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W piątek, 3 maja Ochotnicza Straż 
Pożarna w Złotnikach świętowała  
dzień św. Floriana – patrona 
strażaków.
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Informujemy o rodzaju odbieranych 
odpadów w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK).
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Słoneczna niedziela, 19 maja 2019 r., 
przyciągnęła do Źlinic liczne grono 
mieszkańców, którzy wspólnie wzięli 
udział w festynie majowym „Złonicki 
Moj”.
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Dzień św. Floriana  
w Złotnikach

PSZOK – ważne 
informacje

„Złonicki moj”  
w Źlinicach

Jedną z fundamentalnych zasad pracy Burmistrza Prószkowa – Pana Krzysztofa Cebuli, jest bez wątpienia otwartość 
i transparentność działań całego Urzędu Miejskiego. Po półrocznej pracy warto przedstawić najważniejsze inwestycje, 
które powstaną na terenie Gminy Prószków. Na dużą uwagę zasługuje fakt pozyskania sporej liczby środków  zewnętrzych, 
a co za tym idzie czeka nas wiele pozytywnych zmian. Do najważniejszych warto zaliczyć budowę żłobka w Prószkowie, 
remont dróg gminnych, parków i placów, również Ośrodek Kultury i Sportu czeka modernizacja.             Str. 2
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BUDOWA ŻŁOBKA W PRÓSZKOWIE
Została podpisana umowa z Wojewodą Opol-

skim na dofinansowanie z programu Maluch +. 
Żłobek powstanie w Prószkowie przy ul. Daszyń-

skiego. Kwota zadania wynosi 1 671 312 zł, przy-
znano dofinansowanie w kwocie 960 000 zł.

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PLACÓW, 
PARKÓW I DRÓG GMINNYCH

– Podpisana została z Wojewodą Opolskim 
umowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebu-
dowa ulicy Zielonej w Prószkowie” w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota zadania 
wynosi 2 974 806 zł, przyznano dofinansowanie 
w kwocie 1 131 352 zł.

– Podpisano umowę o prace projek-
towe dot. zadania pn. „Przebudowa  
ul. Opolskiej w miejscowości Zimnice Wiel-
kie”. Kwota zadania wynosi 29 889 zł.

– Wykonanie przejścia i małej architek-
tury w Folwarku na placu wiejskim. W ramach 
przedmiotowego zadania wykonany został 
chodnik z kostki betonowej, a przyległy teren 
został wyrównany, wyprofilowany i zahumuso-
wany. Wzdłuż chodnika ustawiono elementy 
małej architektury: ławki parkowe wraz z koszami 
na śmieci, natomiast w centralnej części stół par-
kowy. Została również zamontowana altana wol-
nostojąca. Kwota zadania wyniosła 62 000 zł.

– Został ogłoszony przetarg na zadnie pn. 
„Budowa i zagospodarowanie terenu parku 

miejskiego w Prószkowie ul. Korfantego 
w zakresie elementów małej architektury 
i parkingu na 10 miejsc postojowych”. Kwota 
zadania wynosi 321 400,72 zł, przyznane dofi-
nansowanie w kwocie 204 507,00 zł.

– Przyznano dofinansowanie na zadanie pn. 
„Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu 
z elementami małej architektury i placu 
zabaw z ogrodzeniem w m. Zimnice Wielkie”. 
Kwota zadania wynosi 151 042 zł, przyznane 
dofinansowanie to kwota 50 000 zł.

ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE
Podpisana została umowa z Urzędem Marszał-

kowskim na dofinansowanie zadania pn. „Czas 
na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowero-
wych w Aglomeracji Opolskiej” – Zimnice 
Małe i Zimnice Wielkie. Kwota zadania wynosi 
3 650 260,37 zł, przyznane dofinansowanie to 
kwota 2 458 450,35 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI
Wykonana została dokumentacja do prze-

targu na zadania: 
 – Zwiększenie zasięgu systemu segregacji 

odpadów w gminie Prószków (kubły); kwota 
zadania wynosi 2 010 813,90 zł, przyznano dofi-
nansowanie w kwocie 1 704 941,81 zł.

– Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków; 
kwota zadania wynosi 491 445,83 zł, przyznane 
dofinansowanie w kwocie 417 728,94 zł.

– Rozbudowa i modernizacja punktu selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie; 
kwota zadania wynosi 1 008 800,99 zł, przyznane 
dofinansowanie w kwocie 857 480,81 zł.

OŚWIETLENIE ULICZNE
Na budowę oświetlenia ulicznego w gminie 

Prószków wydano kwotę 128 000 zł;
•	 Złotniki,	ul.	Polna	36	000	zł
•	 Ligota	Prószkowska,	ul	Łąkowa	37	000	zł
•	 Nowa	Kuźnia,	ul.	Cmentarna	26	000	zł
•	 Ligota	Prószkowska,	ul.	Cegielniana	29	000	zł
•	 Zimnice	 Wielkie,	 ul.	 Opolska	 –	 w	 trakcie	

realizacji
Ponadto podpisano umowę o prace projek-

towe dot. Rozbudowy oświetlenia ulicznego na 
placu	siłowni	zewnętrznej	w	Nowej	Kuźni.

POSTERUNEK POLICJI
Trwają prace końcowe remontu budynku 

położonego	w	Prószkowie	przy	ul.	Opolskiej	10,	
gdzie od lipca przywrócony zostanie posterunek 
policji. Pierwszy etap prac został już zakończony 
Obecnie trwają prace związane z termomoderni-
zacją ścian zewnętrznych budynku i  remontem 
elewacji budynku gospodarczego.

REMONT OKiS PRÓSZKÓW
Został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn. 

„Zwiększenie efektywności energetycznej 
w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie 
termomodernizacji, przebudowy oraz nad-
budowy”. Kwota zadania wynosi 3 095 329,12 
zł, przyznano dofinansowanie w wysokości 
924 160, 09 zł.

DOSTĘP DO INTERNETU 
SZEROKOPASMOWEGO

Podpisano umowę z Komisją Europejską na 
dofinansowanie projektu Sieci WiFi dla Gminy 
Prószków. Kwota zadania wynosi 15 000 €, przy-
znano dofinansowanie w kwocie 15 000 €.

WARSZTATY KULINARNE
Projekt „Zasmakuj w tradycji – wielopoko-

leniowe warsztaty kulinarne na pograniczu 
polsko-czeskim” – w trakcie realizacji. Kwota 
zadania wynosi 22 838, 85 € przyznano dofinan-
sowanie z Euroregionu Pradziad w wysokości 19 
413, 02 €.

BUDŻET OBYWATELSKI
Niebawem rusza kolejny nabór dot. budżetu 

obywatelskiego	gminy	Prószków	na	2019	r.	Prze-
znaczona na ten cel kwota wynosi 100 000 zł.

Dofinansowanie dla stowarzyszeń  
gminy Prószków

Przyznana kwota dofinansowania w roku 
2019	wynosi	380 000 zł, w tym na:
•	 realizację	zadań	publicznych	z	zakresu	pomocy	

społecznej	i	ochrony	zdrowia	180	000	zł	
–		 Caritas	Diecezji	Opolskiej	140	000	zł;	
–  Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek 

Środowiskowych	40	000	zł
•	 realizację	 zadań	 publicznych	 z	 zakresu	 upo-

wszechniania kultury fizycznej i sportu 
200 000 zł 
–	 Stowarzyszenie	Bieg	Opolski	10	000	zł;	
–	 Opolski	Klub	Taekwon–	do	6	500	zł;	
–	 Fundacja	Tenis	Prószków	18	000	zł;	
–	 Gminne	Zrzeszenie	Ludowe	Zespoły	Spor-

towe	102	100	zł;	
– Europejskie Stowarzyszenie Promocji 

Aktywności	Ruchowej	50+	8	000	zł;	
– Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „ 

Gwiazda”	Prószków	26	000	zł;	
– Stowarzyszenie Akademia Sportowego 

Rozwoju	3	400	zł;	
–	 PLUKS	Pomologia	Prószków	13	000	zł;	
–	 Klub	Sportowy	„	Chrząszcz”	13	000	zł
 

Półroczne podsumowanie pracy Burmistrza Prószkowa 
oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Prószkowie
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Dzień św. Floriana 
w Złotnikach
W piątek (3.05.2019 r.) Ochotnicza 
Straż Pożarna w Złotnikach świętowała 
dzień św. Floriana – patrona strażaków.

Św. Florian był męczennikiem chrześci-
jańskim, który służył w armii cesarza 

rzymskiego	 –	 Dioklecjana.	W	 304	 roku	 wstawił	
się za prześladowanymi legionistami chrześci-
jańskimi i z tego powodu został skazany na karę 
śmierci. Obok funkcji wojsowych przypisywano 
mu również dowodzenie oddziałem gaśniczym. 
Według legendy św. Florian ocalił płonącą wioskę 
jednym wiadrem wody. Obecnie jest patronem 
zawodów, które wiążą się z ogniem: strażaków, 
kominiarzy, hutników, a nawet piekarzy.

Strażacy z jednostek OSP to bohaterowie 
naszej gminy – to oni dbają o bezpieczeństwo 
bez względu na porę dnia czy nocy. Są zawsze 
tam, gdzie ich potrzebujemy. Ratują zdrowie, 
życie i dobytek. Nie tylko gaszą pożary, niejedno-
krotnie to oni pierwsi udzielają pomocy podczas 
wypadków. Nie pozostają obojętni również na 
lokalne wydarzenia i służą pomocą podczas ich 
zabezpieczania.

W	piątek,	3	maja	swoje	święto	uczcili	strażacy	
z OSP Złotniki. Obchody rozpoczęły się od uro-
czystego przemarszu w towarzystwie Orkiestry 
Dętej Prószków do kościoła pw. Matki Boskiej 
Szkaplerznej	w	Chrząszczycach,	gdzie	odbyła	się	
Msza Święta w intencji strażaków, którą odprawił 
ks. proboszcz Krystian Ziaja. 

Strażacy z jednostek OSP pełnią bardzo ważną 
rolę w naszym lokalnym społeczeństwie. Dzię-
kuję Wam druhowie za bezinteresowne niesienie 
pomocy innym, za ratowanie ludzkiego życia i mie-
nia, a także za pomoc w organizacji wielu wydarzeń 
w naszej gminie - mówi Burmistrz Prószkowa, Pan 
Krzysztof	Cebula.

Dalsza część uroczystości odbyła się przed 
remizą w Złotnikach, gdzie strażacy posta-
wili „Maibaum” – drzewko majowe. Zwyczaj 
stawiania drzewka majowego wywodzi się 

Burmistrz	 Prószkowa	 –	 Pan	 Krzysztof	 Cebula	
wraz z Dyrektor PSP Prószków – Panią Teresą 

Wizyta gości z Hünfeld
Od 20 do 25 maja w Prószkowie mieliśmy okazję 
gościć uczniów z partnerskiego miasta Hünfeld, którzy 
w ramach wymiany uczniowskiej spędzą tutaj 5 dni.

Smoleń,	 uroczyście	 przywitali	 gości.	 Czekał	 na	
nich bogaty program, podczas którego młodzież 

poznała Prószków, wzięła udział w warsztatach 
„Ginących zawodów”, udała sie na wycieczkę do 
Opola, a także odwiedziła gospodarstwo agrotu-
rystyczne	 Państwa	 Lipińskich,	 gdzie	 zorganizo-
wane zostało wspólne ognisko. Naszych gości 
czekał jeszcze niezapomniany wyjazd do dawnej 
stolicy Polski – Krakowa. 

Z perspektywy własnego doświadczenia wiem, 
że wymiana uczniowska daje mnóstwo korzy-
ści. Stanowi doskonałą okazję do rozwoju wielu 
umiejętności i zdobywania wiedzy nie tylko przez 
uczniów ale przez ich nauczycieli i opiekunów – 
mówi Burmistrz Prószkowa.

Łącznie	w	wymianie	wzięło	udział	18	uczniów	
z	Niemiec	i	2	opiekunów.	Goście	mieszkali	u	pol-
skich rodzin, dzięki czemu mieli okazję poznać 
codzienne życie swoich rówieśników. Koordy-
natorem projektu była Pani Aurelia Skowrońska-
Góźdź.

z Bawarii. Podczas tego aktu niezbędne są 
silne, męskie ręce, ponieważ stawianie drzewka 
odbywa się bez udziału maszyn, za pomocą gru-
bych, długich drągów. W Niemczech stawianiu 
drzewka majowego towarzyszy festyn majowy, 
w tym przypadku również tak było. Na boisku 
w Złotnikach zorganizowano wielką „Biesiadę 
majową”, podczas której nie zabrakło bogatego 

programu artystycznego. Na scenie zaprezen-
towała się m.in. nasza Gminna Orkiestra Dęta, 
grupa muzyczna z Karpkowic, zespół taneczny 
Scorpion,	a	także	kabaret	„Ohne	Chanse”.

Drodzy Strażacy, niemal każdego dnia 
walczycie o ludzkie życie i zdrowie, często 
narażając własne bezpieczeństwo. Jesteśmy 
Wam za to ogromnie wdzięczni. Dziękujemy!
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Ikona z języka greckiego to „eikon” czyli obraz 
lub cenny przedmiot kultu regilijnego. Ikona nie 

jest	jednak	zwykłym	obrazem.	Często	nazywana	
jest „oknem do nieba”. Jest to swego rodzaju  
modlitwa, która przedstawiona jest za pomocą 
symboli, gestów, kolorów i znaków – każdy 
z nich ma swoje indywidualne znaczenie. Można 
śmiało powiedzieć, że ikona jest jak książka napi-
sana specjalnym językiem. Pierwsze powstałe 
ikony	obrazowały	Jezusa	Chrystusa,	Matkę	Bożą	
i wybranych świętych. Najbardziej znaną w Pol-
sce	 ikoną	 jest	 ikona	Matki	 Boskiej	 Częstochow-
skiej, która znajduje się w klasztorze na Jasnej 
Górze. Podczas spotkania, uczestnicy poznali 
również kilka ciekawostek, m.in. żelazną zasadę 

Koncert 
Muzycyna Blues 
Band i wystawa 
fotografii
Czwartkowy wieczór – 23 maja, 
w kościółku poewangelickim upłynął 
w temacie dobrego brzmienia zespołu 
Muzycyna Blues Band oraz wystawy 
fotograficznej Pana Romualda 
Jeziorowskiego oraz Wojciecha 
Brzeszczaka.

Muzycyna Blues Band to muzyczne poczyna-
nia czwórki amatorów dobrej kawy, szcze-

rego uśmiechu i wspólnego tworzenia. Jednym 
z głównych założeń zespołu jest wykonywanie 
materiału możliwie najbardziej autorskiego, łączą-
cego w sobie elementy bluesa, folku, jazzu i ... 
muzyki	poważnej.	Co	cztery	głowy,	to	nie	jedna,	
więc metamorfozom tworzonych piosenek nie 
ma końca. Zespół tworzą: Janusz Stasiak (gitara 
i wokal), Maria Ołdak (skrzypce), Jerzy Podkówka 
(gitara) oraz Stanisław Songajło (perkusja).

Po koncercie odbyła się wystawa fotografii pt. 
„23 majowe”, której autorem i pomysłodawcą jest 
Pan Romuald Jeziorowski oraz Wojciech Brzeszczak. 
Podczas wystawy można było podziwiać również 
wyjątkową instalację Pana Romualda. Fotografia to 
kreacja, obserwacja, zapis, czas, dokument… Świa-
tło i cień… Zabawa… Słońce i deszcz… Radość. 
Tym razem „Maj 23” z Wojtkiem – pisze Romuald 
Jeziorowski. 

Od wielu lat interesowało mnie to, jak można 
za pomocą fotografii interpretować otaczającą 
nas rzeczywistość. Wpisany w miejską przestrzeń 
postrzegałem ją na swój sposób. W zależności od 
myśli jakie zaprzątały mój umysł fotografowałem, 
poddając się emocjom. Świat interpretowałem po 
swojemu, najczęściej w skali makro. Takie spojrze-
nie dawało mi wyłączność widzenia tego, czego 
być może inni nie dostrzegają.Emocje sprawiały, że 
tworzyłem obrazy nierzeczywiste z rzeczywistych 
detali. Czasami był to świetlisty rozbłysk a czasami 
przedmiot, na którym światło figlowało rubasz-
nie. Każdy z nas tworzy swoją rzeczywistość i swój 
świat. Każdy z nas ma swoją zdolność percepcji. 
Każdy z nas widzi rzeczywistość inaczej. Korzysta-
jąc z tego przywileju stworzyłem obrazy na wskroś 
osobiste i pełne emocji – opowiada Pan Wojciech 
o swojej pasji.

Uczestnicy konkursu wykazali się doskonałą 
znajomością przeczytanych książek, rozwią-

zując przygotowany zestaw pytań konkurso-
wych. Wśród najlepszych w tegorocznej edycji 
konkursu	 znaleźli	 się	 uczniowie	 z	 Ligoty	 Prósz-
kowskiej,	 Prószkowa	 i	 Złotnik.	 Celem	 konkursu	
było rozbudzanie pasji czytelniczych wśród 
dzieci, a także zamiłowania do literatury, moty-
wowanie uczniów do czytelnictwa oraz rozwija-
nie zdrowego współzawodnictwa.

I	miejsce	 i	 tytuł	„Mistrza	Czytelnictwa”:	•	 Zofia 
Schauder z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w	Ligocie	Prószkowskiej,	

III Gminny Konkurs Czytelniczy 
7 maja 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. K. Brommera w Zimnicach 
Wielkich odbył się III Gminny Konkurs Czytelniczy pt. „Książka – mój przyjaciel” 
dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

II miejsce: •	 Julia Chowaniec z PSP im. Broni-
sława Koraszewskiego w Prószkówie,
III miejsce: •	 Emilia Kornel z ZSP im. Pisarzy Ślą-
skich w Złotnikach.

Rozmowy nie tylko o książkach – 
spotkanie z ks. Piotrem Reimannem
W czwartek, 30  maja 2019 r. w progi kościółka poewangelickiego w Prószkowie 
zawitała spora liczba mieszkańców. Powód był jeden – spotkanie z ks. Piotrem 
Reimannem, który opowiadał o swojej pasji do ikonopisarstwa.

ikon, które w przeciwieństwie do obrazów nigdy 
nie powinny wisieć.

Co	ciekawe,	od	początku	maja	ks.	Piotr	prowa-
dzi zajęcia z ikonopisarstwa. Prace swoich pod-
opieczych zaprezentował podczas spotkania.
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Projekt polega na świadczeniu usług opie-
kuńczych	osobom	w	wieku	60+	przez	osoby	

z najbliższego otoczenia: sąsiadki, sąsiadów, 
osoby pracujące w pobliżu, najchętniej również 
będące	 w	 wieku	 60+.	 Pomoc	 polegałaby	 na	
pomocy m.in. w: zrobieniu zakupów, ugotowa-
niu ciepłego posiłku, zrobieniu prania, prasowa-
niu czy załatwieniu spraw urzędowych.

Jak to działa?
1.  Osoba potrzebująca wsparcia (osoba nie-

samodzielna lub jej opiekun ustawowy) 

Świętowanie rozpoczęło się od majowego nabożeństwa, następnie 
przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys, 

barwny korowód udał się na plac wiejski, aby tam postawić 
tradycyjne drzewko majowe. Stawianie drzewka majowego 
tzw. Maibaum, przywędrowało do nas z Bawarii, gdzie jest 
jednym z najpopularniejszych tradycji. Przyozdobione 
drzewo ustawia się na środku placu, najczęściej w cen-
tralnym punkcie miejscowości. Samo ustawienie 
jest dość skomplikowanym wydarzeniem – zaj-
mują	się	tym	mężczyźni,	którzy	nie	mogą	użyć	

Usługi sąsiedzkie w powiecie opolskim
Fundacja Flexi Mind rozpoczyna realizację wsparcia skierowanego do 
mieszkańców i mieszkanek gmin powiatu opolskiego w wieku 60+, mających 
ograniczone możliwości w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. 
zakupy, pranie, prasowanie).

znajduje swoją opiekunkę/opiekuna i razem 
przesyłają formularz zgłoszeniowy do Funda-
cji. Albo opiekun/-ka znajduje osobę potrze-
bującą wsparcia i razem przesyłają formularz 
zgłoszeniowy do Fundacji.

2.		 Podczas	pierwszej	rozmowy	z	udziałem	osoby	
niesamodzielnej, opiekunki/-a i przedstawi-
ciela Fundacji, określa się zakres i częstotliwość 
wsparcia, podpisuje trójstronną umowę, ze 
ściśle opisanym zakresem świadczonych usług. 
Usługi	będą	świadczone	od	VI	do	XII	2019	r.

3.		 Opiekunowie/opiekunki	 nie	 wykonują	 usług	
o charakterze medycznym.

4.		 Opiekun/opiekunka	 otrzymuje	 symboliczne	
wynagrodzenie za świadczenie usług opie-
kuńczych	(500	zł	brutto).

5.		 Osoba	 niesamodzielna	 nie	 płaci	 za	wykony-
wane usługi.

6.		 Opiekunowie/-ki	otrzymają	artykuły	ochrony	
osobistej, niezbędne do świadczenia usług 
opiekuńczych. Wezmą również udział w dwu-
dniowym szkoleniu przygotowującym do 
świadczenia usług.

7.		 Przez	cały	czas	przedstawiciel	Fundacji	monito-
ruje i nadzoruje przebieg świadczonych usług.

8.  Przez cały czas prowadzenia wsparcia opieku-
nowie/opiekunki będą korzystać z doradztwa 

i szkoleń pomagających w sprawowaniu 
usług opiekuńczych.

Warunki udziału w projekcie osób 
niesamodzielnych:

–	 ukończony	60	rok	życia,
– zamieszkanie na terenie Powiatu Opolskiego,
– nie korzystanie z usług świadczonych przez 

ośrodek pomocy społecznej,
– opinia uzasadniająca świadczenie usług 

wydana przez przedstawiciela Fundacji, 
potwierdzająca fakt braku możliwości zaspa-
kajania potrzeb życiowych przez osobę, na 
rzecz której mają być świadczone usługi,

– zgoda na udział w projekcie (deklaracja 
uczestnictwa), podpisana przez osobę na 
rzecz której mają być świadczone usługi lub 
przez przedstawiciela ustawowego.

Warunki udziału w projekcie w charakterze 
opiekuna/opiekunki:

– zaakceptowanie przez osobę, której będą 
świadczone usługi opiekuńcze,

– zgoda na udział w projekcie (deklaracja 
uczestnictwa),

– stan zdrowia umożliwiający świadczenie 
usług opiekuńczych.

„Złonicki moj” w Źlinicach
Słoneczna niedziela, 19 maja 2019 r., przyciągnęła do Źlinic  
liczne grono mieszkańców, którzy wspólnie wzięli udział  
w festynie majowym „Złonicki Moj”.

do tego celu żadnych mechanicznych urządzeń. W Źlinicach tego zadania 
podjęli się strażacy OSP Boguszyce-Źlinice. 

Niemal zawsze stawianiu drzewka majowego towarzyszy festyn 
majowy – tak też było i tym razem. Mieszkańców do wspólnego świę-

towania zaprosiła Orkiestra Dęta Kaprys, a na miłośników słodkości 
czekało pyszne ciasto i „kafej”.
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ZUM KINDERTAG

Alle Kinder dieser Erde
sind die Kraft,
die die Welt
beständig macht.

NA DZIEŃ DZIECKA

Wszystkie dzieci na tej Ziemi
są tą siłą,
która ten świat
trwałym czyni

Ingeborg Odelga

Kolejne ważne 
spotkanie w Domu 
Dziennego Pobytu
W poniedziałek 27 maja, w Domu 
Dziennego Pobytu w Prószkowie 
odbyło się kolejne ciekawe spotkanie – 
tym razem gośćmi byli przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Niezależna 
Grupa Popularyzatorów Nauki 
EKSPERYMENTATORZY”.

Spotkanie z naszymi seniorami odbyło się 
w ramach projektu Ochrona różnorodności bio-

logicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania 
edukacyjno-informacyjne. Seniorzy wzięli udział 

W	czasie	dyżurów	Radni	będą	również	osiągalni	pod	numerem	telefonu:	77	4013	729
Przewodniczący Rady będzie dostępny w każdą pierwszą środę miesiąca. W razie potrzeby 

jest możliwość indywidualnego umówienia się na spotkanie w dowolnym terminie. 
Nazwiska dyżurujących Radnych i terminy dyżurów znajdą Państwo na stronie internetowej www.

proszkow.pl

Burmistrz Prószkowa informuje, że zgodnie 
z	 Uchwałą	 nr	 II/18/2019	 Punkt	 Selektywnej	

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znaj-
dujący	 się	 w	 Prószkowie	 ul.	 Daszyńskiego	 13a	
(ZGKiM) odbiera następujące rodzaje odpadów:

1.  przeterminowane leki i chemikalia,
2.			zużyte	baterie	i	akumulatory,
3.		 zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny
4.		 meble	 i	 inne	 odpady	 wielkogabarytowe	

w	 ilości	 100	 kg	 na	 rok	 kalendarzowy	 od	
nieruchomości,

5.		 zużyte	 opony	 w	 ilości	 4	 sztuki	 na	 rok	 od	
nieruchomości,

6.		 odpady	zielone	w	ilości	200	kg	na	rok	kalen-
darzowy od nieruchomości,

7.		 odpady	budowlane	i	rozbiórkowe	stanowiące	
odpady	 komunalne	 w	 ilości	 100	 kg	 na	 rok	
kalendarzowy od nieruchomości,

Szanowni mieszkańcy 
Gminy Prószków

Każdy właściciel nieruchomości w Gminie 
Prószków zobowiązany jest do złożenia 

deklaracji o ilości osób na niej zamieszkujących, 
od której uzależniona jest wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami. W ramach opłaty 
bezpośrednio od właściciela nieruchomości 
odbierane są następujące frakcje: odpady zmie-
szane (w pojemnikach czarnych w granicach  ich 
pojemności) , metale i tworzywa sztuczne, papier, 
szkło kolorowe i białe, odpady ulegające biode-
gradacji w odpowiednio oznaczonych workach.

Odpady typu: gruz, zielone (trawa, gałęzie), 
opony samochodowe, meble i inne odpady wiel-
kogabarytowe nie są odbierane bezpośrednio 
z nieruchomości. Te odpady zgodnie z Uchwałą 
Rady	Miejskiej	w	Prószkowie	z	dnia	30	listopada	
2018r,	nr	II/18/2018	mogą	być	dostarczone	przez	
właściciela nieruchomości własnym środkiem 
transportu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się 
w	Prószkowie	ul.	Daszyńskiego	13	w	następują-
cych ilościach:
a.  meble i inne odpady wielkogabarytowe 

w	 ilości	 100	 kg	 na	 rok	 kalendarzowy	 od	
nieruchomości,

b.		 zużyte	 opony	 w	 ilości	 4	 sztuki	 na	 rok	 od	
nieruchomości,

c.		 odpady	zielone	w	ilości	200	kg	na	rok	kalen-
darzowy od nieruchomości,

d.  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady	 komunalne	 w	 ilości	 100	 kg	 na	 rok	
kalendarzowy od nieruchomości
Ponadto PSZOK odbiera bez ograniczeń: 

papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne. 
W PSZOK odbierane są również przetermino-
wane leki, sprzęt RTV. 

W PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych 
odpadów komunalnych.

Ponadto informuje się, że zgodnie z Uchwałą nr 
XIX/139/2016	 Rady	 Miejskiej	 w	 Prószkowie	 Gmina	
Prószków świadczy dodatkowe usługi w zakresie 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości w zamian za uisz-
czoną przez właściciela nieruchomości dodatkową 
opłatę. Należność za usługę dodatkową w zakresie 
odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości uiszcza się w dniu złożenia zamówienia.

Dużury radnych Rady Miejskiej 
w Prószkowie
Rada Miejska w Prószkowie zaprasza na dyżury Radnych w każdą 
środę, w godzinach 16.00-17.00, w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 28.

w dwóch wykładach, które poprowadziła dr 
Marta Boroń. Głównym tematem była bioróżno-
rodność. Uczestnicy poznali czym tak naprawdę 
jest pojęcie bioróżnorodności oraz co jej zagraża 
w obecnych czasach. Dużą uwagę zwrócono na 
nasz	Staw	Nowokuźnicki,	 lasy	 łęgowe,	Starorze-
cza, a także na Bory Niemodlińskie i ich ciekawą 
historię. Serdecznie dziękujemy za spotkanie!

PUNKT 
SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI 
ODPADÓW 
KOMUNALNYCH  
W PRÓSZKOWIE

8.  papier,
9.		 szkło,
10.	metale,
11. tworzywa sztuczne,
12.	odpady	ulegające	biodegradacji,	ze	szczegól-

nym uwzględnieniem bioodpadów

Właściciel nieruchomości, własnym środ-
kiem transportu dostarcza do PSZOK zebrane 
w sposób selektywny odpady w przypadku 
gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne 
poza harmonogramem.

Ponadto informuję, że z posesji zbierane są 
bez ograniczenia:
– tworzywa sztuczne,
– szkło białe,
– szkło kolorowe,
– papier.
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Zapraszamy na Dni Otwarte 
Nadleśnictwa Prószków
Nadleśnictwo Prószków zaprasza na Dzień otwarty, 
organizowany w parku przy siedzibie Nadleśnictwa 
Prószków w Prószkowie w niedzielę 16.06.2019 r. 

W	 programie	 m.in.	 pokazy	 sokolnicze	 i	 arborystyczne,	 pokaz	 rzeź-
bienia pilarką, prezentacja nowoczesnych maszyny pracujących 

w leśnictwie, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego czy koncert myśliw-
skiej orkiestry gminy Komprachcice oraz wiele innych niespodzianek. 
Dla najmłodszych i nie tylko: gry, zabawy i konkursy z nagrodami.

Czy na Pomologii powstanie 
ogród botaniczny?
Rozmowa z Grzegorzem Szołtysikiem, prezesem 
Stowarzyszenia EPA na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Panie Grzegorzu, od naszej ostatniej rozmowy minęło kilka miesięcy. 
Czy zmieniło się coś w temacie powstania ogrodu botanicznego na 
Pomologii?

– Odbyło się spotkanie zespołu naszego stowarzyszenia z Burmistrzem 
Prószkowa,	Panem	Krzysztofem	Cebulą	i	wspólnie	uzgodniliśmy,	że	musimy	
doprowadzić do spotkania ze Starostą Opolskim, aby odświeżyć temat 
Pomologii	w	sensie	administracyjnym	i	własnościowym.	Od	14	 lat	próbu-
jemy przekonać władze lokalne, że Pomologia ma konkretną specyfikę - jest 
ogrodem botaniczym w stanie surowym ze względu na to, co tam jest. 
Wystarczy w odpowiedni sposób ją odtworzyć. 

Jak wygląda cały proces powstawania ogrodu botanicznego?
– Jest to złożony proces i wymienię tylko kilka najważniejszych jego ele-

mentów. Są trzy główne etapy powstawania ogrodu botanicznego. Pierw-
szym etapem jest zrealizowanie strategii przygotowawczej, w ramach któ-
rej należy m.in. wpisać działalność ogrodu botanicznego do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskać decyzję ministerialną, 
nadającą Pomologii status prawny ogrodu botanicznego, powołać zespół 
strategiczno-naukowy, który opracuje strategię ramową. Ze strategii ramo-
wej dopiero będzie wynikać, co tak właściwie na Pomologii powstanie oraz 
jak mniej więcej będą wyglądać działy kolekcjonerskie dotyczące różnych 
roślin z naszego regionu, jak i całego świata oraz jakie bedą uruchamiane 
mechanizmy finansowania. Drugim etapem jest realizacja tej strategii ramo-
wej. Dążymy do tego, aby stworzyć pewne podwaliny prawne, aby móc 
prowadzić dalsze działania. W obecnej sytuacji planistcznej mamy związane 
ręce. Są nowe władze, które dają nowe możliwości i perspektywy działania. 
Szczególnie Burmistrz Prószkowa jest bardzo przychylny naszym planom. 
To z jego inicjatywy dojdzie do spotkania z władzami powiatowymi. 

Jaka jest więc rola stowarzyszenia w tym działaniu?
– My dajemy pomysł i mamy opracowaną, wspomnianą już, strategię 

przygotowawczą,	która	dojrzewała	przez	14	lat.	Ta	strategia	krok	po	kroku	
opisuje całą drogę prawno-administracyjną, którą trzeba przejść, aby ogród 
w ogóle zaistniał w sensie formalnym.

Jaki jest więc pierwszy krok?
– Pierwszy krok strategii przygotowawczej polega na tym, że ogród musi 

w ogóle zaistnieć formalnie, na papierze. Następnie na podstawie zapisów 
w planie zagospodarowania przestrzennego można składać wniosek do 
Ministerstwa Środowiska o przyznanie wspomnianego statusu ogrodu bota-
nicznego. Kolejnym etapem jest przygotowanie przez zespół strategiczno-
naukowy, jak już wcześniej mówiłem, strategii ramowej, a trzecim etapem 
jest opracowanie i realizacja strategii docelowej. To strategia na dziesięcio-
lecia, która pozwoli na stopniowe tworzenie ogrodu botanicznego. Nasza 
koncepcja ma znaczenie w skali całego województwa. To wszystko można 
pięknie rozwijać i nadal będziemy do tego dążyć. 

Jak chciałby, aby Pomologia wyglądała za 20, 50, a nawet 100 lat?
– Na pewno chciałbym, aby został zachowany i odbudowany park zabyt-

kowy, który składa się z dwóch części. Jestem zdania, że przede wszystkim 
warto wypielęgnować to, co już się tam znajduje. Nie rzucać się na głę-
boką wodę, lecz wypielęgnować istniejące już parki zabytkowe, stare sady 
owocowe i korytarze ekologiczne. Pomologia to diament, który wymaga 
obróbki. Dopiero w dalszym etapie możemy myśleć o stworzeniu kolej-
nych działów kolekcjonerskich i innych elementów ogrodu botanicznego. 
Ogród botaniczy ma wiele zadań i jest znaczącym składnikiem regionalnej 
koniunktury turystycznej i naukowej.

Kontakt ze Stworzyszeniem  EPA na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Tel. 787 568 355 w pn.-pt. w godz: 8:00-16:00, e-mail: s.epa@wp.pl
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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

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

Wyjątkowy gość na treningu 
OKiS Prószków
W środę, 29 maja podczas treningu, na podopiecznych OKiS 
Prószków czekała niesamowita niespodzianka.  
Grupę Orlików odwiedził były reprezentant Polski,  
a obecnie zawodnik Wisły Kraków – Lukas Klemenz.

Lukas rozpoczynał swoją przygodę z piłką w takich klubach jak Fortuna 
Głogówek, Sparta Prudnik, Pomologia Prószków czy Odra Opole. Miał 

również okazję reprezentować nasz kraj podczas eliminacji do Mistrzostw 
Europy,	przeciwko	Hiszpanii,	Chorwacji	i	Grecji.

Miał	również	epizod	gry	za	granicami	naszego	kraju.	W	2013	roku	odszedł	
do	francuskiego	Valenciennes.	W	2015	roku	powrócił	do	Polski	 i	grał	m.in.	
w Koronie Kielce, GKSie Bełchatów, Olimii Grudziądz, GKS Katowice, a także 
Jegiellonii	Białystok.	Od	stycznia	2019	jest	zawodnikiem	Wisły	Kraków	i	gra	
u boku m.in. Jakuba Błaszczykowskiego.

Tak ogromne doświadczenie piłkarskie zrobiło olbrzymie wrażenie na 
dzieciach. Oprócz wspólnego treningu były autografy, lawina pytań i dobra 
zabawa!

MKS Gwiazda Prószków rozpoczęła swoje rozgrywki III ligi kobiet 
dopiero na początku kwietnia. W pierwszym domowym 

meczu,	piłkarki	podejmowały	młody	zespół	LZS	Pakosławice	i	odnotowały	
gładkie	zwycięstwo	5:0.	Kolejne	spotkanie	odbyło	się	 jednak	dopiero	pod	
koniec	kwietnia.	Na	wyjeździe	MKS	Gwiazda	Prószków	mierzyła	się	z	Unią	
Opole. Mecz ten zakończył się zwycięstwem 8:1. Kolejne spotkania okazały 
się	dużo	trudniejsze.	Najpierw	prószkowianki	uległy	drużynie	ULKS	Bogdań-
czowice	2:3,	a	następnie	wysoko	przegrały	z	drużyną	LZS	Rolnik	II	Biedrzy-
chowice	 (0:4).	 Przełamanie	 nastąpiło	 w	meczu	 przeciwko	 zespołowi	 SKS	
Piast	Strzelce	Opolskie,	który	drużyna	z	Prószkowa	wygrała	7:0.	W	ostatniej	
majowej	kolejce	padł	remis	3:3	z	zespołem	UKS	SAP	Brzeg.

Bardzo	dobrą	serię	gier	zanotowali	piłkarze	Chrząszcza.	W	maju	wygrali	
wszystkie	swoje	mecze	i	z	kompletem	punktów	wskoczyli	na	wysokie,	5	

miejsce	w	ligowej	tabeli.	Pierwszy	mecz	z	silnym	przeciwnikiem	LKS	Grosz-
mal	Opole	zakończył	się	wynikiem	2:1.	Kolejny	mecz	to	derbowy	pojedynek	
z	Przysieczą,	 który	 również	okazał	 się	 zwycięski	 (2:1).	Następne	 spotkanie	
na	wyjeździe	to	pewne	zwycięstwo	nad	drużyną	LZS	Gazownik	Wawelno	
(3:0).	W	ostatnim	pojedynku	z	zespołem	FC	Chronstau	II	Chrząstowice	mecz	
zakończył	się	również	gładkim	zwycięstwem	3:0.

Maj dla piłkarzy z Przysieczy nie rozpoczął się najlepiej. W pierwszych 
dwóch pojedynkach musieli uznać wyższość rywali. Najpierw ulega-

jąc Polonii Prószków na własnym boisku, a następnie w kolejnym derbo-
wym	meczu	z	KSC	Chrząszcz	Chrząszczyce	musieli	uznać	wyższość	rywali	
(2:1).	W	22	kolejce	nastąpiło	zasłużone	przełamanie.	LZS	Przysiecz	 rozgro-
miła	 na	własnym	 boisku	 	 FC	 Chronstau	 II	 Chrząstowice	 9:1.	 Przedostatni	
ligowy	mecz	to	niestety	ponowna	utrata	punktów.	Tym	razem	na	wyjeździe	
Przysiecz	uległa	LZS	Zieloni	Ligota	Tułowicka	4:1.

Piłkarze	 Polonii	 Prószków	mają	 co	 świętować.	 Już	 4	 kolejki	 przed	 koń-
cem rozgrywek zdobyli awans do wyższej klasy rozgrywkowej – klasy 

A.	Decydujący	okazał	się	derbory	pojedynek	z	LZS	Przysiecz.	Poloniści	zano-
towali	w	nim	wysokie	zwycięstwo	5:1	i	tym	samym	przypieczętowali	swój	
zasłużony	awans.	Choć	piłkarze	z	Prószkowa	mogliby	już	śmiało	spocząć	na	
laurach, w następnym meczu zanotowali olbrzymie zwycięstwo, pokonu-
jąc	drużynę	FC	Chronstau	II	Chrząstowice	aż	17:0.	Kolejne	spotkanie	z	dru-
żyną	LZS	Zieloni	Ligota	Tułowicka	to	również	kolejne	3	punkt.	Hokejowym	
wynikiem	7:7	zakończył	się	ostatni	majowy	pojedynek	z	zespołem	Piomar	II	
Tarnów-Przywory. Utrata punktów nie ma już jednak znaczenia w układzie 
tabeli.

Runda wiosenna to nieesamowita forma piłkarzy Orła Źlinice, którzy 
zatonowali	10	zwycięstw	z	 rzędu	–	 to	naprawdę	 imponujący	 rezultat.	

W	pierwszym	majowym	pojedunku	Orły	mierzyły	się	na	wyjeździe	z	zespo-
łem KS Bodzanów – Nowy Świętów. Mecz prowadzony był pod dyktando 
piłkarzy	ze	Źlinic	i	zakończył	się	wysokim	zwycięstwem	4:1.	Kolejny	pojedy-
nek, tym razem na własnym boisku z drużyną Naprzód Jemielnica zakończył 
się	identycznym	rezultatem	4:1.	Bramki	dla	zespołu	zdobyli:	Mateusz	Błazy,	
Jakub Malinowski, Tomasz Schichta, Marcin Dworak. Orły jednak postano-
wiły nie zwalniać tempa i z kolejnego wyjazdowego meczu z zespołem 
Naprzód	 Ujazd-Niezdrowice	 również	 przywieźli	 komplet	 punktów	 (4:2).	
Ostatni majowy pojedynek piłkarzy Orła Źlinice zakończył się sprawiedli-
wym	remisem	2:2.	Zakończył	on	niestety	pokaźną	serię	zwycięstw.	Obecnie	
Orły	zajmują	4	miejsce	w	tabeli,	tracąc	do	3	miejsca	1	punkt.


