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I Prószkowski Bieg Uliczny
im. Piotra Blachucika

W numerze:

Aż 169 zawodników wzięło udział w pierwszej edycji Prószkowskiego Biegu Ulicznego im. Piotra Blachucika. To pierwszy
taki bieg ulicami Prószkowa, którego trasa liczyła 10 km. Zarówno start, jak i meta biegu znajdowały się na Stadionie
Miejskim. Punktualnie o 19:00 bieg otworzył gospodarz naszej gminy – Burmistrz Prószkowa, Pan Krzysztof Cebula wraz
z Panią Sekretarz – Anną Wójcik oraz Panią Skarbnik – Dorotą Staniów. 					
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Najaktywniejszy
Mieszkaniec
Opolskiej Wsi!

15 kwietnia 2019 roku, w Filharmonii
Opolskiej wręczone zostały Opolskie
Gwiazdy Europy – nagroda dla
najaktywniejszych mieszkańców
obszarów wiejskich.
Str. 3

Jak OKiS Prószków
będzie wygladał
po remoncie?

Przed nami kolejna kluczowa
inwestycja dla gminy Prószków.
W tym roku czeka nas długo
wyczekiwany remont Ośrodka
Kultury i Sportu w Prószkowie.

Akcja #sadziMY
zakończona sukcesem!

Str. 6

W ostatni piątek kwietnia w siedzibie
Nadleśnictwa Prószków, każdy
mieszkaniec mógł otrzymać sadzonki
buku i dębu, do samodzielnego
posadzenia.
Str. 6
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I Prószkowski Bieg Uliczny im. Piotra Blachucika
Aż 169 zawodników wzięło udział
w pierwszej edycji Prószkowskiego
Biegu Ulicznego im. Piotra Blachucika.

T

o pierwszy taki bieg ulicami Prószkowa, którego trasa liczyła 10 km. Zarówno start, jak
i meta biegu znajdowały się na Stadionie Miejskim. Punktualnie o 19:00 bieg otworzył gospodarz naszej gminy – Burmistrz Prószkowa, Pan
Krzysztof Cebula wraz z Panią Sekretarz – Anną
Wójcik oraz Panią Skarbnik – Dorotą Staniów.
To pierwsza edycja naszego prószkowskiego
biegu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Trasa biegu
jest dość zróżnicowana. Część prowadzona jest
drogą asfaltową, część szutrową, tak że każdy z biegaczy z całą pewnością dobrze sobie poradzi – relacjonował tuż przed startem Dyrektor OKiS Prószków – Pan Mariusz Staniów.
W Prószkowskim biegu wzięli udział nie tylko
mieszkańcy gminy Prószków ale także biegacze z sąsiednich województw. Co niezwykle
cieszy, zainteresowanie Prószkowskim biegiem
było również wśród gości z zagranicy. Na starcie zameldowali się reprezentaci Ukrainy oraz
Marokańczyk.
Pierwszy na mecie z czasem 00:31:03 pojawił
się Oleksei Obukovskyi z Ukrainy. Drugie miejsce zajął Abderrahim Elasri z Maroka (00:31:26),
natomiast trzecie miejsce należało do Romana
Rostykusa (00:31:35). Wśród Pań na pierwszym
stopniu podium stanęła Agnieszka Mierzejewska
z czasem 00:36:21, druga była Agnieszka GortelMaciuk (00:36:55), trzecie miejsce zajęła Danuta
Piskorowska (00:40:18). Nagrody przyznano również w kategoriach wiekowych oraz wśród najszybszych mieszkańców gminy Prószków.

Ekstremalna
Droga Krzyżowa

J

ak co roku, w parafii Matki Boskiej Szkaplerznej
w Chrząszczycach, grupa parafian spotkała się,
aby wspólnie przejść drogę krzyżową. Uczestnicy wraz z ks. Proboszczem Krystianem Ziaja,
przemierzyli trasę: Chrząszczyce-Górki-FolwarkGórki-Chrząszczyce.
Taki rodzaj modlitwy daje poczucie bliskości
z Bogiem i wspólnoty z lokalną społecznością. To
czas, w którym można przemyśleć sobie wiele
spraw i zrozumieć jak wielkiego czynu dokonał
Pan Jezus oddając swoje życie z miłości do ludzi.

Sam bieg to uczczenie pamięci Piotra Blachucika – nauczyciela i pasjonata sportu. Był
założycielem klubu Sprinter Prószków, który skupiał w sobie miłośników biegania. Organizował
również liczne zawody lekkoatletyczne w gminie Prószków. Piotr Blachucik dla większości startujących to tylko imię i nazwisko, ale dla starszego
pokolenia to nauczyciel, wychowawca i działacz
społeczny. Stadion Miejski w Prószkowie to również
jego zasługa – mówił Burmistrz Prószkowa, Pan
Krzysztof Cebula.
KATEGORIA MIESZKANIEC GMINY PRÓSZKÓW
1. Marcel Broj (Źlinice)
2. Michał Perka (Prószków)
3. Krzysztof Datko (Źlinice)
KATEGORIA MIESZKANKA GMINY PRÓSZKÓW
1. Alina Kocanda (Prószków)
2. Natalia Broj (Źlincie)
3. Katarzyna Krawczyk (Górki)
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
składa serdeczne podziękowania jednostkom
OSP Prószków, OSP Ligota Prószkowska, OSP
Boguszyce, wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej w Prószkowie i Zimnicach Wielkich wraz
z wychowawcami, Panu Tomaszowi Klosa oraz
sponsorom za pomoc w organizacji I Prószkowskiego Biegu Ulicznego im. Piotra Blachucika.
Dziękujemy również mieszkańcom ulic:
Sportowej, Partyzanckiej, Ogrodowej oraz

Powstańców za wyrozumiałość oraz doping na
trasie biegu. Specjalne podziękowania składamy
Panu Krystianowi Stachowi za współorganizację
biegu.
Głównym sponsorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.
GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną za
przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Aktualnie na
terenie gminy Prószków GAZ-SYSTEM realizuje
budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji
Zdzieszowice–Wrocław.
Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do
budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby
mieszkańców i społeczności lokalnych.
Inwestycja jest dofinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich
interesariuszy.
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Rozmowy nie tylko o książkach:
„Kowalstwo wczoraj i dziś”
To już drugie spotkanie zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Prószkowie w ramach cyklu „Rozmowy nie tylko o książkach”.

K

olejne spotkanie odbyło się w dość nietypowym miejscu – nasi mieszkańcy zaproszeni zostali do Kuźni, gdzie kulisy swojej pracy
zdradził Pan Janusz Sawicz. Tematem spotkania
było „Kowalstwo wczoraj i dziś”. W dawnych
czasach kowal cieszył się dużym poważaniem
wśród mieszkańców, a jego wyroby i usługi były
wręcz niezbędne do codziennego życia. Bardzo
pomocni byli dla rolników i rzemieślników dla
których wyrabiali niezbędne do pracy narzędzia. Z czasem jednak wiele się zmieniło – pracę
kowala zastąpiły maszyny. Jednak po latach ten

zawód z powodzeniem wraca do łask. Obecnie
kowal to bardzo unikatowe zajęcie.
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się jak
wyglądała praca w kuźni przed dotarciem prądu
do Prószkowa, do czego służyły narzędzia, jak
dawniej wyglądała wiertarka, a także mieliśmy
okazję z bliska podziwiać artystyczną pracę pana
Janusza. Było to bardzo ciekawe i wartościowe
spotkanie.

W dniu 24 kwietnia 2019 r. Burmistrz Prószkowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy
Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
1. Rodzaje zadań, na które może
być udzielona dotacja celowa
Dotacja celowa może być udzielona
na realizację w lokalach mieszkalnych
i nieruchomościach wykorzystywanych
na cele mieszkaniowe zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
obejmujących trwałą likwidację stałego
systemu ogrzewania opartego na paliwie
węglowym będącego jedynym stałym
źródłem ogrzewania i jego zamianę na:
a) ogrzewanie olejowe,
b) ogrzewanie gazowe,
c) ogrzewanie elektryczne,
d) odnawialne źródło energii,
e) ogrzewanie na pellet z certyfikatem
pochodzenia;
2. Rodzaj podmiotów, które mogą
ubiegać się o dotację
Beneficjentami dotacji mogą być
osoby fizyczne będące właścicielami lub
posiadające inny tytuł prawny do lokali
mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,
położonych w granicach administracyjnych gminy Prószków.
3. Termin, miejsce i sposób składania
wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji
Wzory wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictwa, wniosku o rozliczenie dotacji, protokołów
realizacji zadania oraz zestawienia kosztów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne
są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Prószkowie, sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Prószkowie oraz na stanowisku ds.
ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Prószkowie – ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.
Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2018
można składać od dnia 24.04.2019 r. do dnia
30.06.2019 r. (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
Wnioski należy składać w formie papierowej
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie,
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę
wpływu kompletnego wniosku do sekretariatu
Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane. Jeżeli po przeprowadzeniu przez Dotującego wizji lokalnej
pojawią się wątpliwości co do zasadności udzielenia dotacji, Dotujący może zażądać przedłożenia dowodów potwierdzających, iż w lokalu istnieje czynne i ogrzewające cały lokal ogrzewanie
węglowe.
Jeżeli jest więcej niż jeden Wnioskodawca
należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji
Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie
i rozliczenie dotacji (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).
Realizacja i rozliczenie zadań objętych umową
o udzielenie dotacji winno nastąpić w terminie 3

miesięcy od daty podpisania umowy
dotacyjnej, jednak nie później niż do
15 listopada 2019 r.
Przed upływem tego terminu
Dotowany obowiązany jest przedłożyć wniosek o rozliczenie dotacji
(załącznik nr 3 do Ogłoszenia). Do
wniosku o rozliczenie dotacji należy
dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym protokoły realizacji zadania sporządzone na odpowiednich
formularzach stanowiących załączniki
nr 4 i 5 do niniejszego Ogłoszenia,
zestawienie kosztów sporządzone wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 6
do Ogłoszenia oraz faktury/rachunki
dokumentujące koszty wykonania
inwestycji.
Wykonawca i kierownik budowy
będący jednocześnie pełnomocnikiem Beneficjenta nie może podpisać
protokołów realizacji zadania w imieniu Beneficjenta.
Przez datę złożenia rozliczenia
rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku w formie papierowej
do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
Kwota dotacji w wysokości wynikającej
z umowy dotacyjnej i dokumentacji przedłożonej w ramach rozliczenia i zaakceptowanej przez
Dotującego zostanie wypłacona w terminie 21
dni od daty przeprowadzenia przez Dotującego
kontroli potwierdzającej zgodność wykonanych
prac z ww. dokumentami.
Kwota dotacji zabezpieczona w budżecie gminy
Prószków na rok 2019 wynosi 120 000,00 zł.
Informacje:
Szczegółowe informacje dotyczące zasad
udzielania dotacji można uzyskać:
Na stanowisku ds. ochrony środowiska
Urzędu Miejskiego w Prószkowie,
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków lub
pod numerem telefonu: (77) 40 13 741
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Zakończenia sezonu turniejowego 2018/2019

Klub Skata Sportowego „RAMSCH” CHRZOWICE
Wraz z rozpoczęciem wiosny sezon turniejowy zakończył Klus Skata Sportowego „RAMSCH” Chrzowice.

W

piątek, 12 kwietnia 2019 r. w restauracji
„Maja” w Folwarku odbył się dodatkowy
turniej skatowy, który nie był już uwzględniany
w klasyfikacji ogólnej. Był on częścią uroczystej oprawy, skłądające się również z rozdania
nagród. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością
Burmistrz Prószkowa, Pan Krzysztof Cebula, który
gorąco wspiera działalność klubu.
Zgodnie ze statutem klubu, popularyzowano
grę w Skata Sportowego organizując, jak co roku,
cotygodniowe otwarte turnieje w okresie od
października do ostatniego tygodnia przed Niedzielą Palmową. Przeprowadzono w tym cyklu 25
turniejów, goszcząc na nich w sumie 47 zawodników. Nowy cykl turniejowy rozpoczynie się
w październiku 2019 r.
Klasyfikacja
10
głównych
nagród
sezonu turniejowego 2018/2019 wyglądała
następująco:
1. Stanulla Jerzy – klub DK STRZELEC Strzelce
Opolskie
2. Dzierżawa Josef – Paul – klub SWORNICA
Czarnowąsy
3. Jarosz Joachim – klub RAMSCH Chrzowice
4. Cebula Leonard – klub RAMSCH Chrzowice
5. Gruszka Alfons – klub SWORNICA
Czarnowąsy
6. Siendzielorz Paweł – klub RAMSCH
Chrzowice
7. Loga Krystian – klub RAMSCH Chrzowice
8. Wotzka Leonard – klub RAMSCH Chrzowice
9. Skrzipczyk Paweł – klub SWORNICA
Czarnowąsy

10. Dras Gothard – Ludwig – klub
Komax Borki – Opole
Serdeczne podziękowania dla
właścicieli restauracji „Maja” za
gościnne i pomoc, oraz zorganizowanie poczęstunku.

Świadomy i bezpieczny Senior

Dziś w siedzibie Domu Dziennego
Pobytu w Prószkowie, Seniorzy mieli
okazję wziąć udział w spotkaniu
„Świadomy i bezpieczny Senior”.

S

potkanie poprowadzili policjanci z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Opolu. Poruszane były
dwa, niezwykle ważne tematy – bezpieczeństwo
przed oszustami, którzy w ostatnich latach są niebywale aktywni oraz bezpieczeństwo na drodze.

Coraz więcej osób ma świadomość tego,
w jaki sposób działają sprawcy oszustw i jak nie
paść ich ofiarą. Przestępcy nie pozostają jednak
w tyle i stale modyfikują swoje działania. W ostatnim czasie często wykorzystywaną przez nich
metodą jest tzw. kradzież „na policjanta” oraz „na
wnuczka”. Sprawcy wykorzystują zaufanie społeczeństwa do funkcjonariuszy Policji i wyłudzają
pieniądze od starszych osób.
Byliśmy jako pracownicy socjalni na specjalnym szkoleniu w Opolu, podczas którego policja nalegała, aby tworzyć w swoich placówkach
właśnie takie spotkania dla seniorów – mówi Pani
Barbara Wawrzińska, kierownik Domu Dziennego
Pobytu.
Dom Dziennego Pobytu istnieje od roku.
Na ten dzień udział w zajęciach bierze ośmioro
uczestników. Dobrze się bawimy. Staramy się

wychodzić również poza nasz dom. Jeśli to możliwe, wyjeżdżamy na wycieczki.
Na codzień przede wszystkim staramy się miło
spędzać czas. Ważne jest to, że nasi seniorzy mogą
zjeść tu drugie śniadanie, a także dwudaniowy
obiad – opowiada Pani Barbara.

Burmistrz Prószkowa zwraca się z prośbą do mieszkańców, o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie składowania
lub transportu odpadów. W przypadku stwierdzenia nielegalnego składowania odpadów na terenie Gminy Prószków zwracamy się
z prośbą o niezwłoczne zgłaszanie takich sytuacji pod nr tel. 77 40 13 723 lub na adres mailowy: odpady@proszkow.pl
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Posterunek Policji coraz bliżej!
W czwartek 11 kwietnia, Burmistrz Prószkowa – Pan Krzysztof Cebula, odebrał
wyremontowany budynek w Prószkowie, na ul. Opolskiej 10 (budynek BOOS
w Prószkowie).

R

emontem objęte zostało pierwsze piętro
budynku, w którym siedzibę ma Biuro Obsługi
Oświaty Samorządowej w Prószkowie. Konieczność remontu spowodowana była powstaniem
w tym miejscu z początkiem lipca Posterunku
Policji. Zakres prac obejmował wymianę stolarki
okiennej, drzwiowej, zmianę instalacji kanalizacyjnej i wodnej, wymianę instalacji elektrycznej
oraz prace wykończeniowe.

Dodatkowo, nastąpił odbiór robót, które
obejmowały zagospodarowanie działki obok
budynku. Wykonano plac z kostki betonowej
wraz z miejscami parkingowymi, chodnik wzdłuż
ogrodzenia od wejścia na działkę od ul. Opolskiej
do utwardzonych miejsc parkingowych, a także
poszerzono drogę wewnętrzną.

Sprzątanie świata
w Zimnicach
W Zimnicach Wielkich i Zimnicach
Małych odbyła się wspólna akcja
„Sprzątania świata”.

W

piątek, 5.04.2019 r. odbyła się wspólna
akcja sprzątania w Zimnicach Wielkich
i Zimnicach Małych. W tej fantastycznej inicjatywie wzięła udział bardzo duża liczba mieszkańców – szczególnie młodzież i dzieci przedszkolne. Takie działania to przede wszystkim
wspólna lekcja poszanowania środowiska. Ich
celem jest nie tylko poprawa wizerunku miejscowości ale także promowanie nieśmiecenia, dzięki
czemu zmniejszy się nasz negatywny wpływ na
środowisko. To świetna okazja do pokazania dzieciom i młodzieży, jak ważne jest dbanie o nasze
środowisko.

Serdeczne podziękowania dla uczniów
Zespołu Szkół im. Karola Brommera w Zimnicach
Wielkich, przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Zimnicach Wielkich – Oddział Zimnice
Małe, jak również dla nauczycieli tych placówek.
Dziekujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w akcji. Razem musimy zadbać o nasze
otoczenie i nasze środowisko.

Najaktywniejszy Mieszkaniec
Opolskiej Wsi!

15

kwietnia 2019 roku, w Filharmonii Opolskiej wręczone zostały Opolskie Gwiazdy
Europy – nagroda dla najaktywniejszych mieszkańców obszarów wiejskich oraz producentów
rolnych, którzy z sukcesem pozyskiwali fundusze
unijne, w głównej mierze na szereg drobnych, ale
niezwykle istotnych projektów.
Wśród lokalnych liderów znalazła się mieszkanka naszej gminy – Pani Maria Urbacka, wieloletnia sołtys Źlinic, która otrzymała wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa Opolskiego

Andrzeja Buły. Pani Maria od kilkunastu lat
usilnie zabiega o rozwój swojej miejscowości.
Brała czynny udział m.in. w realizacji projektu
Stara poczta w Źlinicach, gdzie przebudowano
i zmodernizowano świetlicę wiejską, renowacji
Kościoła Trójcy Świętej w Boguszycach, a także
przebudowie i modernizacji boiska w Źlinicach.
To prawdziwy społecznik, który dzięki wielkiemu sercu i wytrwałości realizuje zamierzone
cele, a co najważniejsze potrafi także zaangażować innych do wspólnej pracy.

Zarząd Gminny Mniejszości Niemieckiej
w Prószkwie organizuje wycieczkę do
czeskiego Mikulova
„Śladami Prószkowskich”
w terminie 7-8 czerwca 2019 roku.
W programie wycieczki, m.in.: zwiedzanie
zamku w Mikulowie i biblioteki zawierającej
wywiezione zbiory z zamku w Prószkowie
oraz ogrodów zamkowych. Ponadto
dzielnica żydowska oraz cmentarz
żydowski. Degustacją wina.
Wejście na Świętą Górkę drogą krzyżową
do Kaplicy św. Sebastiana, zwiedzanie
zamku (Unesco) w Lednicach.
Koszt: Członkowie DFK 330zł,
pozostali 350 zł.
Chętnych zapraszamy do zgłaszania się
w terminie do 15.05.2019 u Pani
Barbary Moczko-Niestrój tel. 693 863 149
lub Sylwii Białończyk tel. 601 477 779.

strona 6

maj 2019

Akcja #sadziMY
zakończona
sukcesem!

M

ała sadzonka, którą masz w rękach, to
początek wielkiej przygody. Wyrosłe z niej

drzewo w ciągu swojego życia zapewni nam
tlen, oczyści powietrze, złagodzi zmiany klimatu, stanie się siedliskiem wielu organizmów,
a w przyszłosci drewno z niego może stworzyć
komuś dom. Lasów nam wciąż przybywa, zajmują już trzecią część obszaru Polski. Leśnicy
co roku sadzą 500 milionów drzew, ale wszyscy
powinniśmy iść w ich ślady i zrobić coś ważnego
dla naszego otoczenia.
W ostatni piątek kwietnia w siedzibie Nadleśnictwa Prószków, każdy mieszkaniec mógł
otrzymać sadzonki buku i dębu, do samodzielnego posadzenia. Leśnicy szczegółowo informowali również, jak prawidłowo zasadzić i dbać
o drzewo.
Była to akcja zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudę.

Jak OKiS Prószków
będzie wyglądał
po remoncie?
Przed nami kolejna kluczowa
inwestycja dla gminy Prószków. W tym
roku czeka nas długo wyczekiwany
remont Ośrodka Kultury i Sportu
w Prószkowie.

S

iedziba OKiS Prószków jest miejscem, gdzie
odbywają się liczne wydarzenia kulturalne:
koncerty, spotkania, wieczory autorskie. Funkcjonuje tu Gminna Biblioteka Publiczna, odbywają
się tu liczne zajęcia m.in.: taneczne, wokalne,
teatralne oraz próby naszej gminnej orkiestry. Z sal korzystają również szkoły i przedszkola
z naszej gminy – przygotowują tu apele, akademie, konkursy i bale.
Budynek przejdzie gruntowny remont,
zarówno z zewnątrz, jak i w środku budynku.
Celem nadrzędnym jest zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji,
przebudowy oraz nadbudowy Ośrodka Kultury
i Sportu w Prószkowie. Całkowity koszt inwestycji
to 2 441 715,45 zł.
Ważne: w czasie trwania remontu ze względów bezpieczeństwa zamknięty dla mieszkańców zostanie również park za Ośrodkiem Kultury
i Sportu.

KOMUNIKAT: Płukanie sieci
wodociągowej na terenie Gminy
Prószków, Komprachcice i Dąbrowa.

Z

wiązek Gmin „PROKADO” w Prószkowie
informuje odbiorców wody, że w terminie: od 06.05.2019 r do 10.05.2019 r. przeprowadzone będzie okresowe płukanie sieci
wodociągowej zaopatrującej w wodę Gminę
Prószków, Gminę Komprachcice i Gminę
Dąbrowa.
Płukanie ma na celu poprawę jakości wody.
Wykonywane płukanie spowoduje czasowe
obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz pogorszenie jakości wody, które
może być odczuwalne w całej sieci wodociągowej. Za związane z tym utrudnienia
przepraszamy.
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Sukcesy Scorpion Dance Team
Ostatni weekend kwietnia był dla tancerzy Scorpion DT
bardzo pracowity! Wzięli oni bowiem udział w dwóch
ogólnopolskich turniejach równocześnie.

III

XX Ogólnopolski Prudnicki
Rajd w Prószkowie
W sobotni poranek 6 kwietnia, na prószkowskim rynku
zebrała się grupa blisku 40 osób, które brały udział
w XX Ogólnopolskim Prudnickim Rajdzie Turystów
Zmotoryzowanych. Podczas tej edycji rajdu, uczestnicy
zwiedzali Prószków oraz Opole.

N

aszych gości uroczyście przywitał zastępca Burmistrza – Pan Janusz
Staszowski, który życzył dobrej zabawy, wytrwałości i przede wszystkim
dobrej pogody. W programie uczestnicy mieli przewidzianych wiele atrakcji
– pierwszym punktem było zwiedzanie Prószkowa z przewodnikiem,
następnie odbyła się część konkursowa, a także jazda na orientację. Po
przerwie kawowej, XX Ogólnopolski Prudnicki Rajd przeniósł się do Opola,
gdzie czekało na nich zwiedzanie Szlaku Festiwalowego, a także Muzeum
Polskiej Piosenki.
Organizatorem rajdu był Turystyczny Klub Zmotoryzowany „Zryw”
PTTK Prudnik.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 13a ogłasza
obowiązujące w Gminie Prószków
od dnia 30.05.2019 r. do dnia 29.05.2020 r.

TARYFY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
1. Zaopatrzenie w wodę:
(opłaty netto)
– opłata abonamentowa:
4,00 zł/m-c
– opłata za dostarczoną wodę:
2,87 zł/m3
2. Odprowadzanie ścieków:
(opłaty netto)
– opłata abonamentowa:
dla dostawców grupy 1
4,40 zł/m-c
dla dostawców grupy 2
4,40 zł/m-c
– opłata za odebrane ścieki:
dla dostawców grupy 1
7,01 zł/m3
dla dostawców grupy 2
7,56 zł/m3
Grupa 1 – dostawcy dostarczający ścieki o charakterze bytowym
i zbliżonym składzie
Grupa 2 – dostawcy dostarczający ścieki o charakterze przemysłowym
Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Ogólnopolski Konkurs Tańca Nowoczesnego School Dance Pawłowice
2019 zakończył się dużym sukcesem dla grup reprezentacyjnych:
1 miejsce mini formacja disco Boom do 11 lat
1 miejsce mini formacja disco Junior 12-15 lat
1 miejsce formacja „Atomówki” Scorpion Boom
1 miejsce oraz Grand Prix kategorii disco dance otrzymała formacja
„Infinity” Scorpion Junior
1 miejsce mini formacja „Spy Kids” Scorpion Boom
1 miejsce oraz Grand Prix kategorii Show dance otrzymała formacja „Dom
z papieru” Scorpion Junior
2 miejsce mini formacja „App War” Scorpion Junior
Mistrzostwa Polski w Tańcu Dzieci Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych
w Kluczborku pod patronem Pani Iwony Pavlović to sukces naszej najmłodszej grupy Scorpion Mini /3-6 lat/, która zdobyła wyróżnienie!
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Nauka języka niemieckiego
oraz możliwość zarobku
podczas praktyki w partnerskim mieście Hünfeld w Niemczech

Jak wyglądają sytuacje w tabeli na
półmetku piłkarskich rywalizacji?
Orzeł Źlinice – liga okręgowa, gr. II

M

iesiąc kwiecień dla piłkarzy Orła Źlinice był niezwykle udany. Ogromne
wrażenie robią nie tylko wyniki ich pojedynków ale również styl prezentowany na boisku. W niedzielę, 7 kwietnia na wyjeździe piłkarze Orła
mierzyli się z zespołem GLKS Włókniarz Kietrz, który pokonali 3:1 – było to
już czwarte zwycięstwo pod rząd, dzięki czemu zanotowali awans na 4 miejsce w tabeli. W kolejnym spotkaniu na własnym boisku z drużyną Racławia
Racławice Śląskie, Orzeł Źlinice urządził sobie prawdziwy festiwal strzelecki
i zaaplikował drużynie przeciwnej aż 8 goli! Bramki dla zespołu zdobyli: Marcin Dworak, Jakub Malinowski x2, Tomasz Schichta x2,Kotlovski, Dominik
Paliszewski, Andriy Durda. Kolejny mecz to kolejne wysokie zwycięstwo
Orłów, którzy nie mają zamiaru zwalniać tempa. Na wyjeździe pokonali drużynę UKS Karnków aż 7:0.
Ostatni kwietniowy mecz to kolejne zwycięstwo Orłów. Na własnym
boisku pokonali Victorię Cisek 4:2.

LKS Polonia Prószków – klasa B, gr. X

W

„serie B” bezapelacyjnie prym wiedzie drużyna LKS Polonia Prószków, która w ostatnim miesiącu przypięczętowała swoje panowanie
w lidze. W pierwszym kwietniowym meczu, poloniści pokonali na wyjeździe zespół z Chmielowic aż 4:0, a w kolejnym meczu rozbili drużynę LZS
Fiorentina Kamex Nakło aż 8:0. Pierwszą bramkę już w 4 minucie zdobył
Jakub Marcinów, który swoją drugą bramkę zdobył w 48 minucie. Kolejne
trafenia dołożyli: Jarosław Łysoń, Mateusz Suchodolski x4 oraz Remigiusz
Rawza. W ostatnim meczu derbowym z KSC Chrząszczyce, piłkarze z Prószkowa zanotowali kolejne zwycięstwo 5:0.

S

towarzyszenie Braterstwa w Prószkowie
oraz Urząd Miejski w Prószkowie zapraszają chętne osoby do odbycia praktyk
w partnerskim mieście Hünfeld w Niemczech.
Praktykant będzie pracował w zakładzie zieleni miejskiej i wykonywał prace związane
z pielęgnacją terenów zielonych. Zakwaterowanie w rodzinie
niemieckiej, która w czasie wolnym pokaże praktykantowi miasto i okolice.
Pobyt w Hünfeld to również wspaniała okazja do poprawy umiejętności
językowych.
Praktyka przewidziana jest w okresie wakacyjnym i może trwać od
dwóch do trzech tygodni. Oferta przeznaczona jest dla osób w wieku od
16 do 30 lat. Praktyki mają charakter wymiany, tzn. w okresie wakacyjnym
będziemy gościć w gminie Prószków praktykanta z rodziny niemieckiej,
który zostanie zakwaterowany w polskiej rodzinie, z której osoba wyjedzie
na praktyki do Hünfeld.
Osoby zainteresowane praktyką proszone są o dostarczenie do Urzędu
Miejskiego w Prószkowie listu motywacyjnego i CV w języku niemieckim
w terminie do 30 kwietnia 2019r. Warunkiem uczestnictwa w praktykach
jest dobra znajomość języka niemieckiego. W drodze losowania zostaną
wyłonione 2 osoby, które pojadą do Hünfeld.
Dar Mai ist gekommen
Komm lieber mai,
jetz 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

LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

W

arto zwrócić uwagę na piłkarzy LZS Przysiecz, którzy obecnie rozgrywają bardzo dobrą rudnę wiosenną. Zanotowali wprawdzie jedną
porażkę ale od tego momentu stale dopisują sobie punkty do ligowej tabeli.
Kwiecień rozpoczęli od remisu z LZS Grudzice 2:2, po bramkach Sebastiana
Kniaziewicza. Kolejny mecz to cenne 3 punkty zdobyte w meczu przeciwko
SKS Chmielowice. Bramki dla zespołu zdobyli: Sebastian Kniaziewicz oraz
Piotr Żak, którzy strzałem z wolnego dał drużynie z Przysieczy komplet
punktów. Ostatni mecz kwietniowy to również okazałe zwycięstwo nad
zespołem LZS Fiotentina Nakło 3:1. Obecnie LZS Przysiecz znajmuje 6 miejsce w tabeli z dorobkiem 24 punktów.

KS Chrząszcz Chrząszczyce – klasa B, gr. X

K

wiecień rozpoczął się w optymistycznych nastrojach dla piłkarzy
z Chrząszczyc. W meczu na własnym boisku pokonali 4:1 zespół LZS
Fiorentina Nakło. Bramki dla zespołu zdobyli: Dariusz Plitzko x2 oraz Patryk
Plitzko x2. Kolejny mecz na wyjeździe z drużyną LZS Burza Kosorowice
zakończył się remisem 2:2. Bramki zdobyli: Dariusz Plitzko oraz Paweł Socha.
W ostatnim kwietniowym spotkaniu piłkarze KSC Chrząszyczce ulegli liderowi rozgrywek LKS Polonia Prószków 5:0. KSC Chrząszczyce zajmuje obecnie 7 miejsce w tabeli z dorobkiem 23 punktów.

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 Goczkoł
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