
W dniu 11 października Gmina Prószków podpisała kolejną ważną umowę, która poprawi 
bezpieczeństwo i komfort mieszkańców „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 
414 na odcinku Złotniki-Prószków”.

11/2021 www.proszkow.pl listopad 2021

W
 n

um
er

ze

W środę 27 października, 
Dawid Tomala mistrz 
olimpijski z Tokio (2020), 
przybył do Publicznej 
Szkoły Podstawowej 
w Prószkowie.

Chaupka pod Blychem 
to miejsce nietypowe, 
które zachowuje nie 
tylko dawne przedmioty 
codziennego użytku ale 
również – za sprawą 
Pani Edeltrauty Gampki 
– niesamowite historie 
i opowieści o przeszłości.

W weekend, 23-24 
października na Stadionie 
Miejskim w Prószkowie 
zorganizowany został 
Powiatowy Turniej 
„Bawi Nas Piłka” przy 
współpracy Ośrodka 
Kultury i Sportu 
w Prószkowie oraz OZPN.

Spotkanie z mistrzem olimpijskim 
– Dawidem Tomalą

10-lecie Izby Regionalnej 
w Przysieczy

Turniej „Bawi  
Nas Piłka”Str. 5 Str. 2

Rusza kolejna  
kluczowa inwestycja  

Gminy Prószków
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Dzień Edukacji Narodowej to święto 
wychowawców, nauczycieli i peda-

gogów. Co roku świętowane jest w całej 
Polsce 14 października. To dzień w któ-
rym w sposób szczególny doceniamy trud 
pracy i poświęcenie naszych nauczycieli. 
Ich rola w społeczeństwie jest ogromna – 
uczą i kształtują młodych ludzi. To oni są 
ich drogowskazem w młodym życiu.  Bycie 

W dniu 11 października Burmistrz Prósz-
kowa Krzysztof Cebula podpisała kolejną 

ważną umowę, która poprawi bezpieczeństwo 
i komfort mieszkańców naszej gminy „Budowa 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na 
odcinku Złotniki-Prószków”. Zadanie obejmo-
wać będzie również budowę parkingu BIKE-
&RIDE w m. Prószków wraz z budową łącz-
nika drogowego drogi gminnej nr 104849 O ul. 
Strzeleckiej w Złotnikach z drogą wojewódzką 
nr 414. 

W weekend, 23-24 października na 
Stadionie Miejskim w Prószkowie 

zorganizowany został Powiatowy Turniej 
„Bawi Nas Piłka” przy współpracy Ośrodka 
Kultury i Sportu w Prószkowie oraz Opol-
skiego Związku Piłki Nożnej. Nad przebie-
giem turnieju czuwał Trener Koordynator 
BNPOZPN, Pan Andrzej Wolański.

Rozgrywki prowadzone były w trzech 
kategoriach: Skrzat, Żak oraz Orlik. W tur-
nieju wzięło udział ponad 30 drużyn, które 
rozegrały mecze na szczeblu powiatowym. 
Nie brakowało zawziętej rywalizacji, emocji 
oraz ducha fair play. 

Szkółkę OKiS Prószków reprezentowa-
ły dwa zespoły w kategorii skrzat oraz żak. 
W następujących składach:

Rusza kolejna kluczowa inwestycja Gminy Prószków
Burmistrz Prószkowa, Pan Krzysz-

tof Cebula podpisał umowę z firmą 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usłu-
gowe TRANSKOM Robert Bałdyga. 
Kwota umowy na to zadanie wynosi 
6.266 850,00 złotych. Inwestycja jest 
dofinansowana ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020 i na 
dzień podpisania umowy dofinansowa-
nie to wynosi 3.570 467,50 złotych.

Dzień Edukacji Narodowej

nauczycielem to nie tylko praca, to pasja 
i odpowiedzialność. 

W Gminie Prószków co roku uroczyście 
obchodzimy ten wyjątkowy dzień. W środę, 
13 października w dużej sali Publicznego 
Żłobka w Prószkowie na zaproszenie Burmi-
strza Prószkowa, Krzysztofa Cebuli zebrali 
się pedagodzy i dyrektorzy szkół oraz przed-
szkoli, którym wręczone zostały nagrody.

Turniej „Bawi Nas Piłka”

Grupa Skrzat – Kamil Malcher, Dominik 
Malcher, Dawid Piasecki, Paweł Konieczko, 
Szymon Lelek, Alan Wojewódzki, Bartek 
Kobzik, Michał Kupczak, Franek Zapała, 
Franek Brzozowski, Fabian Grobelny, Ad-
rian Janikula, Janek Ozonek, Bartek Vogel-
gezang, Pola Weber, Przemek Jędrzejów.

Grupa Żak – Adam Stelmach, Ko-
stek Brzozowski, Franek Wystrach, Oskar 
Dziubałtowski, Igor Kublin, Patryk Kopeć, 
Kacper Pierskała, Hania Młynarczyk, Ga-
bryś Mańkiewicz, Wojtek Koziarski, Mate-
usz Kuc, Mateusz Tomechna, Alan Serafin, 
Janek Wiciński.

Dziękujemy Trenerom, zawodnikom 
oraz Rodzicom za tak wielkie zaangażowa-
nie w przygotowaniach i obecności Naszych 

podopiecznych. Dziękujemy zespołowi 
OKiS za wspaniałe przygotowanie imprezy 
na bardzo wysokim poziomie oraz wszyst-
kim którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do organizacji tej imprezy.

Jeszcze raz dziękuję Wam za trud wkła-
dany w kształcenie i wychowanie młodego 
pokolenia. Życzę cierpliwości i wytrwałości 
w pełnieniu swojej misji – mówił Burmistrz 
Prószkowa, Krzysztof Cebula.

„Ten, który wskazuje drogę błądzącemu,
jest jak człowiek, który drugiemu
pozwala zapalić pochodnię od swojej...”

Quintus Eniusz
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W środę 27 października, Dawid Toma-
la mistrz olimpijski z Tokio (2020), 

odwiedził uczniów Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Prószkowie. Zawodnik AZS
-u Politechniki Opolskiej – mistrz w cho-
dzie na 50 kilometrów – wraz z prezesem 
klubu Tomaszem Wróblem zostali ciepło 
przywitani przez uczniów. Nie zabrakło 
wspólnych rozmów, ale również autografów 
i zdjęć. 

Dawid Tomala, reprezentant opolskie-
go klubu został drugim w kolejności spor-
towcem, który zdobył złoto na igrzyskach 
olimpijskich. 

Uczniowie na czele z panem dyrektorem 
Kazimierzem Janczakiem, serdecznie powi-
tali mistrza. Następnie wysłuchali historii 
z przygotowań Dawida Tomali w drodze 
po złoto zaprezentowanej przez ucznia kla-
sy 8b Pawła Pietruszkę. Kolejnym etapem 
spotkania był wspólny powrót do chwil 
z Tokio – krótki film z ostatnich kilometrów 
do mety.

Mistrz z Opolszczyzny
Spotkanie uczniów z mistrzem olimpijskim – Dawidem Tomalą,  chodziarzem z Tokio 2020

Mistrz w wywiadzie z uczniami opowie-
dział o tym jak przebiegała jego droga do 
zwycięstwa oraz jak obecnie wygląda jego 
życie po zdobyciu najwyższego trofeum 
igrzysk. Każdy z uczestników spotkania 
otrzymał od mistrza pamiątkowe zdjęcie 
z autografem. 

Spotkanie zorganizowane zostało z ini-
cjatywy Pani Katarzyny Piechoty, nauczy-
cielki wychowania fizycznego. 

Górki łączą 
pokolenia
W Górkach ponownie połączono po-

kolenia. Sołectwo zachwyca nie tylko 
swoimi licznymi projektami ale także dzia-
łaniami, które łączą zarówno dzieci, mło-
dzież, jak i dorosłych. Tym razem w ramach 
grantu pn. „Obieramy kierunek pod nazwą 
– Góreckie Krajobrazy z programu Działaj 
Lokalnie” zorganizowano rajd rowerowy 
winowskimi wzgórzami. Wycieczka rowe-
rowa to nie tylko ciekawa forma spędzenia 
wolnego czasu ale także idealna forma za-
cieśniania więzi w lokalnej społeczności. Li-
mit wieku nie obowiązywał, wymagany był 
jedynie rower i dobry humor. Na zakończe-
nie rajdu odbyło się wspólne ognisko wraz 
z poczęstunkiem. Na zakończenie rajdu nie 
mogło zabraknąć wspólnego ogniska i pie-
czenia kiełbasek
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W ramach Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład, Gmina Prószków otrzymała 

dofinansowanie na modernizację Przed-
szkola Publicznego w Prószkowie. W ra-
mach inwestycji przeprowadzony zosta-
nie remont budynku, zarówno wewnątrz 
obiektu, jak i termomodernizację wraz 
z wymianą źródeł ciepła. Dofinansowanie 
wynosi 1.294.817,00 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład to Program 
Inwestycji Strategicznych ma na celu dofi-
nansowanie projektów inwestycyjnych reali-
zowanych przez gminy, powiaty i miasta lub 
ich związki w całej Polsce. Jego zadaniem 
jest poprawa warunków życia obywateli, 
wsparcie zrównoważonego rozwoju, a także 
powstanie nowych stanowisk pracy.

Milena Zdzuj 
w You Can Dance 
– Nowa Generacja
13-letnią Milenę Zdzuj możemy oglą-

dać na ekranach naszych telewizorów 
co niedzielę o godzinie 17:15 w programie 
You Can Dance – Nowa Generacja. Milen-
ka pasjonuje się tańcem już od 6 lat. Trenuje 
jazz, modern, balet oraz pole dance. Przez 
program idzie jak burza. Zostało już tylko 
10 uczestników, a Milenka stale utrzymu-
je swoją pozycję w programie. Podejmuje 
w nim liczne wyzwania, takie jak zmierzanie 
się z różnymi stylami tańca po raz pierwszy, 
ale co najważniejsze wychodzi jej to genial-
nie! Swoim tańcem i osobowością zachwyca 
nie tylko widzów, ale całe grono jury, od któ-
rych zdobywa liczne pochwały w każdym 
odcinku.

Trzymamy za Milenkę kciuki i kibicuje-
my z całego serca! 

Przypominamy, że można oddawać gło-
sy na Milenę, wysyłając SMS o treści 7 pod 
numer 7350

Fot. Facebook You Can Dance TVP

29 października odbył się Zjazd Od-
działu Gminnego Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Prószkowie. Po wielu latach 
z funkcji Prezesa Zarządu zrezygnował Jerzy 
Wocka, który pełnił tę rolę przez 21 lat. Po-
został jednak w strukturach zarządu i pełnić 
w nim będzie rolę wiceprezesa – służąc swo-
ją wieloletnią wiedzą i doświadczeniem. Jak 
sam mówi – Robię w życiu tylko to co lubię. 
Póki mogę i chcę będę pomagał. Pan Jerzy 
Wocka jest również Prezesem OSP Złotni-
ki, w której czynnie działa od 1986 roku. 

„Polski Ład” wesprze Gminę Prószków

Zjazd Gminnego Oddziału Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Podczas zebrania wybrany został nowy 
Prezes Zarządu, został nim Burmistrz Prósz-
kowa, Pan Krzysztof Cebula. Jest to dla mnie 
ogromny zaszczyt, a zarazem wielka odpowie-
dzialność. Druhny i Druhowie serdecznie dzię-
kuję Wam za otrzymaną nominację – mówił 
Burmistrz Prószkowa, Krzysztof Cebula.

Podczas zjazdu wręczone zostały również 
medale zasługi, przedstawiono sprawozda-
nie z działalności jednostek OSP. Wśród 
planów na najbliższą przyszłość jest zakup 
nowego samochodu dla jednostki OSP 
Prószków.

Złote Gody w Gminie Prószków
Szanowni Państwo,
Burmistrz Prószkowa zachęca pary małżeńskie, które w 2021r. obchodzą Jubileusz 

Złotych lub Diamentowych Godów do udziału w wyjątkowej uroczystości podczas 
której każdej z par zostanie wręczony specjalny upominek.

Uroczystość odbędzie się w grudniu bieżącego roku w hotelu Arkas w Prószkowie 
(w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju).

Szanownych jubilatów prosimy zgłaszać do końca listopada 2021 roku  
pod nr tel. 77 401 37 36, mailowo:promocja@proszkow.pl   

lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Prószkowie, ul. Opolska 17
Zapraszamy serdecznie do udziału w tak wyjątkowym wydarzeniu.
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10-lecie Izby 
Regionalnej 
w Przysieczy
To już 10 lat istnienia „Chaupki pod Bly-

chem”,10 października Izba świętowała 
swój okrągły jubileusz. Wśród zaproszonych 
gości był Burmistrz Prószkowa, Krzysztof 
Cebula, Sołtys Przysieczy, Krzysztof Lellek 
oraz Proboszcz Parafii w Prószkowie, ks. 
Piotr Spallek.

Chaupka pod Blychem to miejsce nie-
typowe, które zachowuje nie tylko dawne 
przedmioty codziennego użytku ale również 
– za sprawą Pani Edeltrauty Gampki – nie-
samowite historie i opowieści o przeszłości. 

Pani Eltrauda Gambka od lat opiekuje się 
Izbą Regionalną, ale przede wszystkim za-
raża entuzjazmem i pozytywnym nastawie-
niem. Nic dziwnego, że przekraczając próg 
„Chaupki pod Blychem” czuć wielkie serce 
włożone w powstanie tego miejsca. Można 
podziwiać tu eksponaty, których dawniej 
używali nasi dziadkowie i pradziadkowie 
oraz poznać ciekawą historię miejscowości. 
Pani Edeltrauta to osoba, która łączy poko-
lenia, potrafi zainteresować i zaangażować 
młodzież w licznych zajęciach i konkursach. 
Kto jeszcze nie miał okazji – serdecznie za-
praszamy do odwiedzenia tego wyjątkowe-
go miejsca.

Po raz 8.  w Chrząszczycach odbył się 
bieg „Wzgórzowa Trzynastka”, który 
od lat wspiera Gmina Prószków. W tym 
roku wzięło w nim udział ponad 200 
zawodników. 

Uczestnicy mieli do pokonania trasę 
liczącą 13 km, która przebiegała dro-

gami gminnymi oraz przez teren poligonu 
wojskowego. Zwycięzcą tegorocznej edycji 
został Mateusz Pawełczak, który pokonał 
trasę w czasie 50 minut. Drugi na mecie za-
meldował się Łukasz Szenewa z czasem 55 
minut. Trzecie miejsce należało do Adriana 
Lampy. 

Wśród kobiet najlepsza okazała się Bar-
bara Pawełczak, która na przebycie trasy 
potrzebowała 0:59:26. Druga była Alina Ko-
canda, na trzecim miejscu zameldowała się 
mieszkanka gminy Prószków – Natalia Broj. 

Wzgórzowa Trzynastka po raz 8!
Na tak wyjątkowym wydarzeniu nie 

mogło zabraknąć Burmistrza Prószkowa  
Krzysztofa Cebuli, który wręczył zwycięz-
com pamiątkowe medale. Serdecznie gratu-
luję zawodnikom oraz dziękuję organizatorom 
Stowarzyszeniu „Bieg Opolski”, sponsorom, 
wolontariuszom i wszystkim, którzy przyczy-
nili się do oprawy tego wydarzenia – mówił 
Burmistrz Prószkowa.

Fot. ZmierzymyCzas.pl
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Marszałkowska 
Inicjatywa Sołecka
W tym roku do kolejnej już edycji 

Marszałkowskiej Inicjatywy Sołec-
kiej przystąpiły cztery sołectwa z gminy 
Prószków – Źlinice, Ligota Prószkowska, 
Boguszyce oraz Zimnice Małe. W ramach 
projektu, każda z miejscowości otrzymała 6 
tys. zł dofinansowania. Urząd Marszałkow-
ski przekazał 5 tys. zł, natomiast 1 tys. zł 
miejscowości otrzymały z Urzędu Miejskie-
go w Prószkowie.

W Boguszycach dofinansowanie prze-
znaczono na rozwój infrastruktury wiej-
skiej. W ramach projektu stworzono boisko 
do siatkówki plażowej. W Ligocie Prósz-
kowskiej zakupiono materiały do naprawy 
ogrodzenia na boisku sportowym. W Źlini-
cach zakupiono zestaw kawowo-obiadowy 
na 48 osób, natomiast sołectwo Zimnice 
Małe kwotę dofinansowania przeznaczyło 
na doposażenie kuchni w sali wiejskiej.

Stowarzyszenie „Czas na Zimnice Wiel-
kie” zrealizowało projekt pn. „Cze-

reśnie i miody. Zimniczan działania dla 
dobra przyrody”. W ramach projektu zim-
nickie dzieci wybrały się w podróż śladem 
miejscowych pszczelarzy. Zwiedziły pasie-
kę, z bliska poznały życie pszczół oraz ich 
rolę w świecie przyrody. Najmłodsi mieli 
również okazję poznać inne zwierzęta: 
gęsi, kury, króliki oraz kozy. Spotkanie do-
starczyło masę ciekawych informacji oraz 
niezapomnianych wrażeń. Drugim etapem 
projektu było stworzenie alei czereśniowej 

Wcześniak czyli dziecko urodzone 
przedwcześnie pomiędzy 22 a 37 

tygodniem ciąży. Różni się od dziecka uro-
dzonego w terminie nie tylko tym, że jest 
nieporównywalnie mniejsze i ma delikat-
niejszą, wrażliwszą skórę. Największym 
wyzwaniem dla tak małego człowieka jest 
niedojrzałość poszczególnych narządów, 
układu oddechowego, układu krążenia, 
układu odpornościowego, układu termore-
gulacji oraz układu pokarmowego. Skutkuje 
to brakiem przygotowania do samodziel-
nego życia poza organizmem mamy. Im 
wcześniej urodzony, tym większe ryzyko 
problemów z oddychaniem, wzrokiem, 
zmian neurologicznych, zaburzeń rozwoju 
psychoruchowego. 

Wiedząc, co może być przyczyną poro-
du przedwczesnego, w dużej mierze może-
my temu zapobiec. Nie mamy wpływu na 
niektóre wady matki lub dziecka, na część 
chorób przewlekłych. Mamy jednak niesa-
mowite możliwości wpływania na własny 
styl życia, odżywiania, unikanie niektórych 
zakażeń. Nawet nieprawidłowe nawyki 
higieniczne mogą być przyczyną stanów 
zapalnych pęcherza moczowego, okolic in-
tymnych, a stąd już krótka droga do uszko-
dzenia pęcherza płodowego i przedwcze-
snego odpływu płynu owodniowego. 
Trudno to sobie wyobrazić, że tak odległa 
infekcja jak np. stan zapalny w jamie ustnej 

Mleko Mamy chroni niedojrzałe, wraż-
liwe jelita, wspiera ich dojrzewanie Ułatwia 
trawienie i chroni przed martwiczym zapa-
leniem jelit – straszliwym zagrożeniem dla 
wcześniaków. Wcześniaki karmione mle-
kiem mamy średnio 2 tygodnie wcześniej 
wychodzą ze szpitala i rzadziej trafiają do 
szpitala w pierwszym roku życia. 

Na spotkaniach edukacyjnych z położną 
przed porodem można uzyskać wiele infor-
macji i zdobyć praktycznych umiejętności 
pozwalających zmniejszyć zagrożenie po-
rodu przedwczesnego. Jeśli jednak do nie-
go dojdzie jak ułatwić świeżo upieczonej 
mamie i maluszkowi odnalezienie się w tej 
trudnej sytuacji i pokonanie problemów. 

Położna Ewa Janiuk 

Dzień Wcześniaka – 17 Listopada

w Zimnicach Wielkich. Przy zaangażo-
waniu mieszkańców powstała przepiękna 
aleja czereśniowa – posadzono blisko 150 
drzewek. Dodatkową atrakcją było spo-
tkanie z pszczelarzem Ujkiem Herma-
nem. Zakończeniem prac był wspólny grill 
i poczęstunek.

Projekt współfinansowany został ze 
środków programu „Działaj Lokalnie” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolność re-
alizowanego przez Akademię Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce oraz Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich.

Zimniczan działania dla dobra przyrody

i zepsuty ząb może zainicjować rozwój sta-
nu zapalnego obejmującego cały organizm 
i zagrozić porodem przedwczesnym.

Nie tylko nadmierny wysiłek fizyczny, 
ale i jego niedobór sprzyja porodowi przed-
wczesnemu. Dieta kobiety w czasie ciąży ma 
znaczący wpływ na możliwość wystąpienia 
kolejnych przyczyn wcześniactwa jakimi jest 
niedożywienie, ale także nadmierny przyrost 
masy ciała lub cukrzyca ciężarnych. Używki, 
a wśród nich alkohol, narkotyki i tytoń. Gdy 
mowa o paleniu dotyczy to także palenia tzw. 
”biernego”, czyli przebywania w pomiesz-
czeniach gdzie inne osoby palą lub też paliły 
wcześniej. Taki całkowity zakaz palenia do-
tyczy także otoczenia, w którym już po uro-
dzeniu znajduje się wcześniak, ze względu 
na jego bardzo słaby układ odpornościowy. 
Słaba odporność to także powód, dla którego 
dzieci przedwcześnie urodzone nie powinny 
np. trafiać do żłobków.

Nie bez powodu wcześniaki nazywa się 
Małymi (ciałem) Wielkimi (duchem) Wo-
jownikami. Każdej minuty, dnia i tygodnia 
walczą o swoje życie. Poza osiągnięciami 
medycyny jedynym, bezcennym i niczym 
nie dającym się zastąpić lekiem jest dla 
tych Małych Bohaterów mleko ich mam od 
pierwszych chwil życia. Każda kropla jest 
na wagę złota. Badania wskazują, że każ-
de 10ml mleka na dzień, na kg masy ciała 
zmniejsza o 19% ryzyko wystąpienia sepsy.



listopad 2021strona 7

Warsztaty w Muzeum 
Wsi Opolskiej

Dnia 18.10.2021 r. dzieci z Niepublicz-
nego Żłobka „Żabka” w Przysieczy, 

udały się na niezapomnianą wyprawę do 
Muzeum Wsi Opolskiej.

W związku z tematyką tygodnia „Co 
z czego powstaje?”, wychowankowie zdoby-
wali wiedzę na temat historii i procesu two-
rzenia wyrobów z gliny. W trakcie pobytu 
powstawały różnorodne formy garncarskie. 
Praca zespołowa była świetną okazją do 
wzmacniania integracji, zaspokojenia po-
trzeby przynależności do grupy. Tworząc, 
rozwijały kreatywność i doskonaliły spraw-
ności manualne.

Czas powrotu okazał się trudnym, dzie-
ci niechętnie opuszczały warsztaty. Chwile, 
które spędziły ze sobą na długo pozostaną 
w ich pamięci.

„Żabka” 
w Nadleśnictwie 
Prószków
Dnia 6.10.2021 r. podopiecznych Nie-

publicznego Żłobka w Przysieczy 
czekała wizyta w Nadleśnictwie Prószków. 
Dzięki uprzejmości mgr inż. Tomasza Bit-
nerowskiego, przedszkolaki mogły zapoznać 
się z infrastrukturą  budynku Nadleśnictwa. 
Dzieci odkrywały Leśną Ścieżkę Edukacyj-
ną, dzięki której zgłębiały wiedzę na temat 
gatunków roślin i drzew. Niesamowite wra-
żenie wywarły na podopiecznych eksponaty 
dzikich zwierząt i ich miejsce zamieszkania. 
Na miejscu czekała również niespodzianka 
– ścieżka sensoryczna wykonana z mate-
riału przyrodniczego. Atrakcją było także 
wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Na zakończenie dnia wychowankowie 
wręczyli podziękowania Panu Tomaszowi 
za serdeczne przyjęcie. 

Leśne Przedszkole 
w Przysieczy
13.10.2021 r. ruszył cykl zajęć 
w „Przedszkolu Leśnym”. Dzieci od 
rana wyczekiwały momentu, kiedy 
ruszą na niezapomnianą przygodę.

Nie ograniczały ich ściany i sufity, a wy-
bór patyków i innych znalezionych 

„skarbów” do zabawy, dodatkowo rozwijały 
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ich kreatywność. Las inspirował dzieci, 
a połączenie z naturą dało im wiele nowych 
doświadczeń i możliwości, ponieważ „las 
to wielki plac zabaw, a przyroda jest mądrą 
nauczycielką”. 

„Przedszkole Leśne” to cykl zajęć w tere-
nie, które odbywać się będą przez cały rok 
szkolny, niezależnie od warunków atmosfe-
rycznych. Inspirowane jest elementami pe-
dagogiki alternatywnej: waldorskiej, mon-
tesoriańskiej skupiającej się na stworzeniu 
przestrzeni dla inicjowanych przez dziecko 
gier i zabaw w naturze i traktowanie każ-
dego dziecka jako odkrywcy i naśladowcy, 
postrzeganie zmysłowe oraz rozwój mo-
toryczny jako fundament dla późniejszego 
procesu uczenia się i rozwoju osobowości 
dziecka. 

Oprócz zajęć z pojęć matematycznych 
oraz umuzykalniania wychowankowie 
znaleźli czas na różnorodne gry i zabawy 
zwieńczone ogniskiem i samodzielnym pie-
czeniem kiełbasek. 
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Orzeł Źlinice 
liga okręgowa, gr. I

MKS Polonia Prószków –  
Przysiecz, klasa A, gr. IV

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

Rozgrywki klasy B, gr. VII

NOVEMBERGEDANKEN

Nebel steigt auf, Nebel fällt nieder. 
Blätter fallen von den Bäumen,
der Wind weht sie über Land und 
Grãber.

Allerheiligen, Allerseelen.
Die Ruhestätten der Verstorbenen
schmücken Blumen und Kerzen.

Die Menschen kommen
von nah und fern,
beten an den Gräbern ihrer Lieben. 

Die Verstorbenen sind nicht mehr da,
in unseren Herzen und Gedanken
sind sie uns nah.

MYŚLI  LISTOPADOWE

Mgła unosi się, mgła opada.
Liście spadają z drzew, wirując na 
wietrze
otulają ziemię i cmentarze.

Dzień Wszystkich Świętych, 
Zaduszki.
Mogiły, płomienie świec,
kwiaty – zaduma.

Ludzie z daleka i z bliska
modlą się w skupieniu
nad grobami zmarłych.

Nasi zmarli odeszli, tu ich nie ma,
ale w naszych sercach
i w myślach pozostali.

Ingeborg Odelga

Zbliżający się okres zimowy to znaczne 
spadki temperatur, co za tym idzie za-

grożenie dla zdrowia i życia osób bezdom-
nych, samotnych i w podeszłym wieku. Pra-
cownicy socjalni w tym okresie organizują 
wsparcie dla osób zamieszkałych na terenie 
gminy oraz zwiększają częstotliwość wizyt 
w środowiskach zagrożonych.

Jednak mimo to Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Prószkowie apeluje do miesz-
kańców gminy aby szczególnie  w chłodne 
dni byli wyczuleni na sytuacje osób star-
szych, samotnych.  Nie bądźmy również 
obojętni na osoby nietrzeźwe, które przeby-
wają na mrozie. Zwracamy się z prośbą o in-
formacje o osobach potrzebujących pomocy 
w tym w szczególności o osobach bezdom-
nych oraz niepełnosprawnych, a także star-
szych nieopuszczających mieszkań.

W przypadkach zauważenia osób bez-
domnych w miejscach, które zagrażają ich 
życiu i zdrowiu należy jak najszybciej po-
wiadomić policję.

Zgłoszenia można również dokonywać 
bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy 
społecznej w Prószkowie lub telefonicznie: 
774643053  lub  774013715.

Nie bądźmy obojętni.  
Nie zostawiajmy potrzebujących  

bez pomocy.

udany miesiąc dla naszych Orłów. W meczu 
wyjazdowym z FC Chronstau-Chrząstowi-
ce zdobyli cenny punkt na trudnym terenie, 
remisując 2:2. W kolejnym spotkaniu rozbi-
li u siebie LZS Olimpię Lewin Brzeski 4:2. 
W kolejny meczu wyjazdowym, po zaciętej 
rywalizacji zwyciężyli 5:4 nad zespołem 
LZS Ligota Turawska. Cenny punkt zdo-
byli również w bezbramkowym starciu na 
własnym terenie z NKS Start Namysłów. 
Dobra seria przerwana została porażką 1:3 
z GZ LZS Łubniany.

Październik dla polonistów rozpoczął się 
wręcz idealnie od zwycięstwa nad ze-

społem LZS Rzepce 3:2. Również w kolej-
nym spotkaniu pokazali swoją wyższość po-
konując drużynę LZS Lubrza 2:1. Niestety 
kolejne spotkania nie przyniosły piłkarzom 
Polonii punktów. Na własnym terenie ulegli 
drużynie LKS Polonia Biała 0:2, a następnie 
zostali rozbici 0:4 przez zespół MKS Tuło-
wice. Ostatni październikowy pojedynek to 
porażka 3:4 z drużyną LZS Ligota Bialska 
Radostynia.

Jesienny raport z piłkarskich boisk
Koniec rudny jesiennej coraz bliżej, warto sprawdzić co słychać na naszych 
piłkarskich boiskach. Jak spisały się nasze gminne drużyny? Ligowe tabele 
sprawdzą, kto ma szansę na awans do wyższej klasy rozgrywkowej. 

Układ tabeli w rozgrywkach opolskiej 
klasy B robi się naprawdę interesujący. 

Zespół KSC Chrząszczyce zajmuje obecnie 
drugie miejsce w tabeli, tracąc do lidera jed-
no oczko. Ważnym odnotowania jest jednak 
fakt, że do rozegrania mają jeszcze jeden 
zaległy mecz. Wszystko zapowiada więc na 
to, że rundę jesienną zakończą na samym 
szczycie tabeli. 

Nasze pozostałe zespoły również znaj-
dują się w górnej części tabeli. ULKS Orzeł 
II Źlinice z dorobkiem 24 punktów zajmu-
je trzecie miejsce, natomiast rezerwy MKS 
Polonia Prószków-Przysiecz zajmują obec-
nie piąte miejsce.

Dobra seria czterech meczy bez porażki 
przerwana została w ostatni paździer-

nikowy weekend. Niemniej październik to 


