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W piątek, 12 lipca nastąpiło 
oficjalne otwarcie Posterunku Policji 
w Prószkowie. Symboliczne klucze do 
nowej placówki wręczył komendant 
główny policji gen. Jarosław Szymczyk.
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W czwartek, 25 lipca 2019 r. władze 
Prószkowa podpisały umówę na 
przebudowę drogi gminnej – ulicy 
Zielonej w miejscowości Prószków.

Str. 7

Koniec z nudą! W sierpniu na boiska 
wracają nasi Panowie. Co przyniesie 
nam nowy sezon? Sprawdźcie nasz 
piłkarski raport.

 Str. 7

Posterunek Policji  
już otwarty!

Rozpoczął się remont  
ul. Zielonej

Rusza sezon  
piłkarski!

Przyszłych rodziców ucieszy fakt, że 18 lipca w Urzędzie Miejskim w Prószkowie podpisana została umowa na budowę Publicznego 
Żłobka. Na placu za sklepem Centro powstanie nowoczesny obiekt, który pomieści dwie, 16-osobowe grupy dzieci. W ramach 
prowadzonej polityki prorodzinnej władze naszej gminy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Chcą zapewnić 
opiekę nad dziećmi na wysokim poziomie i umożliwić rodzicom realizację własnych planów zawodowych.             Str. 5
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Bezpieczeństwa mieszkańców będzie strzegło 
pięciu funkcjonariuszy. Kierownikiem został asp. 

sztab. Wojciech Owczarek. Jednostka podlegać 
będzie bezpośrednio Komendzie Miejskiej Policji 
w Opolu. Otwarcie Posterunku Policji w Prószkowie 
jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby miesz-
kańców, którzy swoją wolę o jego przywróceniu 
wyrazili podczas konsultacji społecznych. Niezwykle 
ważny jest łatwy i stały kontakt z funkcjonariuszami. 
Ułatwi to informowanie o sytuacjach zagrażają-
cych życiu i bezpieczeństwu, a także szybką reakcję 
policjantów na przypadki łamania prawa – mówił 
Burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebula. 

Otwarcie Posterunku w Prószkowie nie mogłoby 
się odbyć, gdyby nie rozmowy zaangażowanie 
oraz współpraca Burmistrza Prószkowa z Komen-
dantem Wojewódzkim Policji w Opolu. Generalny 

Wakacyjny czas!

Za nami półmetek wakacji. Pogoda dopisuje, 
a dzieci rozkoszują się wolnymi dniami. Do 

ławek szkolnych powrócą za niecały miesiąc. Dla 
wielu rodziców jest to jednak nie lada zagwozdka, 
co zrobić, aby dzieci się nie nudziły i dobrze spo-
żytkowały ten czas.

Co roku z pomocą przychodzi Ośrodek Kul-
tury i Sportu, który organizuje liczne zajęcia 
dla dzieci z terenu naszej gminy: zajęcia pla-
styczne, warsztaty rękodzielnicze, ciekawe spo-
tkania i przedstawienia teatralne, a także turniej 
piłkarski.

To ważne, aby odpowiednio zaplanować czas 
swoim pociechom. Życzymy wszystkim wspa-
niałych wakacyjnych dni!

W Prószkowie ponownie otwarto Posterunek Policji 

Na straży bezpieczeństwa!
W piątek, 12 lipca nastąpiło oficjalne otwarcie Posterunku Policji w Prószkowie. 
Symboliczne klucze do nowej placówki wręczył Komendant Główny Policji  
gen. Jarosław Szymczyk, który w krótkim przemówieniu wyraził radość 
z ponownego powstania posterunku w Prószkowie.

 WAKACJE Z OKIS-em 
sierpień 2019  

05.08.2019 r., godz. 12.00. •	 Zajęcia plastyczne – kościółek poewangelicki
06.08.2019 r., godz. 9.00. •	 Wycieczka rowerowa do opolskiego zoo
07.08.2019 r., godz. 12.00. •	 Zajęcia plastyczne – kościółek poewangelicki 
07.08.2019 r., godz. 17.00. •	 Warsztaty rękodzielnicze – muzeum kowalstwa
09.08.2019 r., godz.10.00. •	 Zajęcia sportowe / boisko orlik/
12.08.2019 r., godz.12.00. •	 Zajęcia plastyczne – kościółek poewangelicki 
13.08.2019 r., godz.10.00. •	 Turniej warcabowy
13.08.2019 r., godz.11.00. •	 II WarsztatyWokalne „Zakukaj z Nami” Żaneta Plotnik i Kuba Mitoraj - 
kościółek poewangelicki, Zapisy : klubwokalisty@gmail.com
14.08.2019 r., godz.12.00. •	 Zajęcia plastyczne – kościółek poewangelicki 
14.08.2019 r., godz. 17.00. •	 Warsztaty rękodzielnicze – muzeum kowalstwa
19.08.2019 r., godz.12.00. •	 Zajęcia plastyczne – kościółek poewangelicki 
21.08.2019 r., godz.12.00. •	 Zajęcia plastyczne – kościółek poewangelicki 
21.08.2019 r., godz. 17.00. •	 Warsztaty rękodzielnicze – muzeum kowalstwa
23.08.2019 r., godz.17.00. •	 Program dla dzieci – „Bohaterowie Akcji” – Złotniki plac festynowy

INFORMACJE RÓWNIEŻ NA WWW.OKIS-PROSZKOW.PL LUB POD NR TELEFONU 77 464 80 62
ZAPRASZAMY !

remont budynku, w którym powstał posterunek 
został sfinansowany ze środków Gminy Prószków, 
która pomogła również w wyposażeniu placówki 
oraz zakupie dwóch radiowozów.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm 
RP Pan Ryszard Galla, Wojewoda Opolski Pan Adrian 
Czubak, Burmistrz Prószkowa Pan Krzysztof Cebula, 
Radni Miejscy oraz mieszkańcy gminy Prószków.
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„… bo razem możemy więcej !”

W Przysieczy 
ukryto skarb!
Izba Regionalna w Przysieczy 
o wdzięcznej nazwie „Chałupka przed 
Blychym” zorganizowała ciekawą grę 
terenową dla całych rodzin. 

W zabawie wzięło udział niemal 30 uczest-
ników, którzy podzieleni zostali na cztery 

grupy. Ich zadaniem było odkrycie dawnej histo-
rii Przysieczy i odnalezienie skarbu - do tego celu 
posłużyła im specjalnie przygotowana mapa 
oraz wiedza mieszkańców Przysieczy, którzy 
chętnie otwierali swoje drzwi poszukiwaczom 
przysieckiego skarbu. Gdzie znajdowała się stara 
kuźnia i tartak? W którym miejscu znajdziemy 
„dwa krzyże”? Na te i wiele innych pytań odpo-
wiedzi szukali zarówno dorośli, jak i dzieci. Skarb 
oczywiście został odnaleziony, lecz to nie on 
był tu najważniejszy. Prawdziwym skarbem była 
dobra zabawa i wspólna integracja. Na zakończe-
nie odbyło się ognisko.

Ciekawe historie i legendy - w Przysieczy jest 
ktoś, kto stoi na straży pamięci wydarzeń z prze-
szłości i doskonale się przy tym bawi! Mowa 
oczywiście o Pani Traucie Gambka, organizatorce 
gry terenowej i szefowej „Chałupki przed Bly-
chym”. Każda grupa ma swój własny skarb, który 
musi odnaleźć. Najważniejsze jednak, aby odkryli, 
co tu w Przysieczy tak właściwie było - opowiada 
Pani Trauta.

Gminna Biblioteka Publiczna w Prószkowie po 
raz kolejny zorganizowała spotkania z cyklu 

„Rozmowy nie tylko o książkach”. Tym razem 
wyjątkowymi gośćmi w miesiącu lipcu były: Pani 
Magdalena Poprawka - architekt krajobrazu, któ-
rej wielką pasją jest ceramika oraz Patrycja Kowa-
lik – pisarka.

Pani Magdalena jest znaną postacią w naszej 
gminie. Prowadzi warsztaty ceramiczne, które 
cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców Prószkowa. Podczas spotkania, mogliśmy 
dowiedzieć się nieco więcej o historii ceramiki: 
gdzie powstała, jak się zmieniła, a także jakie są 
główne sposoby jej formowania. Ceramikę  arty-
styczną dzieli się na: wyroby garncarskie, fajan-
sowe, kamionkowe i porcelanę. Głównymi spo-
sobami formowania ceramiki artystycznej są: 
lepienie, toczenie na kole, a także nieco bardziej 
współczesne - odlewanie, toczenie, prasowanie 
z mas półsuchych.

VI Rajd Rowerowy 
w Jaśkowicach
Przepiękne są te naszej Jaśkowice - 
cisza, spokój, otoczenie pól i lasów. 
Można tu odnaleźć harmonię, o którą 
ciężko w dzisiejszych czasach. Jeśli 
dorzucimy do tego mieszkańców - 
życzliwych i uśmiechniętych, którzy 
potrafią wspólnie się integrować, to nic 
więcej nie jest nam potrzebne!

W ostatni dzień czerwca, w Jaśkowicach 
odbył się VI Rajd Rowerowy, który zorga-

nizowany został wspólnie przez Sołectwo Jaś-
kowice oraz Nadleśnictwo Prószków. Pomimo 
doskwierającego upału wzięło w nim udział 

Spotkanie z Magdaleną Poprawką i Patrycją Kowalik

Rozmowy nie tylko o książkach

Pani Patrycja to była mieszkanka naszej gminy, 
autorka książek „Nina Baksik i jej zwariowane 13”, 
„Papierowe pocałunki” i „Życie podziemne Julii”, 
a także twórczyni niezwykłej, naturalnej biżuterii.  
Podczas prelekcji można było przeglądać biżu-
terię i książki naszego gościa. Miła i serdeczna 
atmosfera jaką wprowadziła Pani Patrycja rozluź-
niła publiczność i skłoniła do zadawania pytań, 
a nawet do podsuwania nowych pomysłów na 
biżuterię. 

Startuje druga edycja Budżetu Obywatelskiego, 
a wraz z tym przed mieszkańcami Prószkowa 

po raz kolejny otwiera się możliwość bezpośred-
niego wpływu na rozwój miasta i gospodarowa-
nia środkami z budżetu gminy!

Podobnie jak w zeszłym roku, w ramach aktu-
alnej edycji na Budżet Obywatelski Miasta Prósz-
kowa przeznaczono 100 000,00 zł, a mieszkańcy 
mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być 
zrealizowane, ale także sami zostać ich autorami! 
Już od 20 sierpnia każda osoba, która zamiesz-
kuje na terenie naszego Miasta, będzie mogła 
zgłosić swoje pomysły. Liczy się każda inicjatywa 

około 50 mieszkańców, od seniorów po dzieci. 
Trasa liczyła 14 km i prowadziła przez Bory Nie-
modlińskie. Uczestnicy odwiedzili m.in. starą 
leśniczówkę i 100-letni dąb. Dodatkową atrakcję 
stanowiły ciekawe opowieści o lesie i odwiedza-
nych miejscach. Zakończeniem rajdu był wspólny 
piknik - grill, kawa i ciasto, a dla najmłodszych 
przygotowano dmuchańce.

Projekt zrealizowany został przy wsparciu 
grantu „Działaj lokalnie”.

obywatelska określająca przedsięwzięcie, które 
przyczyni się do rozwoju Miasta i zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców. Propozycje mogą obej-
mować zarówno działania inwestycyjne (np. 
budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont 
elementu infrastruktury gminnej), jak i wydarze-
nia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, 
sportowym itp. mające na celu podniesienie 
jakości życia mieszkańców. Jeszcze w tym roku 
do realizacji przyjęte zostaną te zadania, które 
uzyskają największą liczbę głosów w trakcie kon-
sultacji z mieszkańcami, aż do wyczerpania puli 
środków przeznaczonych na ten cel. Wierzymy, że 
dzięki naszemu współdziałaniu powstanie wiele 
cennych inicjatyw, ważnych nie tylko dla najbliż-
szego otoczenia, ale wszystkich mieszkańców.

Na propozycje czekamy do 9 września! 
Nie zwlekaj! Zgłoś zadanie i przekonaj innych, 
że warte jest realizacji! To będzie Twój wybór 
w Twoim mieście!

Co się zmieniło w aktualnej edycji?

•	 procedura	 Budżetu	 Obywatelskiego	 realizo-
wana jest w oparciu o Uchwałę nr XI/74/2019 
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 
2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu prze-
prowadzenia konsultacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 
2019 oraz określenia wymagań, jakie powi-
nien spełniać projekt Budżet Obywatelskiego 
miasta Prószkowa na rok 2019 (Dz. Urzędowy 
Woj. Opolskiego z 2019r. poz. 2349);

•	 wszyscy	mieszkańcy	Prószkowa	mogą	zgłaszać	
propozycje zadań w ramach Budżetu Obywa-
telskiego, udzielać poparcia zgłoszonym pro-
jektom oraz brać udział w głosowaniu;

•	 w	przypadku	odrzucenia	 propozycji	 zadania	
Wnioskodawcy przysługuje możliwość wnie-
sienia odwołania;

•	 na	 obiektach	 gminnych	 jednostek	 organiza-
cyjnych nie mogą być realizowane zadania 
o charakterze inwestycyjnym.

Szczegóły: www.bo.proszkow.pl

edycja II 2019
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Po oficjalnym powitaniu uczestników przez 
władze szkolne oraz zaproszonych gości 

Panią Magdalenę Warakomską, nastąpiły pokazy 
taneczne uczniów (dziewczynki z klasy VI i VII) 
oraz pokaz elementów samoobrony (chłopcy 
z klasy VII). Po wspólnej rozgrzewce przy muzyce, 
każdy z uczestników, aby móc wziąć udział 
w konkurencjach (dla kl. I-III oraz dla IV-VII) ode-
brał kartę startową. Na kartach opiekunowie 

Bajkowa Noc 
w Nowej Kuźni

W Nowej Kuźni po raz pierwszy zorgani-
zowana została Bajkowa Noc. Na dzieci 

czekało tu mnóstwo atrakcji - zumba, czytanie 
i oglądanie bajek, a także gry i zabawy! Pierwsza 
edycja Bajkowej Nocy zakończyła się dużym suk-
cesem. Widać to było po zadowoleniu nie tylko 
samych organizatorów, ale także uśmiechach na 
twarzach dzieci. Organizator: DFK Nowa Kuźnia.

II Dzień Sportu w PSP Prószków
18 czerwca 2019 roku na stadionie miejskim w Prószkowie odbył się II Dzień 
Sportu pod hasełm „Sport dla zdrowia i uśmiechu”. Inicjatorem wydarzenia 
była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie.

stacji wpisywali określoną liczbę punktów za 
wykonanie zadania.

Podczas tego Dnia, uczniowie mieli do dys-
pozycji wiele konkurencji ogólnorozwojowych, 
kształtujących sprawność fizyczną (konkuren-
cje przygotowano osobno dla klas I-III i IV-V). 
Chłopcy ze starszych klas wzięli udział w tur-
nieju piłki nożnej. Po wykonaniu konkurencji na 
uczniów czekały także inne dodatkowe atrakcje: 
pokonywanie zwinnościowych torów przeszkód, 
elementy lekkoatletyki dla każdego, taniec-fit-
ness na stepach oraz tenis ziemny. 

Podczas Dnia sportu pracę organizacyjną 
wspomogli wolontariusze-uczniowie, którzy 

zgodnie z przydziałem odpowiednich zadań, 
bacznie czuwali nad przebiegiem poszczegól-
nych konkurencji. Świetnie spisali się uczniowie 
przy głównym stoliku organizacyjnym, przygo-
towującym karty startowe, medale oraz dyplomy 
dla uczestników gier i zabaw. Wszystkie ukoń-
czone konkurencje rekreacyjno-sportowe były 
nagradzane pamiątkowym dyplomem oraz 
medalem.

Uczniowie dzielnie pokonywali wszystkie 
przydzielone na karcie konkurencje. Chętnie 
podchodzili do innych atrakcji oraz do sportow-
ców-gości, którym zadawali pytania. A uśmiechy 
podczas zabaw mówiły same za siebie. Każdy 
uczestnik podejmując działanie z pełnym zaan-
gażowaniem nie mógł w tym dniu zejść ze sta-
dionu bez medalu.

Zaproszeni goście podczas Dnia sportu: Mag-
dalena Warakomska – reprezentantka Polski 
w short tracku (łyżwiarstwo szybkie), uczest-
niczka Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjong-
czang 2018 (na trzech dystansach: 500 m, 1000 m 
i 1500 m) oraz Maciej Zarzycki i Michał Milew-
ski – zawodnicy opolskiego klubu piłki ręcznej 
KPR Gwardia Opole, tegoroczni brązowi medali-
ści Mistrzostw Polski PGNiG Superligii.
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Noc w Bibliotece

Za nami kolejna „Noc w Bibliotece”, która w tym roku 
ze względu na remont Ośrodka Kultury i Sportu 

wyjątkowo odbyła się w Zimnicach Wielkich. 
Tej nocy na dzieci czekała cała masa ciekawych 

atrakcji: ognisko, warsztaty plastyczne, karaoke, 
a przede wszystkim czytanie polskich baśni i legend. 
Gościem specjalnym był Burmistrz Prószkowa – Pan 
Krzysztof Cebula wraz z małżonką. Cieszymy się, że 

Chrzumbecki Szrank

Nie marnuj 
jedzenia!

Coraz więcej mądrych głów zastanawia się 
nad rozwiązaniem problemu marnowania 

żywności. Jest to ważny ekologiczny problem, 
który dotyka każdego z nas. Według raportów, 
Polacy marnują rocznie 9 mln ton jedzenia. 

Szukając rozwiązań na to jak przekonywać 
Polaków do niemarnowania żywności, warto 
zacząć od swojego własnego podwórka i swojej 
gminy. W Chrząszczycach, obok tablicy ogłoszeń, 
stanął „Chrzumbecki Szrank” czyli miejsce, gdzie 
każdy może zostawić warzywa i owoce, których 
ma za dużo. Pomysłodawcom akcji jest Pan 
Lucjan Dzumla – przewodniczący Rady Miejskiej 
w Prószkowie.

Zioła i przyprawy to niestety rzadkość w dzi-
siejszej kuchni. Przyzwyczailiśmy się już do 

kupowania gotowych potraw, które niezwykle 
często są sztucznie doprawiane. Posiadają glu-
taminian sodu, wzmacniacze smaku i długą listę 
„E” dodatków. Zaprzestaliśmy używania przypraw 
i ziół, bo często po prostu nie wiemy jakich i nie 
znamy ich zastosowania. 

W Przysieczy powiedziano jednak stanowcze 
„nie” – postawiono na świeże zioła, które stano-
wią prawdziwą wizytówkę miejscowości. Zioła, 
prócz walorów smakowych i zapachowych, mają 
również bardzo dobry wpływ na ludzki organizm. 
Wykorzystywanie dużej ilości ziół podczas przy-
gotowania posiłków oraz bogactwo ich smaków 
przyczyni się do znacznej poprawy naszego 
samopoczucia.

Zielnik, który niejednokrotnie mieliśmy okazję 
podziwiać na placu festynowym, w imponującym 
stylu cały czas się rozrasta. Włodarze wsi postano-
wili więc się tym pochwalić i zgłosili projekt do 

Ruszyła budowa  
żłobka w Prószkowie!
Przyszłych rodziców ucieszy fakt, że 18 
lipca w Urzędzie Miejskim w Prószkowie 
podpisana została umowa na budowę 
Publicznego Żłobka. Na placu za 
sklepem Centro powstanie nowoczesny 
obiekt, który pomieści dwie, 
16-osobowe grupy dzieci. 

W ramach prowadzonej polityki prorodzinnej 
władze naszej gminy wychodzą naprze-

ciw oczekiwaniom mieszkańców. Chcą zapewnić 
opiekę nad dziećmi na wysokim poziomie i umoż-
liwić rodzicom realizację własnych planów zawo-
dowych. Do tej pory brakowało takiego miejsca. 
Musieliśmy korzystać z prywatnego żłobka, 
który i tak nie był w stanie pomieścić wszyst-
kich dzieci – komentuje jedna z mieszkanek. 

Inwestycja powstanie przy wsparciu projektu 
Maluch+. Gmina Prószków otrzymała na ten cel 
dofinansowanie w kwocie 960 000,00 zł. Pro-
gram „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów 
dziecięcych i dziennych opiekunów. Celem pro-
gramu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności 
terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłob-
kach, klubach dziecięcych i u dziennych opieku-
nów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepeł-
nosprawnych oraz wymagających szczególnej 
opieki.

To pierwsza tak duża inwestycja na terenie 
Gminy Prószków od kilkudziesięciu lat. Do tej pory 
realizowane projekty polegały jedynie na moder-
nizacji istniejących obiektów. Tego typu inwesty-
cja, budowana od podstaw to nowość dla naszej 
gminy – mówi Burmistrz Prószkowa, Pan Krzysz-
tof Cebula.

Przysiecz ziołami stoi!

konkursu „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Naj-
lepszy projekt odnowy wsi”. 

W piątek, 12 lipca Przysiecz odwiedziła spe-
cjalna komisja konkursowa, która doceniła nie 
tylko sam projekt ale również niesamowitą ener-
gię jaka płynie od mieszkańców. Goście mogli 
docenić zioła także w specjalnie przygotowa-
nych potrawach i naparach. 

Pozostało nam mocno trzymać kciuki. 
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną we 
wrześniu podczas Dożynek Wojewódzkich 
w Lewinie Brzeskim.

po raz kolejny „Noc w Bibliotece” przyciągnęła liczne 
grono uczestników.
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I II III IV
Prószków Rynek  godz. 6.50  godz. 9.49   godz. 12.30   godz. 18.15
Przysiecz Rumcajs  godz. 6.54  godz. 9.53   godz. 12.34 godz. 18.19
Ligota 414  godz. 6.57  godz. 9.56  godz. 12.37    godz. 18.22
Ligota ul. Szkolna  godz. 6.59  godz. 9.58   godz. 12.39   godz. 18.24
Jaśkowice Strażnica   godz. 7.02  godz. 10.01   godz. 12.42   godz. 18.27
Proszków Rynek godz. 7.10 godz.10.09 godz. 12.50 godz. 18.35

Märchennacht 2019

Bajkowa Noc 2019

W nocy z 30 na 31 sierpnia 2019 roku (piątek/sobota) Mniejszość Nie-
miecka - Zarząd Gminny TSKN w Prószkowie organizuje, przy wspar-

ciu przewodniczących kół DFK,  spotkanie dla dzieci ze światem nie-
mieckich bajek. 

Czas trwania: od godz. 19.00 (30.08 piątek) do godz.10.00 (31.08 
sobota).

Uczestnicy: dzieci od 6 do 12 lat. 
Gdzie: Ligocki Młyn, agroturystyka Państwa Klosów w Ligocie 

Prószkowskiej.
Warunek uczestnictwa: pisemna zgoda rodziców lub opiekunów praw-

nych oraz podstawy znajomości j. niemieckiego. Zgłaszanie oraz szczegóły 
warunków u pani Sylwii Białończyk.

Tradycyjnie bajki w języku niemieckim i polskim będą czytali lub opo-
wiadali ludzie znani z życia publicznego. Oprócz bajek czytanych i opowia-
danych na żywo będzie można obejrzeć bajki na dużym ekranie. Będą kon-
kursy, tańce i zabawy. Nad całością organizacyjnie czuwa Gminny Zarząd 
Mniejszości Niemieckiej w Prószkowie.

To już XII. (dwunasta) Bajkowa Noc, ciesząca się co roku bardzo dużym 
zainteresowaniem. Dzieci śpią w młynie w śpiworach, na materacach, co 
stanowi dla nich dużą atrakcję. Opiekunowie przygotowują wspólnie z 
dziećmi kolację i śniadanie.

Chętnie przyjmiemy wszelką pomoc; potrzebni jeszcze opiekunowie.
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, rodziców oraz opiekunów. 
Wir laden herzlich ein!!!!
GEMEINDE PROSKAU

Organizator: TSKN Zarząd Gminny w Prószkowie
 Przewodniczący Norbert Rasch
nrasch@poczta.onet.pl

W lipcu, przez trzy tygodnie w naszej 
gminie gościła Weronika Hergert, 
która odbywała tu praktykę w ramach 
umowy Prószków-Huenfeld.

Weronika ma 16 lat i bardzo dobrze mówi po 
polsku. Jej mama pochodzi z Polski i to ona 

od urodzenia uczyła ją języka polskiego. W ciągu 
niespełna miesiąca Weronika miała okazję pracy 

Praktykantka z Huenfeld w Przedszkolu Publicznym w Prószkowie

Pobyt zorganizowało Stowarzyszenie Brater-
stwa w Prószkowie, a praktykę w przedszkolu 
zapewniło Miasto Prószków.

Stowarzyszenie Braterstwa powstało 16 
marca 1999 roku. Celem stowarzyszenia jest 
dbanie, w myśl porozumienia między narodami, 
o kontakty partnerskie pomiędzy Gminą Prósz-
ków, a innymi gminami. Stowarzyszenie wspiera 
aktywność różnorodnych instytucji, komisji, 
związków, jak również osobiste kontakty miesz-
kańców Gminy Prószków, mając na celu umoc-
nienie więzi partnerskich pomiędzy zaprzyjaź-
nionymi narodami. Sprawą pierwszoplanową 
jest wspieranie partnerstwa z Miastem i Gminą 
Huenfeld w Niemczech. Prezesem stowarzysze-
nia jest Pani Bianka Żymła.

z dziećmi w Przedszkolu Publicznym w Prósz-
kowie. Bardzo mi się podobało. Wszyscy tutaj są 
bardzo mili. Taka praktyka na pewno mi się przyda, 
ponieważ w przyszłości chciałabym pracować wła-
śnie z dziećmi - opowiada Weronika.  Co ciekawe, 
Weronika co roku odwiedza Polskę i bardzo jej 
się tu podoba. Na Opolszczyźnie pojawiła się jed-
nak po raz pierwszy, choć zapowiada, że jeszcze 
chętnie tutaj wróci.

Rozkład jazdy autobusu 
gminnego na linii Prószków–
Przysiecz–Ligota Prószkowska–
Jaśkowice–Prószków w okresie 
letnim (lipiec–sierpień 2019 r.)

Rozkład jazdy powiązany z obowiązującymi 
już rozkładami odjazdów.
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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.eu

 

Parafia Zimnice Wielkie zaprasza,  

20 sierpnia 2019 r. (wtorek), do udziału w pielgrzymce  

w rodzinne strony ks. Karola Brommera oraz do sanktuariów:  

Matki Bożej Gidelskiej, św. Anny, Krwi Chrystusa  

oraz Matki Bożej Częstochowskiej  

ze wspólnym udziałem w Apelu Jasnogórskim.  

Koszt pielgrzymki – 60 zł. Zapisy przyjmuje p. Józef Wilczek, tel. 511 654 060. 

 

Ein Sommertag  
in Proskau  

 
Sonnenschein und Schönwetterwolken
am blauen Himmel.
Nicht nur über meinem kleinen Garten
auch über unserem Städtchen
mit seinem barocken Kirchlein am Ring
und dem Schloss mit den smaragden Türmen,
die leuchten weit ins Land hinaus,
über fruchtbare Felder
und rauschende Wälder.
Auch „unsere Bache” bescheint die Sonne,
wie sie sich durch blühende Wiesen, Teiche
und uralte Mühlen schlingelt,
bis sie dann in die Oder mündet.
Solch ein schöner Sommertag sollte nie
vergehen!
 
 

Letni dzień  
w Prószkowie

 
Pogodne chmury i słońce
Na błękitnym niebie.
Nie tylko nad moim małym ogródkiem,
również nad naszym miasteczkiem,
ze swoim barokowym kościółkiem w rynku
i zamkiem z szmaragdowymi wieżami.
Słoneczko oświeca też nasz potoczek
Wijący się przez kwitnące łąki, stawy
i stare młyny,
aż w końcu wpadnie do Odry.
Tak piękny letni dzień mógłby trwać
wiecznie!

Ingeborg Odelga

Festyn Rodzinny 
w Ligocie 
Prószkowskiej

W ostatni weekend lipca, w Ligocie Prósz-
kowskiej zorganizowano Festyn Rodzinny. 

Świętowanie rozpoczęło się już w sobotę od 
zabawy tanecznej z zespołem Metro. Niedziela 
była już dniem poświęconym całym rodzinom, 
które brały udział w licznych grach i zabawach 
sportowych. 

Organizatorami festynu byli: Stowarzyszenie 
„Nasza Wioska – Ligota Prószkowska”, Sołectwo, 
OSP i TSKN Ligota Prószkowska.

Rusza remont 
ulicy Zielonej 
w Prószkowie

Rok 2019 jest rokiem wielu kluczowych inwe-
stycji na terenie gminy Prószków. W czwar-

tek, 25 lipca 2019 r. władze Prószkowa podpisały 
umówę na przebudowę drogi gminnej – ulicy 
Zielonej w miejscowości Prószków.  Wykonawcą 
został Pan Arkadiusz Mika, prowadzący działal-
ność gospodarczą pod nazwą PUH DOMAX.

W dniu 29 lipca nastąpiło oficjalne przekaza-
nie placu budowy. Inwestycja zostanie zrealizo-
wana do końca listopada i oprócz rozbudowy 
drogi przewiduje się utworzenie kanalizacji desz-
czowej na całym odcinku.

Potańcówka 
w Źlinicach

Taniec to nie tylko ruch, ale także wyraże-
nie swoich emocji. Nie od dziś wiadomo że 

taniec pomaga pozbyć się stresu i wprawia ludzi 
we wspaniały nastrój.  Pozwala zachować kondy-
cję i zdrowy wygląd zarówno młodym osobom, 
jak i starszym.  

Sołectwo Źlinice postawiło na dobrą zabawę! 
W sobotę, 20 lipca 2019 r. na placu wiejskim przy 
„Starej Poczcie” zorganizowano zabawę taneczną 
z zespołem „Forte”. Prócz świetniej zabawy przy 
znanych melodiach, przygotowano także kilka 
atrakcji, m.in. zabawy i pokazy strażackie dla 
dzieci.

Organizatorami byli: Sołtys oraz Rada Sołecka 
Źlinic.
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Półkolonie Fundacji Tenis Prószków

Fundacja Tenis Prószków w miesiącu lipcu zorganizowała dla najmłodszych 
półkolonie, podczas których dzieci mogły nie tylko doskonalić swoją grę 

w tenisa ale zaznać także dużej dawki aktywności i dobrej zabawy. 
Fundacja Tenis Prószków udowodniła, że wakacje w miejscu zamiesz-

kania wcale nie muszą być nudne! 
Półkolonie podzielone były na trzy 
turnusy. W tym czasie na kortach 
trenowało ponad 40 dzieci, którym 
uśmiech nigdy nie schodził z twarzy. 

Serdecznie podziękowania do 
Urzędu Miejskiego w Prószkowie za 
wsparcie finansowe, dzięki któremu 
półkolonie były darmowe.

Rozpoczynamy sezon 2019/2020

Przed nami piłkarskie emocje!
Koniec z nudą! W sierpniu na boiska wracają nasi Panowie. 
Co przyniesie nam nowy sezon? Liczymy na wiele – Orzeł 
Źlinice zaostrzył nam apetyty na pierwsze miejsce w ligowej 
tabeli i za to z całą pewnością będziemy mocno trzymać 
kciuki. Trudne zadanie natomiast przed LKS Polonia 

Prószków, która sezon rozpocznie w klasie A. 

Orzeł Źlinice do sezonu przygotowywał się na własnym obiekcie, w tym 
czasie rozegrał również kilka gier kontrolnych. Opolski Związek Piłki 

Nożnej zaprezentował terminarze na Klasy Okręgowej na rundę jesienną 
sezonu 2019/2020. Nasze Orły tym razem znalazły się w bardzo mocnej gru-
pie 1. Emocji na pewno nie zabraknie. Pierwszy mecz rozegrany 
zostanie 10-08-2019 r. na wyjeździe z zespołem LZS Jełowa. 

W trakcie okresu przygotowawczego Poloniści rozegrali kilka 
sparingów m.in. Z zespołami LZS Racławiczki, Frotuna Gło-

gówek, Groszmal Opole czy Pomologia Prószków. Piłkarze Polonii Prószków 
swój sezon w klasie A rozpoczną 17-08-2019 r. na własnym boisku. W pierw-
szym meczu zmierzą się z drużyną Polonii Biała. 

Okres przygotowawczy rozpoczęły także nasze pozostałe 
drużyny: LZS Przysiecz oraz KSC Chrząszczyce. Oba zespoły 

ponownie wezmą udział w rywalizacji w klasie B. Początek sezonu zapowie-
dziany został na weekend 17/18-08-2019 r. 

MKS Polonia Prószków - III liga kobiet, gr. opolska

Ze względu na przyłączenie się piłkarzy Polonii Prószków do Stowarzysze-
nia MKS Gwiazda Prószków, sekcja kobiet po raz kolejny zmienia nazwę. 

Tym razem swoje zmagania na boiskach III ligi rozgrywać będzie pod nazwą 
MKS Polonia Prószków. Terminarz sezonu 2019/2020 nie jest jeszcze znany.

LZS Przysiecz, KSC Chrząszczyce - klasa B

Orzeł Źlinice – klasa okręgowa, gr. I

LKS Polonia Prószków – klasa A, gr. 4


