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Burmistsz Prószkowa nagrodził 
mieszkańców, którzy w tym 
roku odznaczyli się wybitnymi 
osiągnięciami sportowymi. 
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Funkcjonariusze Posterunku Policji 
w Prószkowie otrzymali dwa nowe 
radiowozy. Dzięki dofinansowaniu 
z budżetu gminy Prószków udało się 
zakupić radiowozy marki Hyundai. 
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Pierwsza edycja turnieju Pomologia 
Cup, zakończyła się ogromnym 
sukcesem. W turnieju udział wzięło 
aż 31 drużyn z całego województwa 
Opolskiego. 
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Burmistrz nagrodził 
sportowców

Dwa nowe radiowozy  
w Prószkowie

Pomologia Cup  
2019

Drodzy Mieszkańcy,

Przed nami najpiękniejsze święta w roku – Boże Narodzenie.
Niech ten czas radości i zadumy  

będzie czasem spędzonym z najbliższymi.  
Czasem, który doda nam sił i umocni nas  

w dążeniu do największej cnoty, jaką jest szczera miłość.

W nadchodzącym Nowym Roku 2020 życzymy Wam  
zdrowia, pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Życzenia składają:
Burmistrz Prószkowa – Krzysztof Cebula,

Rada Miejska,
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Prószkowie
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Magnolie Powiatu Opolskiego to nagrody, 
przyznawane przez Starostę Powiatu Opol-

skiego, za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzi-
nach naszego życia, m.in. dla sportowców, edu-
katorów, animatorów, a także wyróżniających się 
firm.  Tegoroczne Magnolie Powiatu Opolskiego 
zdominowane zostały przez Gminę Prószków 

Policja 
w Prószkowie 
otrzymała dwa 
radiowozy!
Funkcjonariusze Posterunku Policji 
w Prószkowie otrzymali dwa nowe 
radiowozy. Dzięki dofinansowaniu 
z budżetu gminy Prószków udało się 
zakupić radiowozy marki Hyundai.

7 listopada, Burmistrz Prószkowa Krzysztof 
Cebula, przekazał funkcjonariuszom dwa 

nowe samochody, które będą im służył w peł-
nieniu codziennej służby na terenie gminy. 
Zakup był możliwy dzięki wsparciu samorządu 
gminy Prószków oraz środków własnych Poli-
cji. To kolejny etap wsparcia Posterunku Policji 

Dzień św. Marcina

Z postacią św. Marcina z Tours związanych 
jest wiele legend. Jedna z nich opowiada 

o wyprawie Marcina, który na swej drodze spo-
tkał żebraka. Ofiarował mu połowę swojego okry-
cia i pieniądze. Podanie głosi, że żebrak po tym 
geście przemienił się w samego Jezusa Chrystusa 
i skłonił św. Marcina do nawrócenia oraz przyjęcia 
święceń duchownych. 

W naszej gminie tradycją stało się już, że 11 
listopada obchodzony jest dzień św. Marcina.  Tra-
dycyjnie już obchody rozpoczął uroczysty prze-
marsz z pochodniami ulicami Prószkowa.  Przed 
kościółkiem poewangelickim byliśmy świadkami 
inscenizacji przygotowanej przez uczniów PSP 
Prószków oraz występów naszych przedszkola-
ków z Prószkowa. O oprawę muzyczną zadbała 
Orkiestra Dęta Prószków.

w Prószkowie. Samochody będą służyły w codzien-
nej służbie policjantom z naszego komisariatu. 
Jestem pewien, że nowe pojazdy pozwolą funkcjo-
nariuszom jeszcze lepiej wykonywać zadania na 
rzecz obywateli – mówił Krzysztof Cebula, Bur-
mistrz Prószkowa.

W uroczystości przekazania radiowozów 
uczestniczyli również: Zastępca Burmistrza Pan 
Janusz Staszowski, Skarbnik Gminy Prószków Pani 
Dorota Staniów, Radni Miejscy oraz przedstawi-
ciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Magnolie Powiatu Opolskiego rozdane!

– to właśnie nasi mieszkańcy otrzymali aż cztery 
wyróżnienia!

W kategorii „Firma Roku” nagroda powę-•	
drowała do Państwa Tomechna, którzy od 
lat z powodzeniem prowadzą rodzinne 
przedsiębiorstwo. 

W kategorii „Sportowiec Roku” nagrodę •	
otrzymała Maria Bartusz z Ligoty Prószkow-
skiej, która w swoim dorobku ma medale 
mistrzostw Polski, Europy oraz Świata.

W kategorii „Edukator Roku” nagrodę otrzymał •	
Pan Klaudiusz Lisoń – muzyk, nauczyciel oraz 
dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys 
i Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica.

W kategorii „Animator Kultury” wyróżnienie •	
otrzymał zespół Ligockie Wrzosy z Ligoty 
Prószkowskiej.
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Ten wyjątkowy dzień miał charakter patrio-
tyczny z okazji dnia Niepodległości. Już od 

rana królowały barwy biało-czerwone. Dzieci pre-
zentowały swoje stroje przy dźwiękach muzyki. 
Wszystkie kreacje były wyjątkowe i oryginalne. 
W tym dniu dzieci brały udział w wielu zabawach 
tematycznych.

Przygotowania do tak ważnego wydarzenia 
trwały przez cały tydzień. Dzieci pod czujnym 

Dzięki uprzejmosci pana Prezesa Huberta 
Malornego oraz Wiceprezesa i Naczelnika 

pana Daniela Honczia, dzieci poznały zawód stra-
żaka oraz miały możliwość przejechania się pro-
fesjonalnym wozem strażackim. Panowie strażacy 
zaprezentowali pokaz profesjonalnego gaszenia 
pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. Na zakończenie, dzieci z przedszkola 
otrzymały od pana Prezesa i Naczelnika „Dyplomy 
Małego Strażaka” oraz upominki. Radości było co 
niemiara, a większość dzieci z przedszkola posta-
nowiła w przyszłości zostać strażakiem. 

Serdeczne podziękowania dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ligocie Prószkowskiej za pro-
fesjonalne przygotowanie oraz miłe przyjecie 
składa dyrektor PP w Ligockie Prószkowskiej, 
Anna Zakrzewska.

Bohaterowie z OSP
Dnia 6 listopada 2019 r. dzieci z PP 
w Ligocie Prószkowskiej gościły  
w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ligocie Prószkowskiej

Przedszkolaki z Ligoty Prószkowskiej poznały  
jak wygląda praca jednostek OSP

Pokaz mody patriotycznej
W czwartek 7 listopada przedszkolaki 
z grupy „Kotki” i „Biedronki” 
z Przedszkola w Boguszycach urządziły  
pokaz mody patriotycznej.

Przedszkolaki uczciły Niepodłegłość! 
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Górkach 8 listopada uroczyście 
uczciły obchody 101. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

okiem wychowawczyń odświeżały i utrwalały 
wiedzę o naszym kraju, symbolach narodowych, 

zapoznawały się z polskimi legendami, a przede 
wszystkim ćwiczyły śpiew hymnu, by razem 
z innymi uczestnikami akcji „Niepodległa do 
hymnu” o godzinie. 11:11 sprostać zadaniu i jak na 
małego patriotę przystało z godnością zaśpiewać 
cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Zadanie 
to nie było łatwe, ale dzieci stanęły na wysokości 
zadania. Z godnością odśpiewały hymn, prezentu-
jąc przy tym własciwą postawę. Zaangażowanie, 
piękne biało-czerwone stroje, starannie wyko-
nane kotyliony sprawiły, że dzień ten pozostanie 
na długo w pamięci „Małych Polaków”.
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Odwiedziny  
delegacji z Hünfeld

W każdym europejskim kraju są gminy przyjaź-
niące się z zagranicznymi partnerami. Idea 

Kiedy urodził się 
Kaprys?

Dokładnie 12 lat temu, ś.p. Pan Alojzy Olsok 
zainicjował utworzenie Młodzieżowej Orkie-

stry Dętej Kaprys. Chciał, aby dzieci i młodzież 
miały możliwośc gry na instrumentach dętych. 
Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu udało 
się pozyskać instrumenty niezbędne do funkcjo-
nowania zespołu i dalszego kształtowania mło-
dzieży. Od tej chwili pozostało już tylko jedno 
– rozpoczęcie we wrześniu 2007r. działalności 
grupy pod nazwą “Kaprys”, która z wielkim sukce-
sem fukcjonuje do dziś.

Uczniowie z PSP Prószków oraz 
PSP w Zimnicach Wielkich świętują 
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
wspólnie z UNICEF

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjedno-
czonych przyjęła uniwersalny dokument, 

gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie 
ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają 
je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw 
pozwala najmłodszym uchronić się przed róż-
nymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony 
daje im możliwość aktywnego uczestniczenia 
w procesach podejmowania decyzji, które ich 
dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie 
o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale 
także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym 

Tradycją stało się, że orkiestra co roku, 
w Gościńcu pod Różą w Chrząszczycach, orga-
nizuje swoje urodziny. To jedna z najpopularniej-
szych imprez, która odbywa się w gminie Prósz-
ków. W tym roku, podczas koncertu miało miejsce 
wyjątkowe wydarzenie. Dyrygent orkiestry, Pan 

Klaudiusz Lisoń otrzymał z rąk Wicemarszałka 
Województwa Opolskiego Romana Kolka – 
odznakę „Za Zasługi dla Województwa Opol-
skiego”. Serdecznie gratulujemy!

partnestwa miast ma na celu współpracę i przy-
jaźń, niezależnie od granic państwowych. Gmina 
Prószków od lat z sukcesami współpracuje 
w zagranicznymi partnerami. 

W listopadzie gośćmi w naszej gminie była 
delegacja z Hünfeld. Podczas spotkania dele-
gatów z Burmistrzem Prószkowa, planowano 
współpracę i ustalono działania na najbliższy 
rok. Głównym celem jest wymiana uczniów, 
która daje możliwość integracji młodzieży z Pol-
ski i Niemiec, doświadczenie życia codziennego 
w kraju naszego sąsiada, a także zawieranie przy-
jaźni, które bardzo często trwają długie lata.

Jestem pewien, że nasza współpraca może 
mobilizować do działania młodych ludzi. Może 
pomóc każdemu zrozumieć czym jest Europa, 

co znaczy we współczesnym świecie i dokąd 
nas zaprowadzi – mówił Burmistrz Prószkowa, 
Krzysztof Cebula.

edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach 
zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne pro-
jekty, których celem jest upowszechnienie wie-
dzy o prawach dziecka. 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to 
wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci 
na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci 
oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, 
których celem jest okazanie wsparcia i solidar-
ności z dziećmi, których prawa nie są respek-
towane. To radosny dzień,  ale z poważnym 
przesłaniem. 

W tym roku, w obchody Międzynarodowego 
Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki 
edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli 
zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia 
Konwencji o prawach dziecka.

Do akcji przystąpiła Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im .B. Koraszewskiego w Prószkowie, 
która zorganizowała w ramach tego dnia „ nie-
bieski marsz ulicami Prószkowa.  W szkole dzieci 
wraz z opiekunami przystroili salę świetlicową 
balonami i girlandami na niebiesko. Na kory-
tarzu wykonali gazetki tematyczne dotyczące 
Konwencji Praw Ucznia. Na lekcjach przeprowa-
dzono pogadanki na temat Praw Dziecka, pokaz 
prezentacji multimedialnej, filmu Ambasadora 
Davida Beckhama oraz film anonimowanego. 
W świetlicy wykonano prace plastyczne „Jestem 
dzieckiem mam prawo do…”                

 W obchody Międzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka włączyła się także Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Zimnicach Wielkich. Pani psycholog 
mgr Ida Bojarska przygotowała dla wszystkich 
uczniów warsztaty, w trakcie których dzieci 
dowiedziały się czym jest Konwencja o prawach 
dziecka i jak doszło do jej uchwalenia. Oprócz 
tego zgłębialiśmy wiedzę, jakie przysługują nam 
prawa. Dodatkowo zorganizowaliśmy  Niebieski 
Marsz „Dla Każdego Dziecka”, który symbolicznie 
miał pokazać, że solidaryzujemy  się ze wszystkimi 
dziećmi na świecie. Każdy uczeń otrzymał niebieski 
balon i niebieską wstążeczkę.  W tym dniu nasze 
stroje również były niebieskie. Niebieski to barwa 
organizacji UNICEF. 

Było to dla nas piękne i radosne wydarzenie, 
któremu towarzyszyło poważne przesłanie. Dzię-
kujemy za tak fantastyczne emocje, wszystkim, 
którzy świętowali Dzień z Prawami Dziecka.                                                                                                              

                                                                                                                             

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
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Dzień Dyni 
w Boguszycach
Pod koniec listopada, w Przedszkolu 
Publicznym w Boguszycach odbył się 
„Dzień Dyni”.

Tego dnia, od rana królował kolor pomarań-
czowy, a to wszystko za sprawą królowej 

warzyw – Dyni. Na dzieci czekała cała masa fanta-
stycznych zabaw. Najmłodsi mieli okazję poznać 
dynię niemal z każdej strony – jej zapach, ciężar, 
a także wnętrze. Całości zabawy dopełniały tańce 
i piosenki śpiewane przez przedszkolaków.

Wśród dzieci ubranych na pomarańczowo, 
a nawet przebranych w dyniowe stroje, można 
było poczuć się jak na dyniowej grządce.

Szkoła Podstawowa w Prószkowie po raz pierw-
szy bierze udział w Światowym Dniu Życzliwo-

ści i Pozdrowień, który przypada na 21 listopada.  
Dzień ten ogłoszony został jako dzień dobrych 
uczynków i pozytywnych emocji pod ogólnopol-
skim hasłem „Znajdź się wśród życzliwych”

Idea Dnia Życzliwości narodziła się w 1973r. 
w Stanach Zjednoczonych. Była to odpowiedź na 
konflikt Egiptu i Izraela. Inicjatywa miała za zadanie 
przekonać rządzących do rozwiązania problemów 
w sposób pokojowy.

Obecnie święto jest już obchodzone w ponad 
180 krajach i ma nieco inny wymiar, mniej poli-
tyczny a  bardziej społeczny. Jego cele są następu-
jące: uwrażliwienie ludzi oraz wzbudzanie w nich 
pozytywnych emocji, zachęcanie do dialogu mię-
dzypokoleniowego, jak również wyrażanie prote-
stu przeciwko nienawiści i antypatii.

Z tej okazji Szkoła Podstawowa w Prószkowie  
realizowała  szkolny projekt życzliwości. Przez 
cały tydzień uczniowie mogli wykazać się empa-
tią wobec kolegów, koleżanek oraz  wszystkich 
pracowników szkoły. Brali udział w zajęciach 
warsztatowych rozwijających komunikację  i pro-
mujących kampanie społeczną Cartoon Network 

Tydzień życzliwości w Szkole 
Podstawowej w Prószkowie

„Życzliwe słowa przyjaciół mogą być krótkie i łatwe do wypowiedzenia, 
ale ich działanie jest naprawdę wielkie”.

Matka Teresa z Kalkuty

„Bądź Kumplem nie Dokuczaj”. Na korytarzu poja-
wiła się ławeczka życzliwości, na której można 
było usiąść i życzliwie porozmawiać. Uczniowie 
stworzyli Kwiatową Aleję Życzliwości , w  której 
znalazły się piękne kwiaty z  hasłami dotyczącymi 
szacunku, uprzejmości i miłych słów. Na szkolnym 
korytarzu pojawiły się karteczki z napisem „Weź ze 
sobą dobre słowo i podaj dalej” .  Cieszyły się  one 
ogromną popularnością.

21 listopada przedstawiciele  samorządu szkol-
nego rozdawali naklejki uśmiechniętych buziek, 
aby w ten sposób wywołać pozytywne emocje 
i uśmiech na twarzy. W klasowych  plebiscy-
tach wybierano Najżyczliwszego Ucznia, który 
nagrodzony zostanie Medalem Życzliwości. Na  

szkolnym słupie ogłoszeniowym znalazły się kody, 
które można było odczytać z pomocą specjalnej 
aplikacji. Uczniowie , którzy odczytali najwięcej 
tekstów otrzymali nagrody rzeczowe.  Można było 
również wpisać się do „Księgi Miłych Słów” wysta-
wionej w szkolnej bibliotece. Obecnie księga 
wędruje po klasach , a uczniowie zapisują w niej 
własne złote myśli.

Pamiętajmy, wystarczy skierować do drugiego 
człowieka uśmiech, miłe słowo czy ciepłe spoj-
rzenie a  pozytywna energia, którą przekazujemy 
innym wróci do nas z podwojoną mocą!

Koordynator projektu 
pedagog Monika Kowalczyk

Z inicjatywy Towarzystwa Społeczno-Kultu-
ralnego Niemców na Śląsku Opolskim od 

1.10.2019 r. w budynku Starej Poczty w Źlini-
cach funkcjonuje Klub Seniora adresowany przede 
wszystkim do osób starszych, samotnych i nieak-
tywnych zawodowo z obszaru województwa opol-
skiego. Obecnie skupia on około trzydziestu pań 
z parafii Boguszyce, mieszkających głównie w Źli-
nicach, ale także w Boguszycach i Chrzowicach, 
a jego działalność opiera się przede wszystkim na 
różnorodnej ofercie kulturalno-artystycznej, do któ-
rej należą zajęcia językowe, historyczne, teatralne 
i muzyczne. Panie, mimo wciąż licznych zajęć i obo-
wiązków domowych, bardzo chętnie przychodzą 
codziennie do klubu na wyżej wymienione zaję-
cia, ale ich największą potrzebą jest właśnie sama 
możliwość wyjścia z domu, spotkania się z rówie-
śnikami i podzielenia z nimi troskami i radościami 
dnia powszedniego. Dzięki bogatemu życiowemu 
doświadczeniu są to osoby bardzo mądre życiowo, 
silne duchem, zaradne i wciąż tryskające energią 
i humorem, a ich trafne wypowiedzi w dyskusjach 
potrafią czasem zaskoczyć… Nad gotowanie, 
pieczenie i szydełkowanie, z którymi to czynno-
ściami zazwyczaj kojarzone są zajęcia dla seniorów, 
nasze panie zdecydowanie przedkładają dyskusje 
na tematy społeczne, wykłady z historii, czytanie 
tekstów literackich – poetyckich i prozatorskich, 
interpretację Biblii, naukę języków, gry pamięciowe 
i wspólne śpiewanie. Raz w miesiącu planują też 
wyjazdy do kina, teatru lub filharmonii w Opolu 
na wybrane filmy, spektakle i koncerty. Ostatnio 
animatorka klubu zaproponowała dzień zwierzeń 
z przeżyć wojennych, po czym spisała usłyszane 

Nadeszła pora na… Klub Seniora
opowieści i – bez ubarwień oraz komentarzy – 
wysłała gotową pracę pt. ”Wojenne opowieści 
z Boguszyc i okolic” na konkurs literacki „Ze Śląskiem 
na Ty” zorganizowany już 26. raz w domu kultury 
w Łubnianach, gdzie zdobyła ona wyróżnienie 
i zainteresowanie jednej z jurorek oraz redaktorki 
Radia Opole, która zapowiedziała się u nas z wizytą 
na klubowej wigilii, na której planujemy między 
innymi inscenizację śląskich jasełek oraz wspólne 
śpiewanie kolęd w języku polskim i niemieckim. 
Swymi przeżyciami z dzieciństwa związanymi 
z wojną podzieliły się w wzmiankowanej pracy 
następujące panie: Gertruda Dobis z Boguszyc, 
Dorothea Stotko z Boguszyc, Gertruda Olsok ze Źli-
nic, Agnes Kasperek ze Źlinic, Aniela Wójcik ze Źlinic 
i Róża Datko ze Źlinic. 

W grudniu pragniemy razem wiele przeżyć, jak 
chociażby dzień poezji religijnej związanej z czasem 
adwentu, wieczór kolęd świątecznych oraz wielki 
koncert „W tonacji Śląska” w opolskiej filharmonii, 
będący podsumowaniem uroczystej gali w Łub-
nianach, na który wybieramy się całą grupą. Wiosną, 
wraz z nadejściem ciepłych dni i zakupem odpo-
wiedniego sprzętu, planujemy wznowić znowu 
zajęcia sportowe, dotąd prowadzone na siłowni 
obok budynku klubu – na początku jego istnienia. 

Zapraszamy wszystkich seniorów – zarówno 
panie, jak i panów – do współtworzenia naszego 
klubu i zapewniamy każdemu miłe przyjęcie, cie-
kawe zajęcia i dobrą zabawę, zapewniając, że każdy 
głos związany z jego kształtowaniem będzie dla nas 
ważny i wzięty pod uwagę.

Animatorka Klubu Seniora w Źlinicach – mgr 
Liliana Wencel
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Psie lekcje

Pies to nie tylko najlepszy przyjaciel człowieka. W wielu przypadkach 
to również doskonały terapeuta, który pomaga przełamywać bariery 

komunikacyjne, motywować, a także pełnić rolę pomocnika w codziennym 
życiu. 

Ciekawą akcją, która organizowana jest we wszystkich szkołach na tere-
nie Gminy Prószków jest spotkanie z Panem Tomaszem Murzynowskim 
i jego Pittbullami. W trakcie zajęć dzieci uczą się zasad bezpiecznego kon-
taktu z psem, poznają mowę ciała psa oraz uczą się odpowiednich reakcji.

Nagrodzono sportowców!
O roli sportu we współczesnym świecie można mówić 
długo – na codzień sprzyja odpowiedniej sylwetce i dbaniu 
o własne zdrowie. Jeśli jednak przyjrzymy się zawodowym 
sportowcom, sport przybiera zupełnie inny wymiar. 

Swoją sportową drogę każdy zawodowy spotowiec rozpoczyna już od 
najmłodszych lat. Tutaj swoją nieocenioną rolę mają rodzice, którzy 

wspierają, zawożą na zajęcia, mobilizują i wspólnie cieszą się z sukcesów 
swoich dzieci. Pamiętać trzeba, że sport to nie tylko uśmiechy i zwycięstwa 
– to tony potu wylanych na treningach, chwile zawachania, a także gorycz 
porażki. To wszystko pomaga kształotwać charakter młodego człowieka i za 
to wszystko tak bardzo kochamy sport. Z życia Przysieczanek...

Ostatnie dni były dla zespołu Przysieczanek niezwykle pracowite. Repre-
zentantki naszej gminy wzięły udział w IV Powiatowym Przeglądzie 

Grup Artystycznych w Tarnowie Opolskim, gdzie zdobyły wyróżnienie. Zale-
dwie kilka dni później koncertowały już w Kamieniu Śląskim. Swoim reper-
tuarem zapewniły świetną zabawę licznie zebranej publiczności. Zakończe-
niem maratonu był wyjazd na 27. Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych 
Mniejszości Niemieckiej w Walcach. Tam w konkursie w którym udział brało 
aż 19 zespołów, nasze Przysieczanki nagrodzone zostały „Złotym Pasmem”. 
Serdecznie gratulujemy!

Wsparcie sportowych zapaleńców oraz dbanie o to, aby mieli możliwość 
do realizacji swoich pasji to jedno z zadań gminy, które – jak podkreśla Bur-
mistrz Prószkowa – realizuje z pełnym zaangażowaniem. Wspiera lokalne 
inicjatywy oraz nagradza tych najbardziej zasłużonych.

We wtorek, 20 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Prószkowie odbyło 
się spotkanie Burmistrza z mieszkańcami naszej gminy, którzy w tym roku 
odznaczyli się wybitnymi osiągnięciami sportowymi. Nagrody z rąk Bur-
mistrza otrzymały: Julia Dynak, Julia Cebulla, Julia Leśniewska oraz Natalia 
Surdziel. 

Wszystkim nagrodzonym sportowcom raz jeszcze serdecznie gra-
tulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
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Przedszkolaki wybrały się  
na wycieczkę...

We wtorek, 26 listopada Przed-
szkolaki z Ligoty Prószkowskiej 

wybrały się na krótką wycieczkę do 
Ligockiego Młyna. Właściciel, Pan 
Klosa opowiedział najmłodszym 
o dawnych maszynach oraz o tym 
skąd bierze się mąka. Wielu przed-
szkolaków miało okazję popisać się 
swoją wiedzą, a także na własne oczy 
zobaczyć pracę urządzeń. Nie brako-
wało uśmiechów oraz zaciekawienia 
na twarzach przedszkolaków. Głów-
nym punktem wycieczki były jednak 
warsztaty robienia ozdób świątecz-
nych z makaronu, które wyszły dzie-
ciom znakomicie! To już chyba znak, 
że wielkimi krokami zbliża się Boże-
narodzenie – ulubione święta dzieci 
i dorosłych.

I edycja Pomologia Cup 2019

Pierwsza edycja turnieju Pomologia Cup, zakończyła się ogromnym 
sukcesem. W turnieju udział wzięło aż 31 drużyn z całego wojewódz-

twa Opolskiego. Młodzi piłkarze rywalizowali ze sobą w czterech grupach, 
podzielonych według wieku, od rocznika 2007 do 2010.

Mecze rozgrywane były w nieco innej formule niż tradycyjna – na boisku 
znajdowały się cztery bramki, co było gwarancją dużej liczby efektownych 
bramek. Co ważne, w turnieju postawiono na dobrą zabawę i nie było ofi-
cjalnych zwycięzców. Nagrodzeni zostali wszyscy zawodnicy. 

Turniej odbył się pod patronatem Burmistrza Prószkowa, Krzysztofa 
Cebuli oraz Starosty Powiatu Opolskiego, Henryka Lakwa. Gospodarzem 
turnieju była Pomologia Prószków, a współorganizatorem Stowarzyszenie 
Footballowo. 

Informacja MOPS 
w Prószkowie 
dotycząca 
bezpieczeństwa  
osób starszych

W związku z pojawiającymi się sygnałami o występowaniu 
prób wyłudzeń od osób starszych prosimy o zastosowanie 
poniższych zasad:

Gdy jesteś w domu:
NIE WPUSZCZAJ NIEZNAJOMYCH DO MIESZKANIA - NIE ZNAJĄC •	
OSOBY NIGDY NIE ZNASZ JEJ ZAMIARÓW,
NIE PRZECHOWUJ W DOMU DUŻEJ ILOŚCI GOTÓWKI LUB •	
KOSZTOWNOŚCI,
NIE OTWIERAJ BEZMYŚLNIE DRZWI,•	
ZAWSZE PRZED OTWARCIEM DRZWI ZAPYTAJ KTO ZA NIMI STOI.  •	
PRACOWNICY URZĘDÓW ZWYKLE TELEFONICZNIE ZAPOWIADAJĄ 
SWOJĄ WIZYTĘ  A INKASENCI MOGĄ WYSTAWIONE FAKTURY ZA 
ŚWIATŁO ZOSTAWIĆ W SKRZYNCE POCZTOWEJ NIE WCHODZĄC DO 
DOMU,
WYCHODZĄC -ZAMYKAJ DRZWI,•	
NIE UFAJ NIEZNAJOMYM,•	
UTRZYMUJ WIĘZI Z SĄSIADAMI,•	
PO PRZYJŚCIU DO DOMU ZAMYKAJ DRZWI,•	
OMIJAJ TERENY ŹLE OŚWIETLONE LUB NIEOŚWIETLONE.•	

METODA ,,NA WNUCZKA”
Sprawcy przeważnie dzwonią na telefon domowy, przedstawiając się 

jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub siostrzenica. Tłumaczą, że mają okazję 
kupić przedmiot po bardzo promocyjnej cenie lub, że znaleźli się w wyjąt-
kowo trudnej sytuacji i proszą o pomoc finansową. Twierdzą, że akurat nie 
mogą przyjechać po pieniądze ale wyślą po nie dobrego znajomego.

Po takim telefonie zadzwoń do prawdziwego wnuka i upewnij się, czy to 
na pewno on dzwonił do Ciebie w sprawie rzekomej pożyczki.

Zazwyczaj to przez swoją nieuwagę, ufność i nieostrożność możesz paść 
ofiarą oszustów, kieszonkowców, a także stać się ofiarą kolizji, wypadków 
drogowych oraz innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu.

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W stosunku 
do obcych bądź czujny. Nie obawiaj się powiadomić policji.
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DAS CHRISTKINDL

Im verschneiten Winterwald
auf den höchsten Tannenspitzen,
dort, wo die Eiskristalle glitzern
hat ein Vöglein
dac Christkind geschaut.

Dann am Abend in der stillen Zeit,
wenn die Sterne am Himmel steh’n
kommt es hernieder geflogen
zu den lieben Kindelein.
Bringt lauter zuckersüße Sachen,
Spielzeug, Pfefferkuchen, Brezeln  
und Nüsse. 
Will. Den Kindern Freude machen.

„Liebes Christkindlein
wir danken dir dafür,
was du uns hast gebarcht”-
singen fröhlich die Kinder
in der stillen Heiligen Nacht.

BOŻE DZIECIĄTKO

W zaśnieżonym zimowym lesie
w najwyższych wierzchołkach jodeł,
tam, gdzie błyszczą lodowe kryształy,
ptaszyna ujrzała
Boże Dzieciątko.

Potem, wieczorem,
gdy gwiazdy na niebie stają,
Ono zlatuje w dół ku ziemi
do maluczkich, ukochanych.
Precelkami, zabawkami,
cukrowymi słodyczami je obdarza - 
radość dzieciom sprawdzić chce.

„Ukochane Boże Dziecię,
dziękujemy za te dary,
które nam przyniosłeś”-
tak śpiewają dzieci radości pełne
w cichą, Świętą Noc.

Ingeborg Odelga

do segregacji śmieci. Dodatkowo na 
chętnych czekają kompostowniki. A to 
wszystko bez konieczności ponosze-
nia przez mieszkańców dodatkowych 
opłat, bo za sprawą środków pozyska-
nych ze źródeł zewnętrznych, w tym 
przypadku funduszy unijnych. Dzięki 
tym ostatnim Gmina przystępuje też 
do realizacji projektu polegającego na 
likwidacji dotychczasowych źródeł cie-
pła w celu przyłączenia gospodarstw 
domowych z terenu Gminy do sieci 
gazowej. Dotychczas pozyskano już na 
ten cel ponad 500 000,00 zł, a o prawie drugie 
tyle wystąpiono w pierwszej połowie listopada. 
Równolegle realizowany jest gminny program 
wymiany pieców na bardziej ekologiczne, z czego 
w bieżącym roku skorzystało 19 beneficjentów.

Gmina ubiega się ponadto o pozyskanie 
dofinansowania m.in. na remont ul. Strażac-
kiej w Przysieczy, doposażenie powstającego 
Żłobka, czy termomodernizację Przedszkola 
w Prószkowie. Niebawem rozpocznie się cykl 
szkoleń dla mieszkańców z obszaru kompe-
tencji cyfrowych w ramach realizacji programu 
grantowego E-aktywni mieszkańcy Prószkowa 
(projekt w całości sfinansowany ze środków unij-
nych), a w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej 
WiFi4EU w najbardziej uczęszczanych przestrze-
niach publicznych na terenie Gminy utworzone 
zostaną tzw. Hotspoty, czyli otwarte punkty 
dostępu umożliwiające połączenie z Internetem.

Ostatnie miesiące to też II edycja Budżetu 
obywatelskiego Miasta Prószkowa, a zarazem 
ponad 3-krotny – w stosunku do roku poprzed-
niego – wzrost liczby wniosków złożonych 
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020. Ini-
cjatywy oddolne cieszą podwójnie, bo pokazują, 
że mieszkańcy nie są obojętni na otaczającą ich 
rzeczywistość, a jednocześnie doskonale inte-
grują się we wspólnym działaniu i budują poczu-
cie lokalnej tożsamości. Przy okazji Gmina ma 
możliwość uzyskania  zwrotu z budżetu państwa 
części wydatków wykonanych w ramach fundu-
szu sołeckiego, co jest tu dodatkowym atutem. 

Nie sposób wskazać w tym miejscu wszystkich 
aktualnie realizowanych lub będących na etapie 
planowania przedsięwzięć. I choć wiele tematów 
oczekuje jeszcze na „swoją kolej”, a trudności nie 
brakuje, zapewniam, że w ostatnich miesiącach 
całym zespołem daliśmy z siebie wszystko, żeby 
sprostać oczekiwaniom mieszkańców.  Bez wąt-
pienia wielość i różnorodność zadań pozosta-
jących w kompetencji samorządu gminnego, 
nierzadko niedostosowane lub niejasne przepisy, 
deficyt środków budżetowych i wiele innych 
– nie zawsze widocznych na pierwszy rzut oka 
– uwarunkowań, sprawiają, że pełnienie funkcji 
Burmistrza to nie takie proste wyzwanie. Mimo to 
jednak warte każdego wysiłku, a czasem nawet 
ryzyka. Ważne, aby nie zniechęcać się w obliczu 
problemów, nie zwalniać tempa i z determinacją 

Ważne, aby nie zwalniać tempa…
O tym, co najistotniejsze, w rok po objęciu stanowiska  
z perspektywy Burmistrza Prószkowa, Krzysztofa Cebuli

dążyć do obranych razem z mieszkańcami celów, 
którym przyświeca idea nadrzędna: Gmina 
Prószków jako nasza wspólna sprawa!

W ostatnich dniach towarzyszyły mi szcze-
gólne emocje – 21. listopada minął 

bowiem rok, odkąd oficjalnie stanąłem przed 
Mieszkańcami naszej Gminy jako Burmistrz Prósz-
kowa. Ostatnie 12 miesięcy to dla mnie okres tak 
intensywny, jak nigdy dotąd. To czas ważnych, ale 
i niejednokrotnie trudnych decyzji, czas nowych 
wyzwań, wielostronnych wysiłków, wielkich 
planów i stałego poczucia odpowiedzialności 
za losy gminnej wspólnoty. Przede wszystkim 
jednak to czas wielu wspaniałych ludzi – w więk-
szości mieszkańców Gminy, z którymi dane było 
mi się spotkać, a których potrzeby, oczekiwania 
i pomysły zdeterminowały kierunek moich dzia-
łań na rzecz naszej małej ojczyzny i zaowocowały 
jej dynamicznym rozwojem. 

Ostatni rok to okres, w którym realizacji 
doczekało się wiele kluczowych przedsięwzięć: 
w samym Prószkowie pełną parą ruszył remont 
Ośrodka Kultury i Sportu, przebudowywana jest 
ulica Zielona, zagospodarowano teren placu 
przy ul. Korfantego i wykonano parkingi, a funk-
cjonujący PSZOK niebawem ulegnie gruntownej 
modernizacji. Serce rośnie na widok budynku 
Żłobka, który stanął na placu za sklepem Centro 
w zaledwie 107 dni! Zakończyła się właśnie rekru-
tacja, a już  1 lutego 2020r. z opieki będzie mogło 
korzystać 32 maluchów.

Gmina miała też swój udział w reaktywowa-
niu (po 8 latach) Posterunku Policji w Prószkowie 
i zakupie 2 radiowozów. Równolegle rozwijają się 
pozostałe miejscowości: od września do Górek 
dojeżdżają autobusy MZK, a na tamtejszym 
placu przy świetlicy oko cieszy wyczekiwana 
wiele lat wiata festynowa. W Zimnicach Wielkich 
do dyspozycji mieszkańców – tych małych i tych 
dużych – oddana została w ostatnich tygodniach 
Otwarta Strefa Aktywności (siłownia plenerowa, 
plac zabaw i strefa relaksu). Na ostatniej prostej 
jest wykonanie dokumentacji technicznej dla 
zadania polegającego na budowie ścieżki pie-
szo-rowerowej na odcinku Prószków (Pomolo-
gia) – Złotniki, a dla tego typu przedsięwzięcia 
w Zimnicach Wielkich trwa procedura wyboru 
wykonawcy.

Znaczna część działań gminy ukierunkowana 
jest też na ochronę środowiska. Mowa tu m.in. 
o rozbudowie PSZOK w Prószkowie i budowie 
nowego w Boguszycach. Postawiono też na 
zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpa-
dów. We wszystkich miejscowościach gminy 
stanęły już pojemniki na odpady szklane, a nie-
bawem usytuowane zostaną też specjalne kon-
tenery na odzież i elektrośmieci. Ponadto każda 
nieruchomość w naszej gminie do końca roku 
otrzyma pojemniki na bioodpady i kosze na worki 


