
Niech Nowy Rok 2022 
niesie wszystkim nadzieję, życzliwość i spełnienie marzeń 

– zarówno tych łatwych i trudnych do spełnienia.
Przede wszystkim zdrowia i samych radosnych dni.

Wszystkim mieszkańcom życzymy szczęśliwego Nowego Roku!
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W grudniu w Gminie 
Prószków gościła delegacja 
z Ukrainy. Reprezentowali 
ją przedstawiciele wsi 
Wyhoda z obwodu Iwano-
Frankowska. Podczas 
wizyty podpisano umowę 
partnerską.

Na zaproszenie Burmistrza 
Prószkowa Krzysztofa 
Cebuli, w hotelu Arkas 
zebrały się pary, dla 
których małżeństwo to nie 
są puste słowa i obietnice. 
To miłość, przyjaźń 
i wierność – klucz do 
szczęścia przez całe życie.

W czwartek, 2 grudnia 
odbyło się uroczyste 
podsumowanie 
Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej 
w naszej gminie. 
W tym roku do projektu 
przystąpiły cztery 
sołectwa: Boguszyce, 
Ligota Prószkowska, 
Źlinice oraz Zimnice Małe.

Umowa partnerska  
z wsią Wyhoda

Złote i Diamentowe Gody 
w Gminie Prószków

Podsumowanie 
Inicjatywy SołeckiejStr. 5 Str. 5Str. 2
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regionu oraz poznać życie społeczne, kultu-
ralne i sportowe naszych mieszkańców. 

Goście odwiedzili m.in. szkołę w Zim-
nicach Wielkich, a nawet uczestniczyli 
w zdalnej lekcji języka angielskiego. Spo-
tkali się z sołtysami, którzy zaprezentowa-
li miejsca spotkań społeczności lokalnej. 

Koniec roku przyniósł kolejne dobre 
informacje w Gminie Prószków. Za-

kończono już remonty fragmentów pięciu 
dróg. Nowa nawierzchnia jezdni o jednoli-
tej szerokości pasa drogowego oraz utwar-
dzone pobocza z pewnością poprawią kom-
fort użytkowania dróg, a także przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów. 

Remont dróg przeprowadzony został 
w czterech miejscowościach: ul. Cegielna 
w Przysieczy, ul. Polna w Złotnikach, bocz-
na ul. Polnej w Chrząszczycach, a także ul. 
Nowa i ul. Prószkowska w Boguszycach.

W 2021 roku udało się zrealizować kilka 
niezwykle ważnych inwestycji. Rozpoczę-
ła się budowa ścieżek pieszo-rowerowych 
w naszej gminie na trasie Ligota Prószkow-
ska-Przysiecz, Pomologia – Złotniki oraz 
Zimnice Małe – Zimnice Wielkie. Zakoń-
czenie inwestycji zaplanowano na czerwiec 
2022 roku. 

Zrealizowano również remonty ulic 
na terenie gminy. Prócz wyżej wymienio-
nych, zadbano również o nawierzchnię na 
ul. Sportowej i Rudnickiej w Prószkowie, 
części ulicy Stawowej w Górkach, a tak-
że ulicy Chmielowej w Zimnicach Ma-
łych. Kończy się również remont chodnika 
w Złotnikach. 

Warto współpracować – umowa 
partnerska z wsią Wyhoda

Tradycja partnerstwa pomiędzy miasta-
mi sięga IX wieku. Po II Wojnie Świa-

towej, jako pierwsze umowę o partnerskiej 
współpracy podpisały w 1947 roku miasta: 
Ludwigsburg oraz Montbelliard. Od tego 
czasu popularność tego typu inicjatyw zna-
cząco wzrosła. W Polsce ponad 200 miast 
nawiązało kontakty z innymi miastami – 
głównie z mieszkańcami Niemiec, Czech 
i Ukrainy. Głównym celem nawiązywania 
relacji z innymi miastami jest wymiana kul-
turalna, informacyjna oraz gospodarcza.  

Do listopada 2021 nasza gmina współ-
pracowała z czterema miastami partner-
skimi: Huenfeld w Niemczech, Ternberg 
w Austrii, Mas Moravska Brana w Cze-
chach oraz miasto Pruszków w Polsce.

W grudniu w Gminie Prószków gości-
ła delegacja z Ukrainy. Reprezentowali ją 
przedstawiciele wsi Wyhoda z obwodu Iwa-
no-Frankowska. Podczas wizyty mieli oka-
zję zapoznać się z ciekawą historią naszego 

Na koniec uczestniczyli w warsztatach 
kowalstwa.

Wizyta studyjna zaowocowała uroczy-
stym podpisaniem Porozumienia pomiędzy 
Wsią Wyhoda, a Gminą Prószków pod-
czas XL sesji Rady Miejskiej w Prószkowie 
w dniu 16 grudnia 2021 r.

Inwestycji ciąg 
dalszy – remonty 
gminnych dróg

W planach na przyszły rok znajduje się 
m.in. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
414 (odcinek: rondo Prószków – Pomo-
logia) w projekcie zawarta będzie również 
przebudowa prószkowskiego rynku. 

Jednym z najważniejszych projektów na 
który z pewnością liczą mieszkańcy jest bu-
dowa ronda przy taśmociągu w Zimnicach 

Małych, na drodze krajowej nr 45. Gmina 
Prószków bierze czynny udział w pracach 
projektowych. 

Gmina Prószków wciąż stara się o po-
zyskanie środków na kolejne inwestycje. 
Z pewnością możemy się ich spodziewać 
w nowym, 2022 roku. 
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Świąteczny czas to przede wszystkim 
spotkania wigilijne, których celem była 

wspólna integracja oraz miłe spędzenie 
czasu we własnym gronie. W tym roku nie 
zabrakło również wigilii w Klubie Senio-
ra w Źlinicach. Co roku, członkinie klubu, 
własnoręcznie przygotowują świąteczne 
potrawy – a następnie wspólnie siadają do 
wigilijnego stołu.

W tym roku, na specjalne zaproszenie 
Klubu Seniora w Źlinicach, gościem świą-
tecznego spotkania był Burmistrz Prószko-
wa, Krzysztof Cebula. Wspaniała, rodzinna 
atmosfera i pięknie przygotowany stół. Dzię-
kuję za zaproszenie do udziału w tak przemi-
łym wydarzeniu. Gratuluję zaangażowania 

Termin: 16.08-24.08.2022

PARAFIA ZIMNICE WIELKIE ZAPRASZA 
DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE  

DO MEDJUGORIE

1 DZIEŃ 16.08.2022:  
ZIMNICE – BUDAPESZT

Wyjazd z parkingu przy parafii w Zimnicach 
w kierunku Węgier (o godz. 2.00). Zwiedzanie 
Budapesztu. W programie: Wzgórze Zamkowe, 
Kościół Macieja, Bazylika św. Stefana, Plac Boha-
terów, Wzgórze Gellerta z przepiękną panoramą 
miasta, Neogotycki Parlament. Przyjazd do hote-
lu w Budapeszcie. Obiadokolacja i nocleg.

2 DZIEŃ 17.08.2022:  
BUDAPESZT – SARAJEWO

Śniadanie. Przejazd w kierunku Sarajewa. 
W stolicy Bośni i Hercegowiny zobaczymy: Stare 
Miasto, Ratusz – siedzibę władz miejskich Sa-
rajewa, zabytkowy meczet Gazi Husrev – Bega 
pochodzący z XVIw., turecki bazar oraz Most Ła-
ciński. Przejazd do hotelu w Sarajewie, zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 DZIEŃ 18.08.2022:  
SARAJEWO – MOSTAR – MEDJUGORJE
Śniadanie. Przejazd do Mostaru – bajkowego 

miasteczka, w którego każdej części widać od-
znaczające się piętno historii. Podczas spaceru 
zobaczymy piękną starówkę, malownicze bu-
dynki, zabytkowy XVI-wieczny kamienny Stary 
Most. Czas wolny. Przejazd do Medjugorie, za-
kwaterowanie w hotelu lub pensjonacie, obia-
dokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ: 19.08.2022 MEDJUGORIE
Śniadanie. Nawiedzenie Góry Podbrdo. Czas 

wolny na indywidualną modlitwę. Przejazd nad 
Wodospady Kravica. Powrót do hotelu/ pen-
sjonatu w Medjugorie, obiadokolacja, nocleg. 
Udział w nabożeństwach wieczornych.

5 DZIEŃ: 20.08.2022: MEDJUGORJE
Śniadanie. Całodzienny wypoczynek na Ri-

wierze Makarskiej. Powrót do hotelu/ pensjona-
tu w Medjugorie, obiadokolacja, nocleg. Udział 
w nabożeństwach wieczornych.

6 DZIEŃ 21.08.2022: DUBROWNIK
Śniadanie. Przejazd magistralą adriatycką do 

Dubrownika – miasta położonego nad Morzem 
Adriatyckim u podnóża Gór Dynarskich w regio-
nie nazywanym Dalmacją. Miejscowość zalicza-
na do najpiękniejszych miast Chorwacji, nazy-
wana “perłą Adriatyku”. Bernard Show wyrażał 
swój zachwyt nad tym miastem następującymi 
słowami: „Kto szuka raju na ziemi, niech jedzie 
do Dubrownika”. Powrót do hotelu/ pensjona-
tu w Medjugorie, obiadokolacja, nocleg. Udział 
w nabożeństwach wieczornych.

7 DZIEŃ 22.08.2022: TROGIR
Śniadanie. Przejazd do Trogiru – zwiedzanie 

miasta: Brama lądowa i Plac Jana Pawła II, Basz-
ta św. Marka, Katedra św. Wawrzyńca, starówka 
oraz rynek miejski oraz spacer promenadą w Tro-
girze. Czas wolny. Przejazd w kierunku Jezior Pli-
twickich. Zakwaterowanie w hotelu, obiadoko-
lacja, nocleg.

8 DZIEŃ 23.08.2022:  
SKRADINA – PLITWICKIE JEZIORA

Śniadanie, przejazd do Parku Narodowe-
go Jeziora Plitwickie – najpiękniejszego parku 

narodowego Chorwacji składającego się z syste-
mu malowniczo położonych 16 jezior połączo-
nych ze sobą urokliwymi potokami i wodospada-
mi, widokowy spacer wśród jezior, wodospadów 
i gór jednej z największych atrakcji krajobrazo-
wych Europy, rejs statkiem wycieczkowym po 
największym z jezior – jeziorze Kozak. Wyjazd 
w drogę powrotną do kraju.

9 DZIEŃ 24.08.2022
Powrót do kraju w godzinach nocnych.

CENA: 2260 PLN + 100 EURO
CENA ZAWIERA:

•  transport komfortowym autokarem na całej 
trasie przejazdu;

•  7 noclegów w hotelach 3*** w pokojach 2 
lub 3 osobowych;

•  Wyżywienie HB: 7 śniadań , 7 obiadokolacji;
•  Ubezpieczenie KL 30000 EUR, NNW 4000 

EUR, bagaż 400 EUR, kwarantanna + izolacja;
•  Opiekę pilota wycieczek podczas 

pielgrzymki;

ZAPISY PRZYJMUJE PAN JÓZEF WILCZEK, 
TEL. 511 654 060 

Wigilia  
w Klubie Seniora 
w Źlinicach

i włożonej pracy, a wszystkim Seniorkom 
z Klubu życzę dużo zdrowia i pomyślności 
– mówił Burmistrz Prószkowa, Krzysztof 
Cebula.

W dzisiejszym społeczeństwie mamy 
do czynienia z wyższą średnią wieku, co 

oznacza, że stale rośnie liczba osób star-
szych. W naszej gminie istnieją dwa miej-
sca, gdzie każdy senior znajdzie dla siebie 
miejsce – mowa o Domu Dziennego Po-
bytu w Prószkowie oraz Klubie Seniora 
w Źlinicach. 
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To był prawdziwie świąteczny czas 
w gminie Prószków. Niemal każde 

sołectwo zadbało o to, by jego mieszkańcy 
mogli poczuć prawdziwą magię świąt. Od-
były się kiermasze i jarmarki bożonarodze-
niowe, a także niezwykłe spotkania ze św. 
Mikołajem.
Specjalistami w organizacji jarmarków bo-
żonarodzeniowych są Niemcy. Historia 
pierwszych jarmarków sięga końca XIV 
wieku, a w Austrii końca XIII wieku. Typo-
wy Weihnachtsmarkt odbywa się na ulicach 
lub placach, gdzie pełne stragany oferują 
ozdoby świąteczne, wyroby rękodzielni-
cze i lokalne specjały. Początkowo były to 
jednodniowe targi, podczas których miesz-
kańcy mieli unikalną okazję, aby zakupić 
niezbędne produkty świąteczne. Z  czasem 
jarmarki przerodziły się w wielkie imprezy, 
które trwają od kilku dni, do kilku tygodni. 

Kiermasz Bożonarodzeniowy 
w Prószkowie

Kiermasz w Chrząszczycach

Koncert świąteczny w Prószkowie

Mikołaj w Górkach

Mikołaj w Jaśkowicach

Św. Mikołaj w Ligocie Prószkowskiej

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Źlinicach

Świąteczny czas w gminie Prószków
Tradycja organizowania jarmarków dotarła 
również do Polski. W okresie przedświą-
tecznym w wielu miastach organizowa-
ne są takie jarmarki, m.in. we Wrocławiu 
i  Krakowie, a  także w  miejscowościach 
naszej gminy – Chrząszczycach, Źlinicach 
i Prószkowie

W  Chrząszczycach tradycyjnie, w pierw-
szą niedzielę adwentu, wszyscy mieszkań-
cy zgromadzili się na placu przy plebani 
i wspólnie cieszyli się z nadchodzących 
świąt. Na straganach królowały kolorowe 
ozdoby – bombki stroiki, a także grzane 
wino, pierniki czy ciasto. Na najmłodszych 
czekało spotkanie ze św. Mikołajem, który 
wręczył dzieciom słodkie upominki. To jed-
nak tylko dodatek do tego, co najważniejsze, 
czyli wspólnej rozmowy i możliwości spę-
dzenia popołudnia wśród rodziny, przyja-
ciół i sąsiadów. 

W  Źlinciach kiermasz również odbył 
się na początku grudnia. Mieszkańcy wie-
le dni przygotowywali się do jego organi-
zacji – własnoręcznie tworząc przepiękne 
ozdoby. Trzeba przyznać, że klimat tego 
jarmarku był niesamowity. Dopisała pogo-
da, frekwencja oraz dobry humor gości. Na 
gości czekał grzaniec, a nawet gorąca cze-
kolada. Głównym punktem programu było 
jednak spotkanie z siwym, starszym Panem 
czyli św. Mikołajem, który za cel obrał sobie 
sprawdzenie czy Sołtys Źlinic na pewno był 
grzeczny w tym roku.

W  Prószkowie już po raz XX Ośrodek 
Kultury i  Sportu zorganizował świąteczny 
kiermasz. Mieszkańcy spotkali się na placu 
przy kościółku poewangelickim, gdzie na 
gości czekały pierniki, grzane wino, a także 
możliwość zakupienia świątecznych ozdób. 
Na dzieci czekały wyjątkowe zajęcia z ani-
matorami oraz spotkanie ze św. Mikołajem. 
W murach kościółka poewangelickiego od-
był się koncert Akademickiego Chóru Po-
litechniki Opolskiej oraz Chóru Parafii bł. 
Czesława.

W pozostałych miejscowościach zadbano 
o to, aby św. Mikołaj dotarł do wszystkich 
dzieci. W Górkach, Jaśkowicach, Ligocie 
Prószkowskiej, Nowej Kuźni oraz Bogu-
szycach i Zimnicach Wielkich spotkania 
z Mikołajem cieszyły się dużym zainte-
resowaniem, zarówno ze strony dzieci, jak 
i dorosłych. 
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w ramach Inicjatywy Sołeckiej. Wzięli 
w niej udział: Wicemarszałek Wojewódz-
twa Opolskiego Zbigniew Kubalańca, Bur-
mistrz Prószkowa Krzysztof Cebula oraz 
sołtysi miejscowości, które w tym roku pod-
jęły się realizacji Inicjatywy Sołeckiej.

W ramach zadania, każda z miejscowo-
ści otrzymała wsparcie w wysokości 5.000 zł 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz 
1.000 zł ze środków Gminy Prószków. 

Zrealizowane zadania w ramach Mar-
szałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:
-  Zakup wyposażenia i materiałów do 

budowy boiska do siatkówki plażowej 
w Boguszycach;

-  Zakup materiałów do naprawy ogrodze-
nia wokół boiska wiejskiego w Ligocie 
Prószkowskiej;

-  Doposażenie świetlicy wiejskiej 
w Źlinicach;

-  Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 
w Zimnicach Małych.

Złote i Diamentowe Gody  
w Gminie Prószków
Miłość jest szczęściem, radością i najpiękniejszym z marzeń. To pragnienie dla 
drugiej osoby wszystkiego, co najlepsze. 

Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, Gmina Prószków po raz 
kolejny uhonorowała złotych i diamentowych jubilatów. Na zaproszenie Burmistrza Prósz-
kowa Krzysztofa Cebuli, w hotelu Arkas zebrały się pary, dla których małżeństwo to nie 
są puste słowa i obietnice. To miłość, przyjaźń i wierność – klucz do szczęścia przez całe 
życie.

Takie spotkania z jubilatami co roku są niezwykle inspirujące i wzruszające. Małżonko-
wie mają okazję, aby wspólnie wspominać dzień ślubu, a także okres narzeczeństwa. Wielu 
z nich pokonało setki kilometrów, aby spotkać swojego przyszłego męża lub przyszłą żonę.

Dziękuję wszystkim jubilatom za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo w tak wspaniałej 
uroczystości. Życzę dużo zdrowia i przede wszystkim jak najwięcej wspólnych, pięknych 
chwil – Burmistrz Prószkowa, Krzysztof Cebula.

„Wolę jedno życie z Tobą niż samotność przez wszystkie ery tego świata”.
John Ronald Reuel Tolkien

Inicjatywa Sołecka w Gminie Prószków

W czwartek, 2 grudnia odbyło się uro-
czyste podsumowanie Marszałkow-

skiej Inicjatywy Sołeckiej w naszej gminie. 
W tym roku do projektu przystąpiły cztery 

sołectwa: Boguszyce, Ligota Prószkowska, 
Źlinice oraz Zimnice Małe.

Uroczystość odbyła się w Boguszycach, 
na boisku do piłki plażowej, które powstało 



styczeń 2022 strona 6

Pandemia koronawirusa uzmysłowiła 
nam, jak ważne jest sprawne wykorzy-

stanie technologii cyfrowych w codziennym 
życiu. Szczególnie w sprawnym działaniu 
samorządów, miała ona olbrzymie znacze-
nie. Zminimalizowanie kontaktów społecz-
nych, zmusiło urzędy do skierowania swoich 
działań i pracy do sieci. 

Wiele gmin nie było gotowych na tak 
nagłą rewolucję. Na ich potrzeby i proble-
my stworzono unijny program „Cyfrowa 
Gmina”, który ma na celu uzupełnić braki 
sprzętowe oraz podnieść kompetencje cy-
frowe urzędników.

W ramach programu  Cyfrowa Gmi-
na - Wsparcie rozwoju cyfrowego insty-
tucji samorządowych oraz zwiększenie 
cyberbezpieczeństwa, Gmina Prószków 
uzyskała dofinansowanie w wysokości 100 
tyś zł. Grant w całości zostanie przezna-
czony na zakup nowego sprzętu IT oraz 
oprogramowania.

Celem konkursu było upowszechnianie 
wiedzy o projektach służących akty-

wizacji lokalnej społeczności, których reali-
zację dofinansowano ze środków funduszu 
sołeckiego, wymiana doświadczeń, krzewie-
nie dobrych praktyk oraz prezentacja wsi 
jako miejsca przyjaznego do życia i rozwoju 
społeczno-zawodowego.

Laureatem 1 miejsca zostało Sołectwo 
Górki, za zrealizowanie projektu „Świe-
tlica wiejska w Górkach godna XXI wie-
ku. Remont pomieszczeń świetlicowych”. 
W imieniu mieszkańców, nagrodę w wyso-
kości 7.000 zł odebrała Sołtys Górek Pani 
Justyna Szmechta. Serdeczne gratulacje!

Klub w
okalisty

N
auka g

ry
 n

a p
ia

nin
ie

 i 
gita

rz
e

M
ażo

re
tk

i

Sco
rp

io
n

DT

Zajęcia latino

M
uze

um
 K

ow
als

tw
a

G
im

nastyka 50+

Zaję
ci

a p
la

st
yc

zn
e

Zajęcia rękodzielnicze

Pila
te

s

Zajęcia taneczne

Ośrodek
Kultury i Sportu
w Prószkowie

ul. Daszyńskiego 6 • 46-060 Prószków
tel. 77 4648 062 • www.okis-proszkow.pl
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Sołectwo Górki 
najlepsze 
w regionie
Wraz z początkiem grudnia 
poznaliśmy wyniki konkursu  
„Fundusz sołecki – najlepsza 
inicjatywa”, który zorganizowany 
został przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego. 

Cyfrowa Gmina 
Prószków
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JANUAR

Benannt nach der römischen 
Gottheit Janus

welcher mit zwei Gesichtern 
dargestellt wird,

rückblickend in die Vergangenheit
vorausschauend in die Zukunft.

Wir schauen voraus; in die 
Zukunft:

Wenn die Menschen sich einander 
näher kommen,

in Eintracht leben, aneinander 
glauben und vertrauen,

dann besiegt die Nächstenliebe
zu den Menschen und den Tieren 

jegliches Böse.
Dann, ja dann könnten wir im 

neuen Jahr zufrieden sein.

STYCZEŃ

Janus – rzymskie bóstwo
przedstawione z dwoma 

towarzyszami
zwróconymi wstecz do przeszłości
i w przód do przyszłości.

My patrzymy do przodu 
w przyszłość:

Gdy wzajemnie sobie zaufamy 
i uwierzymy

to miłość do człowieka i zwierząt
pokona wszelkie zło.
Wtedy Nowy Rok 

najprawdopodobniej
przyniesie nam zadowolenie.

Ingeborg Odelga

1. PROGRAM „ASYSTENT 
OSOBISTY OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2022”
W związku z ogłoszeniem naboru wnio-

sków na realizację Programu pn. „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 
2022” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Prószkowie w ramach rządowego progra-
mu poszukuje kandydatów do objęcia usłu-
gą asystenta osób niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wska-
zaniami: konieczności stałej lub długo-
trwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału 
na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby niepełnosprawne posiadające orze-
czenie o niepełnosprawności:
•	 o	stopniu	znacznym	lub
•	 o	stopniu	umiarkowanym	albo
•	 traktowane	 na	 równi	 do	 wymienio-

nych w lit. a i b

Usługi asystencji osobistej mogą w szcze-
gólności polegać na pomocy asystenta w:

wykonywaniu czynności dnia codzienne-1. 
go dla uczestnika Programu;
wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczest-2. 
nikiem Programu w wybrane przez 
uczestnika miejsca;
załatwianiu spraw urzędowych;3. 
korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, 4. 
teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem 5. 
o niepełnosprawności do placówki oświa-
towej lub przyprowadzeniu ich z niej.
Osoby zainteresowane udziałem pro-

simy o wypełnienie deklaracji – karty 
zgłoszeniowej.

W przypadku trudności z jej wypełnie-
niem prosimy o kontakt telefoniczny z pra-
cownikami socjalnymi pod numerem (77) 
40-13-715 lub (77) 40-13-716. Istnieje 
możliwość dojazdu do klienta w celu ode-
brania deklaracji.

Kartę należy dostarczyć do siedziby 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 
Prószków

Rusza nabór na realizację Programu pn. 
„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej – edycja 2022” 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie w ramach rządowego 
programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” 
poszukuje:

osób chcących skorzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej;• 
osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby • 
niepełnosprawnej.
 
Szczegóły programu znajdują się pod ad-

resem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/
asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---
edycja-2022

 
2. PROGRAM „ASYSTENT 

OSOBISTY OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2022”

W związku z ogłoszeniem naboru wnio-
sków na realizację Programu pn. „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 
2022”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Prószkowie poszukuje osób zainte-
resowanych świadczeniem usługi asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystencji osobistej mogą 
świadczyć:

 osoby posiadające dokument potwier-1. 
dzający uzyskanie kwalifikacji w na-
stępujących kierunkach: asystent osoby 
niepełnosprawnej, opiekun osoby star-
szej, opiekun medyczny, pedagog, psy-
cholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, 
fizjoterapeuta,
 osoby posiadające co najmniej 6-miesięcz-2. 
ne, udokumentowane doświadczenie
 w udzielaniu bezpośredniej pomocy 3. 
osobom niepełnosprawnym np. doświad-
czenie zawodowe, udzielanie wsparcia 
osobom niepełnosprawnych w formie 
wolontariatu,
 osoby wskazane przez uczestnika Pro-4. 
gramu lub jego opiekuna prawnego, któ-
re nie są członkami rodziny osoby nie-
pełnosprawnej, pod warunkiem złożenia 
przez osobę niepełnosprawną pisemnego 
oświadczenia, że wskazany przez nią asy-
stent jest przygotowany do realizacji wo-
bec niej usługi asystencji osobistej.

Usługi asystencji osobistej mogą w szcze-
gólności polegać na pomocy asystenta w:

wykonywaniu czynności dnia codzienne-1. 
go dla uczestnika Programu;
wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczest-2. 
nikiem Programu w wybrane przez 
uczestnika miejsca;
załatwianiu spraw urzędowych;3. 
korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, 4. 
teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem 5. 
o niepełnosprawności do placówki oświa-
towej lub przyprowadzeniu ich z niej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy 
o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17, 
46-060 Prószków. Informację można uzy-
skać telefonicznie pod numerem tel. 77 
4013715, 77 4013715 oraz 77 4643053.

Więcej informacji na temat Programu 
znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/
asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---
edycja-2022
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Na zlecenie
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie,  

46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 6
Redaktor naczelny: Karolina Sobotkiewicz 

e-mail: kronikarz@opoczta.pl,  
tel. 535 360 843

Znajdź nas na facebooku  
i na stronie www.proszkow.eu

19 grudnia 2021’ odbył się uroczysty 
Koncert Scorpion Premiere Show 
w Hotelu Arkas w Prószkowie. 

Wystąpiło 140 tancerzy w wieku od 
3 do 63 lat. Zaprezentowaliśmy 20 

choreografii na poziomie grup początkują-
cych i zaawansowanych.

Serca widowni skradli najmłodsi tance-
rze- przedszkolaki z grupy Mini Scorpion 
oraz najstarsi tancerze Ladies & Gentelmen 
w wieku powyżej 18 lat.

Grupy  reprezentacyjne zachwyciły po-
ziomem, zaprezentowały najnowszy pro-
gram, przygotowywany na nowy sezon tur-
niejowy 2022’.

Dziękujemy widowni za wspaniałą reak-
cję i wsparcie działalności młodych artystów 
Scorpion DT OKiS Prószków.

Podopieczni Szkółki Piłkarskiej OKiS 
Prószków, prócz występów świetnych 

w lidze Football World, biorą udział również 
w licznych turniejach, podczas których zdo-
bywają cenne doświadczenie na przyszłość.

Od końca listopada aż do grudnia, dzięki 
współpracy Ośrodka Kultury i Sportu 

w Prószkowie z Opolskim Towarzystwem 
Fotograficznym, mieszkańcy mieli okazję 
podziwiać wystawę fotograficzną zatytuło-
waną „Obecność”.

Wystawa fotograficzna „Obecność”
W pracach autorów mogliśmy podzi-

wiać zarówno stare, czarno-białe fotogra-
fie, przedstawiające m.in. zdjęcia rodzin-
ne, szkolne czy portrety, a także fotografię 
współczesną.

Wystawa przedstawiała prace członków 
stowarzyszenia: Małgorzaty Piechatzek, 
Mirosława Mokrzyckiego, Jolanty Mo-
krzyckiej, Grzegorza Szewcówa, Krysty-
ny Gerc, Anny Czarneckiej i Katarzyny 
Mogilnickiej.

Koncert Scorpion Premiere Show 
w Hotelu Arkas w Prószkowie

Mikołajkowy Turniej o Puchar Burmistrza Niemodlina
Tym razem podopieczni Tre-

nera Jarosława Kublina wybrali 
się do pobliskiego Niemodlina, 
gdzie wzięli udział w Mikołaj-
kowym Turnieju o Puchar Bur-
mistrza Niemodlina. Kategorię 
wiekową Orlik, reprezentowali: 
Franek Bystrzycki, Patryk We-
ber, Oskar Gryszczyk, Ksawery 
Mańkiewicz, Marek Apostel, 
Kostek Brzozowski, Kacper 
Pierskała.

Najlepszym zawodnikiem 
drużyny w turnieju, wybrany 
został Kacper Pierskała. Gratu-
lujemy i życzymy dalszych suk-
cesów sportowych!


