki z bajki” pod takim hasłem odbyła 
się już kolejna impreza w Jaśkowicach 

zorganizowana dla wszystkich mieszkańców. 
Powstała przy ogromnym udziale Rady Sołeckiej, 
Sołtysa i mieszkańców.

W przystrojonej sali, pachnącej wypiekami 
świątecznymi, dzieci wysłuchały bajki opowiada-
nej przez Panią Różę Malik, Burmistrza Prószkowa, 
która przyjechała na spotkanie mikołajkowe, by 
przybliżyć dzieciom bożonarodzeniowe trady-
cje. Po wysłuchaniu bajki dzieci wspólnie z Panią Ligockie Wrzosy 

i Kupskie Echo
– dwa nowe fonogramy z udziałem 
zespołów

W piątek, 15 grudnia, Starosta Opolski Hen-
ryk Lakwa, dokonał oficjalnej prezentacji 

dwóch krążków, na których znalazły się nagrania 
zespołów Ligockie Wrzosy i Kupskie Echo. 

Wydawcą płyt „Powiat Opolski Biesiadnie” 
i „Powiat Opolski kolęduje” jest Starostwo Powiatu 
Opolskiego, realizatorem nagrań i producentem 
Zbigniew Lemański - Leman Production. Płyty 
zawierają po 12 nagrań, a zespół Ligockie Wrzosy 
wykonuje utwory: „Zielony mosteczek” i „Lulajże 
Jezuniu”.

Wydawnictwo ma charakter promocyjny. 
Nagrania z płyt można posłuchać na stronach 
internetowych zespołów. 

Mikołajki z bajki!
Jaśkowice uczą i bawią najmłodszych

Burmistrz dekorowały pierniczki. Następnie pro-
jektowały kartki świąteczne oraz wzięły udział 
w konkursie na najdłuższy łańcuch choinkowy. 
W każdych formach chętnie uczestniczyli rodzice 
z czego cieszyli się najmłodsi. 

Kolejną atrakcją było spotkanie z Myszką Miki, 
której nie mogło zabraknąć na bajkowym spotka-
niu mikołajkowym. Były tańce, zabawa  i wspólne 
fotografie. 

Tradycyjnie już imprezę kończyło pieczenie 
kiełbasek i wspólna biesiada przy ognisku. Dzieci 
poszły do domów z garścią cukierków, upomin-
kiem i szeroko uśmiechając się na myśl o św. 
Mikołaju. Czy ktoś jeszcze nie wierzy w jego ist-
nienie ;)?

W Górkach, Rada 
Sołecka wraz z elfami 

zorganizowała już po raz 
trzeci warsztaty bożonaro-
dzeniowe dla dzieci. Pod-
czas warsztatów najmłodsi 
zajmowali się zdobieniem 
pierników oraz własnoręcz-
nie przygotowywali stroiki 
na wigilijny stół. Specjalnie 
na tę okazję stworzony został 
również kącik fotograficzny 
z magiczną świąteczną sce-
nerią, a to za sprawą górec-
kich pasjonatów fotografii 
– Pani Małgosi i Sylwii.

Ostatnią atrakcją dla 
przybyłych gości była wizyta 
diabełka, który miał wystra-
szyć wszystkie góreckie 
łobuzy, a wraz z nim pojawił 
się główny bohater spo-
tkania – św. Mikołaj, który 
rozdał wszystkim słodkie 
prezenty!

Mikołaj odwiedził Górki!
Warsztaty Bożonarodzeniowe w Górkach
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Gdzie się mieścimy …
Dom Dziennego Pobytu przy Domu Pomocy 

Społecznej w Prószkowie mieści się w wyremon-
towanym w 2017 r. skrzydle „C” budynku przy 
ul. Zamkowej 2 (dawny szpital, a później Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy). 

Dla kogo przeznaczony jest nasz Dom …
Dom przeznaczony jest dla osób nieaktyw-

nych zawodowo w wieku 60+, które ze względu 
na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność 
ruchową, sytuację życiową, warunki rodzinne, 
materialne oraz bezradność w sprawach pro-
wadzenia własnego gospodarstwa domowego 
wymagają pomocy i wsparcia osób trzecich.

Dom dysponuje 20 miejscami dla uczestni-
ków zajęć oraz 4 miejscami całodobowego okre-
sowego pobytu. 

Dom będzie funkcjonować w dni robocze 
od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.00 do 
17.00.

Nasza oferta …
•	 aktywizacja	 poprzez	 udział	 w	 atrakcyjnych	

zajęciach terapeutycznych, 
•	 zajęcia	rehabilitacyjne	podtrzymujące	spraw-

ność ruchową,
•	 zaspakajanie	potrzeb	kulturalno-oświatowych,	

sportowo-rekreacyjnych i towarzyskich,
•	 pomoc	w	podstawowych	czynnościach	zwią-

zanych z prawidłowym funkcjonowaniem 
w życiu codziennym,

•	 porady	i	wsparcie	psychologiczne,
•	 pomoc	w	załatwianiu	spraw	osobistych,	zdro-

wotnych i urzędowych,
•	 drugie	śniadanie	oraz	dwudaniowy	obiad.

Dom Dziennego Pobytu przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie

Oferujemy również miejsca całodobowego, 
okresowego pobytu. Osoba korzystająca z tej 
usługi będzie mogła uczestniczyć we wszystkich 
zajęciach organizowanych przez nasz Dom oraz 
korzystać z całodziennego wyżywienia, składają-
cego się z trzech podstawowych posiłków oraz 
drugiego śniadania. Z usługi tej będzie można 
korzystać dwa razy w roku, jednorazowo przez 
okres nie dłuższy niż 14 dni. 

Osobom niepełnosprawnym ruchowo zapew-
niamy możliwość korzystania z transportu.

 Jak skorzystać z usług świadczonych 
przez Dom … 

Pobyt w Domu jest odpłatny, a wysokość 
odpłatności zależy od sytuacji finansowej osoby 
zainteresowanej. 

Podstawą przyjęcia jest decyzja o skierowaniu 
i ustaleniu wysokości odpłatności wydana przez 
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Opolu, na podstawie wniosku o przyjęcie 
złożonego przez osobę ubiegającą się o przyzna-
nie miejsca w Domu, za pośrednictwem właści-
wego miejscowo ośrodka pomocy społecznej.

Procentowa wysokość odpłatności osoby kie-
rowanej za pobyt określa tabela w uchwale Rady 
powiatu Nr XXXIV/245/17. 

Odpłatność uzależniona jest od sytuacji mate-
rialnej osoby kierowanej oraz średniego kosztu 
pobytu w Dziennym Domu Pomocy. 

Przyjmując iż średni miesięczny koszt pobytu 
wynosi około 900,00 zł odpłatność osoby 
skierowanej:
– przy dochodzie osoby samotnie gospodarującej;
•	 do	kwoty	634	zł	wynosi	0,00	zł;	
•	 do	kwoty	951	zł	wynosi	5%	kosztu	tj.	45,00	zł;
•	 do	1268	zł	wynosi	10%	kosztu	tj.	90,00	zł;
•	 do	1585	zł	wynosi	15%	kosztu	tj.135,00	zł.
– natomiast przy dochodzie na osobę w rodzinie:
•	 do	kwoty	514,00	zł	odpłatność	wynosi	0,00	zł;
•	 do	771	zł	wynosi	10%	kosztu	tj.	90,00	zł;
•	 do	1028	zł	wynosi	20%	kosztu	tj.	180,00	zł.		

Wszystkich chętnych do atrakcyjnego 
spędzenia czasu w miłym towarzystwie, pod 
fachową opieką wykwalifikowanych pracow-
ników zapraszamy do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Prószkowie w celu 
skompletowania dokumentacji będącej pod-
stawą do wydania decyzji kierującej.
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JANUAR
 
Benannt nach der römischen Gottheit Janus
welcher mit zwei Gesichtern dargestellt wird,
rückblickend in die Vergangenheit
vorausschauend in die Zukunft.
 
Wir schauen voraus; in die Zukunft:
Wenn die Menschen sich einander näher 
kommen,
in Eintracht leben, aneinander glauben und
vertrauen,
dann besiegt die Nächstenliebe
zu den Menschen und den Tieren jegliches 
Böse.
Dann, ja dann könnten wir im neuen Jahr
zufrieden sein.
 

STYCZEŃ
 
Janus – rzymskie bóstwo
przedstawione z dwoma twarzami
zwróconymi wstecz do przeszłości
i w przód do przyszłości.
 
My patrzymy do przodu w przyszłość:
Gdy wzajemnie sobie zaufamy i uwierzymy
to miłość do człowieka i zwierząt
pokona wszelkie zło.
Wtedy Nowy Rok najprawdopodobniej
Przyniesie nam zadowolenie.  

Ingeborg Odelga

O Śląsku po śląsku

Na konkurs literacki „Ze Śląskiem na ty” zor-
ganizowany  już po raz 24. przez Łubniański 

Ośrodek Działalności Kulturalnej wpłynęło w tym 
roku prawie 150 prac. Wśród zwycięzców znala-
zła się Laura Mross – uczennica 2. klasy gimna-
zjum w Zimnicach Wielkich. Jury przyznało jej 
1. miejsce za pracę „O tym, jak śpiewają  „Przy-
sieczanki”. „Pisałam o dwudziestoletniej historii 
zespołu ludowego z mojej rodzinnej wsi – mówi 
laureatka.  O jego licznych sukcesach w Polsce 
i za granicą, o spotkaniach z ciekawymi ludźmi, 
jak na przykład to ze Zbigniewem Wodeckim 
w 2006 roku podczas „Biesiady Śląskiej” w amfite-
atrze na Górze św. Anny. Zespół śpiewa głównie 
w gwarze śląskiej, ale też po polsku, niemiecku 
i ukraińsku. Skarbnicą wiedzy okazała się pani 
Edeltrauda  Gambka – liderka „Przysieczanek”, 
która udzieliła mi wywiadu. Z ogromnym zainte-
resowaniem przeczytałam też pamiątkową kro-
nikę zespołu prowadzoną przez wiele lat przez 
panią Stanisławę Sosulską. Opiekunem mery-
torycznym pracy była moja polonistka – pani 
Jolanta Drwięga. Werdykt jurorów był dla mnie 
ogromnym zaskoczeniem i przeżyciem.”

To nie jest jedyny sukces Laury. Uczennica 
została również laureatką wojewódzkiego 

OGŁOSZENIE
Burmistrz Prószkowa przypomina, że zgodnie z §14 ust. 7 

Uchwały	Nr	XIX/138/2016	Rady	Miejskiej	w	Prószkowie	z	dnia	
21 czerwca 2016 r., w sprawie regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy Prószków, właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowią-
zani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach 
publicznych. 

Przypominamy, że właścicielowi, który nie wywiązuje się z tego obowiązku, policja może  wysta-
wić mandat karny w wysokości nawet 500,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Prószkowie,  ul. Daszyńskiego 13a

ogłasza obowiązujące w Gminie Prószków  od dnia 01.01.2018 r.  
do dnia 09.06.2018 r. taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków
1. Zaopatrzenie w wodę: (opłaty netto)
- opłata abonamentowa: 4,00 zł/miesiąc 
- opłata za dostarczoną wodę: 2,83 zł/m3 
2. Odprowadzanie ścieków: (opłaty netto)
- opłata abonamentowa: 4,00 zł/miesiąc 
- opłata abonamentowa za wodomierz dodatkowy, 

mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej: 2,16 zł/miesiąc 
- opłata za odebrane ścieki: 6,88 zł/m3

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

Koszt odbioru przyłącza wodociągowego 105,00 zł netto

Koszt odbioru przyłącza kanalizacyjnego 105,00 zł netto
  Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o.

konkursu „ Śląsk – moja mała ojczyzna” zorgani-
zowanego pod honorowym patronatem Prezy-
denta	Miasta	Gliwice.	Tam	zajęła	3.	miejsce.	

Konkursy regionalne zachęcają młodych 
ludzi do postrzegania bogactwa regionu ślą-
skiego oraz do poznawania jego tradycji, kultury 

i historii. Wzmacniają poczucie więzi z małą ojczy-
zną. „Myślę, że często nie doceniamy tego, co jest 
obok nas – zauważa autorka pracy. To, co nas ota-
cza, uznajemy za coś normalnego i oczywistego, 
a nie zawsze tak jest. Nie zdajemy sobie sprawy 
,że tuż obok nas jest jakiś „skarb”. Moim zdaniem 
takim ”skarbem” dla naszej wsi (…) jest zespół 
„Przysieczanki”. Dlatego uznałam, że muszę Wam 
o nim opowiedzieć”.

Jolanta Drwięga
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Piłka nożna to najpopularniejszy sport w Polsce. Pomimo tego, często 
można usłyszeć, że w polskiej piłce nożnej nie ma odpowiedniego sys-

temu szkolenia dzieci i młodzieży. Tymczasem taka opinia wcale nie odpo-
wiada prawdzie, a szkolenie dzieci i młodzieży w naszym kraju przeszło na 
przestrzeni ostatnich lat znaczącą przemianę. 

Najlepszym przykładem jest Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, który 
już od kilku lat dba o rozwój piłkarski najmłodszych dzieci. Podopieczni OKi-
S-u przez cały rok biorą udział w licznych turniejach i meczach towarzyskich, 
nabierając nowych umiejętności i doświadczeń.

Na zakończenie roku 2017 oraz projektu „Piłka nożna -łączy pokolenia”, 
którego sponsorem jest spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp.z o.o. 
piłkarze OKIS-u Prószków wybrali się na turniej piłkarski do Dobrzenia Wiel-
kiego. Organizatorem turnieju była zaprzyjaźniona szkółka piłkarska Soccer 
College Łubniany. Piłkarze reprezentowali nas w sześciu kategoriach wieko-
wych. Nie brakowało wielu emocji, sportowej rywalizacji oraz uśmiechów 
na ustach. Oprócz prezentów, medali i pucharów dla naszych drużyn, piłka-
rze otrzymali również nagrody indywidualne.

W rywalizacji rocznika 2009 najlepszym piłkarzem został Przemek Świst, 
natomiast w kategorii 2005 najlepszym piłkarzem wybrano Łukasza Sta-
niów. Najlepszym bramkarzem został Leonard Iwański. W tym miejscu 
należy wspomnieć że nasi piłkarze z rocznika 2007 występowali w kategorii 
2005.

UCZESTNICY TURNIEJU:
1. Soccer College Łubniany
2. Soccer College Opole
3.	UKS	GOSDiM	Turawa
4. OKiS Prószków
5. Victoria Chróścice
6. UKP Gol Opole
7. Football Academy Zawiercie
8.	Odra	Opole
9. BTP Stal Brzeg
10. Lider Skarbimierz
11. OKS Olesno
12. Rodło Opole
13.	TOR	Dobrzeń	Wielki
14. Spiders Krapkowice
15. Soccer College Murów
16. GKS Piomar Tarnów Opolski

Piłkarze OKiS Prószków pozytynie zakończyli rok 2017!
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Regulamin przyznawania statuetki
Leopold Prószkowski 2018

I. Postanowienia ogólne
1.  Statuetkę Leopolda Prószkowskiego przyznaje się za zasługi na rzecz 

gminy Prószków.
2.  Statuetkę nadaje się osobie fizycznej, instytucji, firmie lub innemu pod-

miotowi, który z tytułu swojej działalności przyczynił się do rozwoju 
gminy i daje przykład do naśladowania i propagowania.

3.		W	roku	2018	statuetki	przyznaje	się	w	czterech	kategoriach:
a) Działalność społeczna; 
b) Kultura i sztuka;
c) Sport i rekreacja;
d) Przedsiębiorczość i gospodarka.

4.  Statuetkę Leopolda Prószkowskiego w danej kategorii może otrzymać ta 
sama osoba, instytucja bądź firma tylko jeden raz.

5.  Statuetkę Leopolda Prószkowskiego przyznaje Kapituła powoływana 
zarządzeniem Burmistrza Prószkowa.
5.1 W skład Kapituły Leopoldów wchodzą: Burmistrz Prószkowa, przed-

stawiciele różnych szczebli władz samorządowych województwa 
opolskiego, osoby będące pomysłodawcami i współtwórcami przed-
sięwzięcia, przedstawiciele izb gospodarczych lub innych instytucji 
okołobiznesowych, osoby świata kultury, nauki, sztuki i sportu.  

5.2 Skład Kapituły określany jest imiennie. Udział w pracach kapituły 
powinien być osobisty. W uzasadnionych sytuacjach osoba powo-
łana w skład Kapituły może być reprezentowana przez upoważnio-
nego pisemnie przedstawiciela.

II. Tryb zgłaszania i wyłaniania kandydatów do statuetki
1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:

a) Organom statutowym gminy Prószków i ich przedstawicielom;
b) Mieszkańcom gminy w liczbie co najmniej 10 osób;
c) Organizacjom społecznym, zawodowym, politycznym itp. działają-

cym na terenie gminy. 
2.  Kandydatury należy zgłaszać w formie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie do 
31.01.2018 r. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

3.		 Formularz	 zgłoszeniowy	 podlega	 udostępnieniu	 w	 styczniowym	 (sty-
czeń	2018r.)	wydaniu	gazetki	Kronikarz	Gminy	Prószków,	w	sekretariacie	
Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronie internetowej www.
proszkow.pl. 

4.  Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:
a) Określenie podmiotu dokonującego zgłoszenie;
b) Określenie kategorii; 
c) Określenie kandydata poprzez podanie jego imienia i nazwiska, bądź 

danych instytucji lub firmy;
d) Zgodę kandydata na uczestniczenie w konkursie oraz na przetwarza-

nie danych osobowych;
e) Charakterystykę kandydata poprzez przedstawienie w szczególności 

drogi zawodowej społecznej lub politycznej, szczególnych wyróżnień 
i uzasadnienie zgłoszenia. 

III Tryb i zasady nadawania odznaki
1.  Kapituła spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów nominuje trzech 

kandydatów do każdej kategorii.
2.  O nominacji kandydat zostaje powiadomiony przez wyznaczoną przez  

Kapitułę osobę. 
4.  Podczas drugiego posiedzenia Kapituła spośród wcześniej nominowa-

nych wybiera laureata danej kategorii.

                                                                                                                                                                   Załącznik nr 1                                            
                                                                                                                                                                     do Regulaminu                                

                                                                                                                                                                                 przyznawania statuetki
                                                                                                                                                                               Leopold Prószkowski       

                                                                                                                                                    2018

Zgłoszenie kandydata do wyróżnienia LEOPOLD PRÓSZKOWSKI 2018

1. Nazwa osoby fizycznej, instytucji, firmy lub innego podmiotu zgłoszonego do wyróżnienia:
…………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby lub miejsce zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu:
…………………………………………………………………………………………………

2. Wybrana kategoria, wstawić tylko jeden krzyżyk pod odpowiednią kategorią

Działalność społeczna Kultura i sztuka Sport i rekreacja Przedsiębiorczość 
i gospodarka

3. Charakterystyka kandydata (z uwzględnieniem drogi zawodowej, społecznej lub politycznej, 
szczególne osiągnięcia; uzasadnienie zgłoszenia):

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………4. Zgoda na udział w konkursie LEOPOLD PRÓSZKOWSKI 2018

Wyrażam zgodę na /właściwe zaznaczyć/:
o swój udział;
o udział reprezentowanej przeze mnie firmy/instytucji/innego podmiotu

w konkursie Leopold Prószkowski 2018.

………………………………………
czytelny podpis kandydata lub osoby upoważnionej

5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i wyłonieniu laureata do nadania statuetki Leopolda 
Prószkowskiego 2018.

………………………………………
czytelny podpis kandydata lub osoby upoważnionej

6. Instytucja/ organ zgłaszający:
…………………………………………………………………………………………………
Dane teleadresowe zgłaszającego:
…………………………………………………………………………………………………
Dane podmiotu zgłaszającego lub osoby upoważnionej:
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………
czytelny podpis podmiotu zgłaszającego lub reprezentującej go osoby

W razie zgłoszenia kandydata przez osoby prywatne czytelne podpisy 10 osób wraz z numerami 
telefonu prosimy umieścić na odwrotnej stronie.

Docenimy najlepszych!
Po kilku latach przerwy, 17 marca 2018 roku, 
zorganizowana zostanie Gala Leopoldów, podczas 
której wręczone zostaną statuetki dla mieszkańców, 
firm i instytucji najbardziej zasłużonych dla gminy 
Prószków. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów!

5.  Statuetki wręcza Burmistrz Prószkowa na uroczystej gali, która odbędzie 
się	17.03.2018r.

IV Postanowienia końcowe
Obsługę kancelaryjną związaną z realizacją niniejszego regulaminu 

zapewnia Urząd Miejski w Prószkowie – Referat Organizacyjny, stanowisko 
ds.	promocji	i	kultury,	tel.	77	401	37	18.	
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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
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Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza chłopców w wieku 7–12 lat do udziału w

chórze  chłopięcym.  Zajęcia są  darmowe i  odbywają  się  we wtorki  o  godz.  17.00 lub w piątki

o godz.16.20 (w zależności od wybranej grupy)  przy ul. Drzymały 1a w Opolu. Istnieje również

możliwość ustalenia indywidualnej godziny zajęć w piątek. W planach liczne koncerty, warsztaty

i wyjazdy! Zgłoszenia oraz więcej informacji pod nr tel. 500 – 590 – 570 lub pod adresem:  

dimk@diecezja.opole.pl

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serce mają. 

Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”. 

J.W. Goethe

Pierwsze Liga 
Futsalu Kobiet 
nabiera rozpędu!

Już po raz drugi MKS Gwiazda Prószków, tuż po 
zakończeniu sezonu trawiastego, wzięła udział 

w rozgrywkach Pierwszej Ligi Futsalu Kobiet i po 
raz kolejny zdaje się być jednym z głównych 
faworytów do awansu do turnieju finałowego. 
Obecnie, na przełomie rozgrywek, podopieczne 
Sandry Zylli zajmują pierwsze miejsce w grupie, 
mając do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz 
z zespołem BTS Rekord Bielsko-Biała. 

Rozgrywki grupowe kończą się 4 lutego, 
a następnie rozegrany zostanie turniej finałowy, 
gdzie zmierzą się ze sobą cztery najlepsze dru-
żyny z grupy śląsko-opolskiej oraz krakowskiej.

Skład zespołu: A. Józefczyk, K. Gogolok, 
S. Zylla, T. Kaczerewska, K. Sobotkiewicz – K. Gabor, 
E. Feliks, J. Ficek, M. Miadzielec, K. Dąbrowska, 
M. Trepka


