
Ryszło głosowanie na zadania 
Budżetu Obywatelskiego!
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Gmina przeznaczyła maksymalnie 
6 000 zł, jednorazowego 
dofinansowania na zakup nowego 
źródła ciepła. Jednocześnie ściśle 
określa na co można przeznaczyć 
pieniądze.            Str. 2

12 kwietnia pod pomnikiem Ofiar 
Wojen Światowych w Złotnikach 
zebrali się uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego, aby wraz ze Starostą 
Opolskim i Burmistrz Prószkowa 
zasadzić wspólnie drzewa.                Str. 3

Na początku kwietnia otrzymaliśmy 
telefon od zaniepokojonego 
mieszkańca naszej gminy, którego 
uwagę przykuły śmieci znajdujące się 
na terenie rezerwatu Nowej Kuźni. 

Str. 5

Gmina dopłaci do 
wymiany pieców

100 drzew na stulecie 
niepodległości

Okiem mieszkańca:  
Staw w Nowej Kuźni

Zadanie było proste. Wystarczyło opisać swój pomysł, zebrać podpisy 15 mieszkańców i dostarczyć wniosek do Urzędu.
Liczyła się każda inicjatywa obywatelska określająca przedsięwzięcie, które przyczyni się do rozwoju Miasta i zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców. Po weryfikacji przez urzędników, do kolejnego – ostatniego już – etapu, dostało się aż 8 zadań.     Str. 6
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PRACA  SZUKA  CZŁOWIEKA

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

w Prószkowie oraz 
Gminne Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Sp. z o.o. 

ZATRUDNI:
– pracowników  

do prac wod.-kan.,
– pracowników  

do prac budowlanych 
(układanie kostki brukowej),

– kierowców kat. C,  
koparko-ładowarki.

Spółka zapewnia atrakcyjne 
wynagrodzenie i pakiet socjalny.

 
Zainteresowane osoby prosimy 

o przesłanie CV na adres: 
ul. Daszyńskiego 13A 

46-060 Prószków
lub złożenie w sekretariacie  

ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie.

Główną przyczyną powstawania smogu są przestarzałe piece, w których 
spalane są niskiej jakości paliwa. W październiku 2017 r., weszło w życie 

rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, które jasno określa normy 
emisyjne dla kotłów węglowych o mocy nie większej niż 500kW. Rozporzą-
dzenie określa wymogi dla pieców produkowanych i instalowanych w Pol-
sce. Zakazuje m.in. Stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego 
i wskazuje graniczne wartości emisji pyłu, CO2 i gazowych zanieczyszczeń 
organicznych. Wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie kotłów 
na paliwa stałe, które nie będą posiadały piątej klasy parametrów emisyj-
nych i nie będą spełniały podstawowych norm w zakresie emisji pyłu. 

Nakłonienie mieszkańców do zmian nie byłoby możliwe bez odpowied-
niej zachęty finansowej, w postaci dotacji do wymiany pieców. Gmina na 

Walka ze smogiem. Wymiana pieca? Gmina dopłaci!
Walka ze smogiem, głównie w okresie zimowym to jeden 
z najczęściej podejmowanych tematów. Jakoś powietrza, 
jakim oddychamy ma decydujący wpływ na nasze zdrowie. 
Jednym z pomysłów rządu na walkę ze smogiem jest 
dofinansowanie wymiany pieców, na te bardziej ekogoliczne. 

ten cel przeznaczyła maksymalnie 6 000 zł, jed-
norazowego dofinansowania na zakup nowego 
źródła ciepła. Jednocześnie ściśle określa kto 
może starać się o dotację i na co można przezna-
czyć pieniądze.

O pieniądze można ubiegać się, gdy planu-
jemy wymianę pieca węglowego na:

ogrzewanie elektryczne,•	
ogrzewanie olejowe,•	
ogrzewanie gazowe•	
ogrzewanie pelletem•	
odnawialne źródła energii  •	
Gminna dotacja udzielona będzie na pokry-

cie kosztów modernizacji i demontażu starych 
pieców, a także montażu nowych systemów 
ogrzewania.
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Oczyszczalnia ścieków 
w Prószkowie

W 1995 roku Gmina Prószków budując system kanalizacji sanitarnej 
w Prószkowie i okolicach wybudowała na jej potrzeby mechanicz-

no-biologiczną Oczyszczalnię Ścieków.  Technologia  oczyszczania ścieków  
w naszej Oczyszczalni stosowana jest również dzisiaj w nowo projektowa-
nych obiektach.  Jakkolwiek nie uległ zmianie sam proces oczyszczania ście-
ków, to na przełomie lat nastąpił duży postęp technologiczny związany ze 
stosowanymi urządzeniami, przyjmowaniem ścieków przez oczyszczalnię, 
sposobem przygotowania ścieków do czyszczenia wstępnego i właści-
wego oraz procesu wybłyszczania oczyszczonego ścieku przed zrzutem do 
odbiornika.

Aby unowocześnić naszą Oczyszczalnię, Spółka ZGKiM po konsultacji 
z Panią Burmistrz planuje przeprowadzenie przebudowy i moderniza-
cję Oczyszczalni. Proces ten będzie miał na celu zwiększenie wydajności 
Oczyszczalni  przy znaczącym zmniejszeniu uciążliwości dla mieszkańców. 
Spółka posiada już gotowy projekt budowlany modernizacji Oczyszczalni. 
Na ten cel pragniemy pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W zależności 
od wielkości dofinansowania zakres modernizacji zgodnie z analizą techni-
czo-ekonomiczną  wyniesie od 1,1 do 2,1 mln. złotych netto. Złożenie wnio-
sku o dofinansowanie planujemy na przełom 2018-2019 roku a przeprowa-
dzenie modernizacji w 2019 roku.

Nadmienić należy, że modernizacja nie spowoduje wyłączenia 
z pracy Oczyszczalni i nie będzie uciążliwa dla mieszkańców i środowiska 
naturalnego.  

Gerard Cebula
Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniej-
szych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów, niewoli i walki, 

naznaczonej cierpieniem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał 
suwerenność. Podczas corocznych obchodów, 11 listopada czcimy pamięć 
tych, którym zawdzięczmy własne państwo, którym udało się podnieść kraj 
z ogromnych zniszczeń I wojny światowej i stworzyć warunki do rozwoju.

Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem 
setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wraz z początkiem roku, coraz głośniej robi się w temacie obchodzo-
nej w tym roku rocznicy. Starosta Opolski, Henryk Lakwa wraz z portalem 
Opowiecie.info, postanowili uczcić tę wyjątkową okazję posadzeniem stu 
drzew na terenie całego powiatu.  Akcja odbyła się m.in. w Tułowicach, 
Komprachciach, Niemodlinie, Łubnianach, Ozimku i Popielowie, a także 
w jednej z naszych miejscowości – Złotnikach. 12 kwietnia pod pomnikiem 
Ofiar Wojen Światowych zebrali się uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego, którzy mocno zaangażowali się w przedsięwzięcie.

Pierwsze i najważniejsze drzewo zasadzili wspólnie Starosta Opolski, 
Henryk Lakwa wraz  Burmistrz Prószkowa, Różą Malik. Zadaniem uczniów 
było wymyślenie imienia dla drzewa, którym mają się wspólnie opiekować. 
Po wielu propozycjach, wspólnie zdecydowano, że drzewo nazwane zosta-
nie Złotniczka. Po części oficjalnej to właśnie złotnicka młodzież zabrała się 
do pracy i pod czujnym okiem radnego Dawida Kochanek, zasadzili jeszcze 
kilka drzew.

„100 drzew na stulecie niepodległości”
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Światowy  
Dzień Książki

23kwietnia Przedszkolaki z  Boguszyc obcho-
dziły Światowy Dzień Książki. Nasze Kotki” 

i „Biedronki” bardzo lubią książki i dlatego posta-
nowiliśmy ten dzień uczcić szczególnie. Dzieci 
tego dnia przyniosły do przedszkola swoje ulu-
bione książeczki. Opowiadały, jaką książkę przy-
niosły i dlaczego właśnie tę książkę lubią najbar-
dziej. Był to dzień, w którym to w naszym kąciku 
zamieszkały książki inne niż zwykle. Były to książki 
walizki, atlasy, książki olbrzymie i wiele innych 
dziwnych książek, które tego dnia dzieci przy-
niosły do przedszkola. Dzieci z zainteresowaniem 
oglądały książeczki, wymieniały się nimi i głośno 
opowiadały, co im się w nich podoba. Podczas 
zajęć wszystkie dzieci miały okazję zobaczyć 
prezentację multimedialną pt. Drogę jaką prze-
bywa książka nim trafi do czytelnika” i poznały 
jej budowę oraz dowiedziały się jak troszczyć się 
o książki. Dzieci również chętnie uczestniczyły 
w zorganizowanych zabawach ruchowych, roz-
wiązywały zagadki na temat książek. Następnie 
dzieci wykonywały swoją własną zakładkę do 
książki. Mamy nadzieję, że zainteresowanie dzieci 
książką pozostanie na dłużej.

Największym problemem u dzieci jest 
próchnica, która prowadzi do ubytków 
i wad zgryzu, dlatego gabinety 
stomatologiczne mają wrócić do szkół.

Od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach 
znów mają funkcjonować gabinety sto-

matologiczne, w których uczniowie będą mieli 
zagwarantowaną opiekę dentysty. Do mniejszych 
miejscowości, gdzie utrudniony jest dostęp do 
specjalistów, mają przyjeżdżać tzw. Dentobusy. 

Gabinety dentystyczne w szkołach 
przynoszą efekty?
W całej Polsce znajduje się ok. 650 gabinetów 
dentystycznych w szkołach. W naszej gminie do 
tej pory funkcjonował taki gabinet w Prószkowie, 
teraz do tego elitarnego grona dołączył Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach.

Minister zdrowia zapowiedział, że szkoły będą 
mogły starać się o 200 tys. złotych na wyposaże-
nie gabinetu stomatologicznego. Dodatkowo, 
mają też posiadać umowę z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia.

– Uważam, że pomysł przywrócenia gabi-
netów stomatologicznych do szkół jest bardzo 
sensowny. Dzięki temu łatwiej będzie można 
zadbać o zęby naszych dzieci – komentuje jeden 
z mieszkańcow Złotnik.

Mówi się nawet, że u 90 proc. dzieci wystę-
puje próchnica. Niestety, ten proces bardzo 

dynamicznie postępuje w przypadku zębów 
mlecznych. Konsekwencją próchnicy są ubytki 
w uzębieniu, wady zgryzu i leczenie ortodon-
tyczne, które jest bardzo kosztowne.

W Złotnikach na ten cel specjalnie wyremon-
towano i przygotowano gabinet, w którym mie-
ścić się będzie nie tylko gabinet stomatologiczny 
ale również gabinet zdrowotny z dyżurami Pani 
Pielęgniarki. Za pozyskane środki zakupiono 
nowy specjalistyczny sprzęt m.in. wowoczesną 
wagę i parawan. O resztę wyposażenia zadbał 
dyżurujący tam lek. stomatolog Krzysztof 
Pastuch.

Duży plus stanowi osobne wejście od strony 
sali gimnastycznej, dzięki czemu gabinet może 
być otwarty nawet po godzinach pracy szkoły. 

Dzieje się w Boguszycach!

Wyjątkowe 
spotkanie 
w Przedszkolu

16 kwietnia w przedszkolu pojawił się czło-
wiek z pasją, najprawdziwszy w świecie 

pilot niemieckich linii – Pan Filip. Dzieci z ogrom-
nym zainteresowaniem wysłuchały opowieści 
pana Filipa o szkołach, które musiał skończyć, 
aby zostać pilotem, o zadaniach, które czekają go 
w swojej pracy, jako pilota. Gość przygotował dla 
dzieci nie lada atrakcję – krótką prezentację mul-
timedialną, którą wyświetliliśmy na naszej tablicy 
multimedialnej, dzięki której przedszkolaki zostały 
wprowadzone do wnętrza samolotu, mogły 
obejrzeć Ziemię z „lotu ptaka” itp. Dzieci zadawały 
pilotowi pytania, na które udzielał szczegółowych 
odpowiedzi. Dzieci bardzo się ucieszyły z wizyty 
tak interesującego gościa, w tym dniu prawie 
każdy chciał zostać pilotem. Na rysunkach dzieci 
głównym tematem były samoloty, tak, więc 
wizyta gościa pozwoliła po raz kolejny rozbudzić 
zainteresowania nowym ciekawym zawodem. 
Pan Filip mówił w języku niemieckim- również to 
była dużą atrakcją dla dzieci.

Wspierają 
najlepszych!

W dniu 5 kwietnia 2018 r. w Filharmonii Opol-
skiej im. Józefa Elsnera w Opolu miała miej-

sce uroczystość, podczas której Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego – Andrzej Buła wręczył 
dyplomy stypendystom w ramach programu sty-
pendialnego „Wspieramy najlepszych II”. W gronie 
uczniów którym przyznano stypendium znalazła 
się uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Boguszycach, 

Wiktoria Wicher. Gratulujemy!
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Uwaga  
Mieszkańcy Gminy

W związku z dużymi rozbieżnościami w ilo-
ści zakupionej przez ZGKiM sp. z o.o. 

w Prószkowie wody a ilością odprowadzonych 
do oczyszczalni ścieków, zwracamy się do 
Mieszkańców Gminy Prószków z gorącą prośbą 
o sprawdzenie  swoich instalacji wewnętrznych 
i uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej 
na swoich nieruchomościach.

ZGKiM od początku września 2018 roku 
planuje przeprowadzić na terenie całej Gminy 
Prószków kontrolę poprawności poboru wody 
i odprowadzania ścieków, oraz sposobu odpro-
wadzania wody deszczowej. 

Zgodnie z art. 9.1 i art. 28 Ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 roku „o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, 
pobór wody i wprowadzanie ścieków do urzą-
dzeń kanalizacyjnych z pominięciem zaworu 
głównego zagrożone jest karą grzywny lub ogra-
niczeniem wolności.  

 Gerard Cebula
 Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie

Okiem mieszkańca

Śmieci na Stawie w Nowej Kuźni

We wtorek, 17 kwietnia uczniowie Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Prószkowie 

zostali zaproszeni na Festiwal Eksperymentów i  
Doświadczeń, który odbywał się w ramach reali-
zowanego w szkole projektu „Młodzi Odkrywcy 
Sekretów Nauki”. Festiwal odbywał się w Opolu, 
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. 

Na uczniów czekały na nas niesamowite 
atrakcje, uczestniczyli m.in. w czterech poka-
zach dydaktycznych: „Świat robotów”, „Świat 
Kreatywny”, „Świat energii” oraz „Świat Wirtualny 
(VR)”.

„Świat Robotów” to miejsce, w którym 
uczniowie mogli zapoznać się z najnowszymi 
robotami humanoidalnymi i poznać najbardziej 
rozwinięte osiągnięcia techniki w tej dziedzinie.

„Świat Kreatywny” - tutaj uczniowie zaminili 
sie w konstruktorów, którzy zbudowali swego 
pierwszego robota z wykorzystaniem rzeczy 
codziennego użytku (kubek, pisaki, taśma kle-
jąca...). To tu uczyli się podstawowych zasad 
modelowania i strategii działania. Tutaj także 

Na początku kwietnia otrzymaliśmy telefon 
od zaniepokojonego mieszkańca naszej 

gminy, który postanowił spędzić swój wolny czas 
na terenie stawu w Nowej Kuźni – i choć celem 
nadrzędnym było w dużej mierze obserwowanie 
ptaków, to jego niepokój przykuły przepełnione 
kosze na śmieci. 

Przypomnijmy, że Staw w Nowej Kuźni cał-
kiem niedawno został ponownie oddany do 
użytku. Wyremontowano m.in. drewnianą 
kładkę, a także wybudowano wieżę widokową. 
Przechadzając się nad stawem, nie sposób nie 
docenić piękna otaczającej przyrody, nacieszyć 
się odłgłosami przyrody, jak również zaczerpnąć 
tam odrobiny spokoju i relaksu. 

Środowisko wpływa na człowieka, również 
człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje, 
z tą różnicą, że nasze oddziaływanie jest często 

bardzo destrukcyjne. Na terenie rezerwatu poja-
wiły się folie, papierki, butelki po piwie, a także 
pozostałości po grillu – takich rzeczy nie powin-
niśmy oglądać w tym miejscu.

Apelujemy do Was mieszkańcy - w dobie 
gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju 
cywilizacyjnego, coraz większego znaczenia 
nabiera pojęcie ochrony środowiska.

Każdy z nas pragnie żyć w domu, który jest 
zdrowy i czysty. Zmieniając własne zachowania, 
w łatwy sposób możemy wytworzyć w sobie 
nawyki takiego postępowania, które przyczyni 
się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska 
w naszym najbliższym otoczeniu.

Przedstawiamy kilka cennych wskazówek 
pomocnych w trosce o otaczające nas środowisko:

Zmniejszajmy ilości  
i segregujmy odpady

Oszczędzajmy papier, zbierajmy makulaturę, 
używajmy butelek zwrotnych, unikajmy kupo-
wania rzeczy z plastiku, na zakupy zabierajmy ze 

sobą reklamówki, aby nie trzeba było przynosić 
kolejnej torby plastikowej ze sklepu, kupujmy 
artykuły w szkle a nie w puszkach.

Oszczędzajmy energię
Włączajmy ogrzewanie w rzeczywiście 

niskich temperaturach, wyłączajmy oświetlenie 
w pokoju, gdy z niego wychodzimy, zastąpmy 
urządzenia elektryczne pracą własnych mięśni 
(np. przy pracach w kuchni).

Oszczędzajmy wodę
Korzystanie z kąpieli pod prysznicem zamiast 

w wannie, oszczędzajmy wodę przy zmywaniu, 
kontrolujmy szczelność kranów, a także kupujmy 
sprzęty AGD oszczędzające wodę.

Pamiętajmy że wszystko  
zależy od nas samych!

Festiwal eksperymentów
mogli zaprojektować swoją koszulkę z użyciem 
pisaków fluoroscencyjnych.

W „Świecie Energii” przeprowadzone były 
efektowne doświadczenia, dotyczące produkcji 
„czystej” energii (z wody, wiatru, słońca). Uczno-
wie poznali różne materiały, z których można 
wytworzyć biomasę. 

„Wirtualny Świat (VR)” przeniósł uczniów 
w niedaleką przyszłość (bo chyba tak będzie 
wyglądał świat przyszłości). Mieliśmy okazję 
przetestować najnowszy sprzęt generujący trój-
wymiarowe obrazy tuż przed naszymi oczami. 
Urządzenia reagują na ruchy głowy, więc mie-
liśmy wrażenie, że rzeczywiście znajdujemy się 
w miejscu, które oglądamy (np. w Kosmosie). 
Moglismy także doświadczyć jednej strefy- Strefy 
Aktywności Fizycznej- bo przecież zmieniająca 
się rzeczywistość nie zastąpi nam ruchu na świe-
żym powietrzu i zabawy w gronie rówiesników! 
Na zakończenie odbyło się wspaniałe widowisko 
multimedialno- laserowe. 

(źródło: PSP Prószków)
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Zadania ocenione pozytywnie oraz dopuszczone do konsultacji

Nazwa zadania Opis zadania Szacunkowa 
wartość

 Koncert świąteczny  
Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kaprys”

Koncert Świąteczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kaprys” ma na celu wprowadzić miesz-
kańców miasta i gminy Prószków w klimat Świąt Bożego Narodzenia. W trakcie koncertu 
zaprezentowane zostaną różne aranżacje kolęd i utworów o tematyce świątecznej. Jest to 
doskonała okazja do wspólnego kolędowania. W ramach przygotowań do koncertu zostaną 
zorganizowane warsztaty muzyczne, w trakcie których dzieci i młodzież pod okiem instruk-
torów będzie doskonaliła repertuar świąteczny. Zadanie to przyczyni się do rozpowszechnie-
nia kultury oraz ujawnienia potencjału artystycznego młodego pokolenia. 

12 500,00 zł

Projekt zagospodarowania placu miejskiego  
za sklepem „Centro”

Wykonanie projektu parkingu z miejscem odpoczynku w postaci ławek pomiędzy miej-
scami parkingowymi oraz wydzielenie miejsca na którym w dni targowe można handlować 
a w pozostałe dni będą to miejsca parkingowe. 

60 000,00 zł

Montaż kamer w Prószkowie  
oraz w parku przy ul. Parkowej 

Montaż kamer na rynku (3 szt.) oraz w parku             (3 szt.) 35 000,00 zł

Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej 
na boisku wielofunkcyjnym w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. B. Koraszewskiego 
w Prószkowie 

Zadanie będzie polegało na wyposażeniu boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawo-
wej w Prószkowie w bezpieczną nawierzchnię typu Gerflor Sport Court. Jest to zewnętrzna 
nawierzchnia sportowa pozwalająca na bezpieczne uprawianie wielu dyscyplin sportu oraz 
gier i zabaw ruchowych.

99 199,50 zł

Postawienie znaków ograniczenia szybkości 
do max. 20 km/h przy ul. Korfantego do ul. 

Eichendorffa od wjazdu z ul. Kościuszki 

Postawienie znaków ograniczenia (4 szt.) szybkości do max. 20 km/h przy ul. Korfantego do 
ul. Eichendorffa od wjazdu z ul. Kościuszki.

3 040,00 zł

Planszowy Prószków, czyli zakup 45 gier 
planszowych do Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Prószkowie. Gry zostaną zakupione przez 
wspomnianą wyżej bibliotekę. Będzie można je 

wypożyczać. Posłużą też jako pomoc dydaktyczna 
podczas zajęć oraz wydarzeń, organizowanych 

przez bibliotekę i tutejszy ośrodek kultury. 

Celem zadania jest zakup 45 gier planszowych różnego rodzaju. Począwszy od tych dla naj-
młodszych poprzez familijne, ekonomiczne, historyczne, przygodowe, a skończywszy na 
zaawansowanych strategiach. Gry mogą stać się ciekawszą formą spędzenia wolnego czasu. 
Pomagają także w nawiązywaniu interakcji pomiędzy ludźmi. 

4 000,00 zł

Zakup 20 robotów typu Ozobot 2.0 Bit - Biały dla 
Publicznego Przedszkola w Prószkowie 

Zadanie polega na zakupie 20 robotów typu Ozobot 2.0 Bit - Biały dla Publicznego Przed-
szkola w Prószkowie. Będą wykorzystywane do prowadzenia warsztatów, przybliżających 
podstawy programowania. 

6 180,00 zł

Oświetlenie treningowe  
na stadionie miejskim w Prószkowie 

Zadanie będzie polegać na budowie oświetlenia na stadionie miejskim w Prószkowie 
(główna płyta boiska).

99 937,50 zł

Zadanie odrzucone

Nazwa zadania Uzasadnienie decyzji odrzucenia zadania

Doprowadzenie sieci światłowodowej  
- Internet dla mieszkańców Prószkowa.  

Formularz zgłoszenia propozycji zadania nie został wypełniony kompletnie, poprzez co nie-
możliwa jest weryfikacja zgłoszonego zadania w kontekście zgodności z postanowieniami 
Zarządzenia nr RO.0050.607.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie 
określenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Prószkowa z dnia 6 lutego 2018r. (m.in. dot. wartości zadania oraz jego loka-
lizacji). Ponadto zaproponowane zadanie nie wpisuje się w zadania własne gminy, określone 
w ustawie o samorządzie gminnym. 

PROPOZYCJE ZGŁOSZONYCH ZADAŃ DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego, dała 
możliwość mieszkańcom udziału w gospo-

darowaniu środkami z budżetu naszej Gminy. 
Dotychczas szanse na to posiadali wyłącznie 
mieszkańcy poszczególnych sołectw w ramach 
tzw. Funduszu Sołeckiego. Tym razem możliwość 
wyboru dostali również mieszkańcy Prószkowa. 
Urząd Miejski przeznaczył na ten cel 100.000,00 zł. 

Zadanie było proste. Wystarczyło opisać swój 
pomysł, zebrać podpisy 15 mieszkańców i dostar-
czyć wniosek do Urzędu. Liczyła się każda inicja-
tywa obywatelska określająca przedsięwzięcie, 
które przyczyni się do rozwoju Miasta i zaspo-
kojenia potrzeb mieszkańców. Po weryfikacji 
przez urzędników, do kolejnego – ostatniego już 

Rusza głosowanie na propozycje zadań  
do Budżetu Obywatelskiego miasta Prószków!

– etapu, dostało się aż 8 zadań. Jedno, ze względu 
na niespełnienie wymogów formalnych, zostało 
odrzucone. Teraz zadania poddane będą głoso-
waniu mieszkańców. 

Jak oddawać swoje głosy?

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie 
ankiet konsultacyjnych (papierowych lub elektro-
nicznych), zawierających pytanie i warianty odpo-
wiedzi oraz pouczenie co do sposobu wypełnienia 
ankiet konsultacyjnych. Uprawnionymi do udziału 
w konsultacjach są osoby zamieszkujące na tere-
nie Miasta Prószków, które w dniu głosowania 
mają ukończone 16 rok życia.

W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala 
się następującą treść zapytania: „Które ze wska-
zanych poniżej zadań powinno zostać zreali-
zowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Prószków na rok 2018?”

Ankietowany ma możliwość oddania głosu 
tylko na jedno wybrane zadanie. Zaznaczenie 
wybranej propozycji zadania jest tożsame z zagło-
sowaniem za realizacją danego zadania w 2018r.
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Już jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że 
Uniwersytet Opolski chce stworzyć w Prósz-

kowie Międzynarodowe Centrum Badawczo-

W przedostatni weekend kwietnia 
(22.04.2018’) Scorpion Dance Team uczest-

niczył w Otwartych Mistrzostwach Polski WADF 
w Inowrocławiu. Po raz kolejny wrócili z kilkoma 
medalami wywalczonymi w kategoriach:

1. miejsce TRIO DOSCO DANCE POWYŻEJ 15 
LAT /Monika Walczak, Ewelina Lepsza, Karolina 
Kurzydło/

3. miejsce MAŁA GRUPA DISCO DANCE 
POWYŻEJ 15 LAT Scorpion Junior /Bryk Nadia, 
Kowalczyk Magdalena, Miensok Angela, Niespor 
Patrycja, Stępień Justyna, Szczegielniak Natalia, 
Ścieranka Emilia/

3. miejsce MAŁA GRUPADISCO DANCE POWY-
ŻEJ 15 LAT Scorpion Elite /Lepsza Ewelina, Kurzy-
dło Karolina, Walczak Monika, Kolman Paweł, 
Kostyk Emilia, Kwiatek Zuzanna, Szaran Anna/ 

Sezon tenisowy 
letni oficjalnie 
rozpoczęty 

Sezon tenisowy został już oficjalnie otwarty 
przez Fundację Tenis Prószków. Na kortach 

coraz częściej można zobaczyć grającą młodzież, 
dzieci, a także dorosłych.

W tym roku Fundacja Tenis Prószków rozpo-
częła również cykl spotkań w szkołach podsta-
wowych, które mają na celu zachęcenie uczniów 
do wzięcia udziału w kolejnej darmowej edycji 
szkółki „Tenis – gram, bo lubię!”. 

Zajęcia pokazowe prowadziła Malwina Wój-
ciak, która wprowadziła dzieci w świat tenisa. 
Dzięki niej, uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ligocie Prószkowskiej, Prószkowie, Złotnikach, 
Zimnicach Wielkich na własnej skórze mogli 
doświadczyć, że jest tenis to przede wszystkim 
świetna zabawa!

W imieniu Fundacji Tenis Prószków
zapraszamy

na kolejną darmową edycję szkółki
„Tenis – gram, bo lubię!”

Co dalej z prószkowską Pomologią?

Rozwojowe.  Projekt zakłada m.in. budowę 
laboratoriów wykonujących płatne badania 
dla firm z branży rolniczo-spożywczej, budowę 

szklarni, poletek doświadczalnych oraz ścieżek 
edukacyjnych. 

 Całość kosztować ma blisko 43 mln zł. Kwota 
została pozyskana głównie dzięki unijnemu 
dofinansowaniu w wysokości ponad 30 mln zł 
z Regionalnego Programu Operacyjnego, którym 
dysponuje opolski Urząd Marszałkowski. Dodat-
kowe środki na ratowanie kompleksu Pomolo-
gii przekazała Gruba AZOTY (2,5 mln), Starosta 
Opolski (1,5mln) a także Marszałek Województwa 
Opolskiego (2 mln).

Pojawił się jednak problem na drodze do 
realizacji projektu, który według planów miałby 
ruszyć już w czerwcu tego roku. Wojewoda Opol-
ski po raz kolejny unieważnił plan zagospodaro-
wania przestrzennego Prószkowa – termin reali-
zacji robót jest więc poważnie zagrożony.

Planowo, Centrum Badawcze miałoby zacząć 
funkcjonować już od 2020 roku, lecz aby ten 
termin utrzymać, prace powinny ruszyć już na 
początku czerwca.Otwarte Mistrzostwa Polski WADF 

w Inowrocławiu

3. miejsce TRIO DISCO DANCE DO 11 LAT 
Scorpion Boom /Drozd Martyna, Nowotny Ewe-
lina, Wróbel Magdalena/

3. miejsce DUET DISCO DANCE POWYŻEJ 15 
LAT /Walczak Monika, Kolman Paweł/
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LZS Przysiecz –  klasa B, gr. X

KS Chrząszcz Chrząszczyce –  klasa B, gr. X

Orzeł Źlinice – liga okręgowa, gr. II

LKS Polonia Prószków – klasa B, gr. X

MKS Gwiazda Prószków – II liga kobiet

Dar Mai ist gekommen

Komm lieber Mai,
jetzt sind wir frei,
Von Schnee und Eis,
freuen uns des Blütenweiß.
 
Wollen mit den Amseln singen,
wollen über Bäche springen.
 
Aus Maienblumen
Winden wir den Kranz
Libellen und Falter
laden zum Tanz.   
 

Ingeborg Odelga
 
 

Znów nadszedł Maj
 
Przyjdź maju ukochany,
my teraz wolni
od śniegu i lodu
bielą kwiatów uradowani.
 
Chcemy śpiewać wraz z kosami,
chcemy skakać nad potokami.
 
Z kwiecia majowego
wyplatamy wieniec.
Do tańca nas proszą
ważki i motyle.
 

 Przekład: Jan Goczoł

Drużyna Gwiazdy Prószków nie rozpoczęła najlepiej rundy rewanżowej, która przyniosła kilka 
poważnych kontuzji. Niestety, piłkarki dotknięte urazami w tym sezonie już nie pojawią się na 

ligowych boiskach. Czeka ich dłuższa absencja i rehabilitacja. Podopieczne Sandry Zylla na własnym 
boisku uległy 3 drużynie w tabelii – KKS Zabrze 1:3, a następnie po zaciętym meczu, obfitującym 
w sporą liczbę, przegrały na wyjeździe z AZS Wrocław 4:7. 

Mamy nadzieję, że przełamanie nastąpi już w kolejnym meczu, który rozegrany zostanie na wyjeź-
dzie z drużyną Mitech Żywiec.

Jesteśmy na półmetku piłkarskich rozgrywek!

Wiosna to dla piłkarzy Orła Źlinice bez wątpienia bardzo dobry czas. Od dłuższego czasu są oni 
bowiem niepokonoani i to nie tylko na własnym boisku ale również na boiskach rywali. Kwiecień 

rozpoczął się dla nich od zasłużonego wyjazdowego zwycięstwa 2:1 nad zespołem Racławia Racła-
wice. Pierwsza połowa nie była najlepsza dla podopiecznych trenera Copika – potrafili jednak podnieść 
się po straconej bramce i dobrą grą zakończyć mecz z kolejnym zwycięstwem na koncie. Następne 
spotkanie rozgrywane było na boisku w Źlinicach, gdzie zawitali przeciwnicy z LZS Racławiczki. Mecz 
należał do tych bardzo wyrównanych, na szczęście to piłkarze Orła Źlinice zakończyli go z kompletem 
punktów (3:1). Kolejny tydzień przyniósł po raz kolejny zwycięstwo Orłów (2:0). Na wyjeździe mierzyli 
się z drużyną Piomar Tarnów-Przywory.

Prószkowscy Poloniści robią kolejne kroki o powrót do A-klasy. Ich dominacja w rozgrywkach klasy 
B, potwierdzona została kolejnymi ważnymi zwycięstwami. Najpierw na własnym boisku rozbili 

drużynę Kosmosu Dobra 4:0, by w kolejnym derbowym meczu pokonać LZS Przysiecz (3:1). Dobra 
passa Polonistów wciąż trwa, co udowodnili zwycięstwem nad solidną drużyną LZS Obrowiec (5:2). Do 
zakończenia sezonu pozostało jeszcze do rozegrania zaledwie osiem kolejek.

Kwiecień rozpoczął się dla piłkarzy z Przysieczy od zwycięstwa nad drużyną MKS II Gogolin 2:1. Nie-
stety humory popsuł im kolejny mecz, w którym na boisku w Prószkowie mierzyli się z tamtejszym 

LKS-em. Potyczka zakończyła się porażką 1:3. Następny mecz również nie przyniósł przełamania w dru-
żynie z Przysieczy, która uległa zespołowi Otmęt Krapkowice 0:3. 

W kwietniu piłkarze KSC Chrząszczyce mieli okazję zarówno zaznać smaku zwycięstwa, jak i porażki 
oraz remisu. Pierwszy mecz to cenne zwycięstwo nad drużyną LKS Obrowiec 3:1. Kolejny mecz 

to remis z silnym zespołem KS Magnum Chorula (3:3). Niestety, w nastęnym meczu piłkarze z Chrząsz-
czyc byli zmuszeni przełknąć gorycz wysokiej porażki 0:4.


