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Seniorzy mieli swoje święto!

W numerze:

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys wraz z Gminną Orkiestrą Dętą Prószków zrealizowali wspólnie projekt
z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Z Kaprysem i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy
seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież”. 								
Str. 2

Niedźwiedzia
przysługa?

Pięknym zwyczajem, który jest wciąż
mocno pielęgnowany w naszej gminie
jest Wodzenie. Przypuszcza się, że
zwyczaj ten sięga aż XIV wieku, kiedy
to na terenach Śląska można było
zaobserwować obecność niedźwiedzi
Str. 2

STOP
nienawiści

Internet daje nam złudne wrażenie, że
jesteśmy w nim anonimowi, to z kolei
napędza wielu ludzi do rozładowywania
w nim swoich frustracji. W Polsce
mowa nienawiści stała się chlebem
powszednim – co nie znaczy, że musimy
się na to godzić.		
Str. 3

Świąteczny koncert
w Chrząszczycach

To już druga edycja wspólnego
koncertu Gminnej Orkiestry Dętej
Prószków i zespołu Attonare
z Komprachcic. Rok temu, podobny
koncert odbył się w kościele
parafialnym pw. św. Jerzego
w Prószkowie		
Str. 7
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Szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież!
Wspólny projekt MOD Kaprys i Orkiestry Dętej Prószków

M

łodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys wraz
z Gminną Orkiestrą Dętą Prószków zrealizowali wspólnie projekt z Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego.
Projekt pod nazwą „Z Kaprysem i Gminną
Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy seniorów
oraz rozwijamy dzieci i młodzież” to projekt,
w ramach którego najmłodsze pokolenie wzięło
udział w warsztatach umuzykalniających pod
okiem wykwalifikowanych muzyków, a seniorzy
mogli wziąć udział w Gminnym Dniu Seniora.
Warsztaty odbywały się w budynku OSP Źlinice
i trwały od 28 do 30 stycznia. Uczestnicy podzieleni
zostali na dwie grupy: przedszkolaki i uczniowie
klas 1-3, a także dzieci starsze i młodzież (klasy 4-8
szkoły podstawowej). Zajęcia dzieci opierały się na
różnorodności, nie brakowało elementów rytmiki,
zajęć tanecznych, a także podstawowej wiedzy
na temat instrumentów dętych i śpiewu. Wśród
prowadzących zajęcia byli m.in.: Oskar KoziołekGoetz, Ludmiła Wocial-Zawadzka, Patrycja Lazik,
a także muzycy orkiestry, którzy prócz fantastycznych zabaw dla najmłodszych, czuwali również
nad odpowiednim przebiegiem warsztatów.
Finałem projektu był Gminny Dzień
Seniora, który odbył się w Gościńcu Pod Różą

w Chrząszczycach.
Na sali zgromadziło się ponad 200
seniorów z całej
gminy. Obecny był
również Burmistrz
Prószkowa – Pan
Krzysztof Cebula,
który w krótkim przemówieniu, złożył przybyłym
gościom serdeczne życzenia. Następnie na scenie
zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta
oraz dzieci, które przez trzy dni brały udział w warsztatach. Kolejni na scenie pojawili się muzycy Orkiestry Dętej Prószków na czele z dyrygentem Andrzejem Bojarskim i Piotrem Pachem – który przyprawił
seniorów o sporą dawkę śmiechu.

Zakończeniem koncertu i projektu był wspólny
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Orkiestry
Dętej Prószków.
Projekt zrealizowany został w ramach
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Opolskiego finansowany był
z budżetu woj. Opolskiego.

Wodzenie Niedźwiedzia w Prószkowie i Przysieczy

Niedźwiedzia przysługa?
Pięknym zwyczajem, wciąż mocno pielęgnowanym
w naszej gminie, jest Wodzenie Niedźwiedzia.

O

dbywa się ono już od wielu, wielu lat - od ilu
dokładnie, trudno powiedzieć. Przypuszcza
się, że zwyczaj ten sięga aż XIV wieku, kiedy to na
terenach Śląska można było zaobserwować jeszcze obecność niedźwiedzi, które siały spustoszenie w gospodarstwach. Niedźwiedź stał się więc
symbolem wszelkiego zła i nieszczęścia.
Tradycja nakazuje każdemu gospodarzowi
domu przyjąć orszak wraz z niedźwiedziem,
z którym Pani domu koniecznie musi zatańczyć,

co zapewnia szczęście rodziny na cały nadchodzący rok. W korowodzie, który towarzyszy
Misiowi często spotkać możemy muzykantów,
cygankę, pannę młodą, a także przedstawicieli
różnego rodzaju zawodów.
W tym roku, w mocno zimowej aurze odbyło
się już Wodzenie Niedźwiedzia w Prószkowie
i Przysieczy. W Prószkowie kolorowy orszak
maszerował od domu do domu pod przewodnictwem strażaków z OSP Prószków, natomiast

w Przysieczy organizatorami było KGW i LZS
Przysiecz.
Co ciekawe, niskie temperatury nie odstraszają mieszkańców, którzy z uśmiechem i śpiewem na ustach maszerują przez wieś, aby swoim
sąsiadom przynieść szczęście na cały rok!  
Wodzenie Niedźwiedziach w Górkach zostało
w tym roku wyjątkowo odwołane, ze względu na
ogłoszoną żałobę narodową.

Przegląd Piosenki Świątecznej
pt. „Wspólne kolędowanie”

M

uzyka w rozwoju dziecka jest niezwykle potrzebna. Szczególną rolę pełni ona
w przedszkolu, gdzie dziecko dopiero poznaje
otaczający go świat. Teksty piosenek w prosty i przyjemny sposób poszerzają wiadomości Malucha o świecie i jego otoczeniu, a także
rozwijają słownictwo dziecka. Jak ważny jest to
elementy codziennego rozwoju wiedzą z pewnością organizatorzy Przeglądu Piosenki Świątecznej „Wspólne kolędowanie”.

Dnia 24 stycznia 2019 r. w Ośrodku Kultury
i Sportu w Prószkowie, odbył się Przegląd Piosenki
Świątecznej pt. „Wspólne kolędowanie” zorganizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny im.
Jana Pawła II w Boguszycach oraz Ośrodek Kultury
i Sportu w Prószkowie. Festiwal rozpoczął się od
uroczystego powitania przez Panią Dyrektor Alinę
Wasilewską oraz Pana Joachima Konska przybyłych
gości oraz gościa specjalnego – Burmistrza Prószkowa, Pana Krzysztofa Cebulę. Następnie sceną
zawładnęły przedszkolaki z Prószkowa, Górek,
Zimnic Małych i Zimnic Wielkich oraz z Boguszyc.

Przedszkolaki z Boguszyc zaprezentowały
się w dwóch grupach, jako 13-osobowy zespół
wokalny w utworze „Wesoła nowina”, a także jako
7-osobowy zespół wokalny w utworze
„Bałwanki”
Każdy występ nagodzony został gromkimi
brawami, a mali artyści otrzymali dyplomy oraz
upominki. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy
za piękne wystąpienia, za odwagę i chęć zaprezentowania się przed całą społecznością przedszkolną oraz życzymy rozwijania swoich uzdolnień muzycznych.
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Darmowa aplikacja
mobilna dla mieszkańców
Gminy Prószków
oświetlenia ulicznego, problem z wywozem
odpadów czy dzikie wysypisko śmieci. Wybierz
kategorię zgłoszenia, zrób zdjęcie, naciśnij przycisk lokalizowania i wyślij zgłoszenie.

Kalendarz wywozu odpadów

Zeskanuj kod i pobierz aplikację
Aktualności, wydarzenia
i powiadomienia
Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp do
gminnych aktualności i wydarzeń, informacji
z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Dzięki niej
otrzymasz powiadomienia o sytuacji kryzysowej
czy terminie wywozu odpadów.

Mapa potrzeb – zgłaszanie problemów

Aplikacja w bardzo prosty sposób pozwala
na zgłaszanie różnych problemów czy usterek.
Może to być np. niebezpieczne miejsce, awaria

W

ydarzenia ostatniego miesiąca skłaniają nas
do głębokich refleksji. Nienawiść o której
mowa, jest w Polsce widoczna na każdym kroku
– i choć występuje głównie w internecie, niesie
za sobą coraz więcej przykrych konsekwencji.
Internet daje nam złudne wrażenie, że jesteśmy
w nim anonimowi, to z kolei napędza wielu ludzi
do rozładowywania w nim swoich frustracji. W Polsce mowa nienawiści stała się chlebem powszednim – co nie znaczy, że musimy się na to godzić.
Naprawdę niewiele brakuje, aby te negatywne
uczucia wyszły za nami na ulicę. Takie zachowania obserwujemy m.in. na scenie politycznej, ale
również u dziennikarzy czy sportowców. Zwłaszcza osoby publiczne wystawione sa na publiczny
osąd. Wiele osób uważa, że skoro pełnią funkcje

Aplikacja przypomni o terminie odbioru
poszczególnych odpadów, poinformuje o zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
powiadomi o aktualnościach związanych z tą
tematyką.

Moduły dostępne w aplikacji:

•
•
•
•
•
•
•

aktualności
wydarzenia
powiadomienia push
wyszukiwarka zasobów lokalnych
ulubione treści
integracja z BIP
kalendarz wywozu odpadów
z powiadomieniami

O

kres zimowy to znaczne spadki temperatur
a co za tym idzie zagrożenie dla zdrowia
i życia osób bezdomnych, samotnych i w podeszłym wieku. Pracownicy 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 mieszkańców gminy aby szczególnie w chłodne dni byli
wyczuleni na sytuacje osób starszych, samotnych.

•
•

mapa potrzeb (wygodne wysyłanie zgłoszeń)
integracja z Regionalnym Systemem
Ostrzegania
Z aplikacji możesz korzystać anonimowo –
nie musisz zakładać konta i podawać żadnych
danych. Aplikacja poprosi jedynie o pozwolenia
na dostęp do:
• systemu powiadomień push, abyś mógł otrzymywać ostrzeżenia kryzysowe, przypomnienia
o wystawieniu pojemnika z odpadami czy
powiadomienia o ważnych aktualnościach
• kalendarza, aby zapisać w nim termin wydarzenia, którym jesteś zainteresowany, wpisać
je w plan dnia oraz przypomnieć o nim dzień
wcześniej
• magazynu zdjęć, aby móc dodać zdjęcie do
systemu zgłaszania problemów
• odbiornika GPS, aby pobrać precyzyjną lokalizację i przypisać ją do zgłoszenia

Im Winter
Winterzeit
Kalte Zeit
Es schneit.
Es weht ein harter Wind
ob auch alle Kinder
Bei Muttern sind?

publiczne, można je dowolnie obrażać i krytykować. Co jest przyczyną takiego zachowania? Najczęściej zazdrość i własne, wewnętrzne frustracje.
Jeżeli już teraz nie powiemy „STOP nienawiści”
nigdy nie zatrzymamy lawiny złych emocji. Warto
zacząć jednak od siebie. Czy nie zdażyło Wam
się źle mówić o rodzinie lub sąsiedzie? A może
powiedzieliście kiedyś o drugim człowieku coś co
nie do końca było prawdą? Również w naszym
lokalnym społeczeństwie występują podobne
sytuacje: wulgarne komentarze czy obrażanie
innych mieszkańców. Autorami takich postów
są najczęściej osoby, które ukrywają swoją prawdziwą tożsamość. Nie jest jednak trudno organom ścigania namierzyć takie osoby.
Dyskusja na ten temat jest potrzebna, bo
mamy z tym w naszym kraju ogromny problem.
Zamieszczanie obraźliwych lub agresywnych
komentarzy w Internecie wbrew pozorom nie
jest bezkarne. Konsekwencje takiego zachowania mogą okazać się dla sprawcy naprawdę
dotkliwe. Grozi za nie nie tylko kara grzywny, ale
również ograniczenie i pozbawienia wolności.

Nie bądźmy obojętni. Nie zostawiajmy
potrzebujących bez pomocy!
Zwracamy się z prośbą o informacje o osobach
potrzebujących pomocy w tym w szczególności
o osobach bezdomnych oraz niepełnosprawnych,
a także starszych nieopuszczających mieszkań.
W przypadkach zauważenia osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu należy jak najszybciej powiadomić policję.
Zgłoszenia można również dokonywać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Prószkowie lub telefonicznie: 774643053
lub 774013715.
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Keines frieret,
Keinem Leid
In der kalten Winterzeit

Zima
Zima,
mróz,
śnieg pada.
Wiatr mroźny wieje
czy u boku matki
są wszystkie dziatki?
Mróz im nie dokucza
Bólu nie doznają?
Ingeborg Odelga

Nie śmiećmy,
nie trujmy!

A

pelujemy do mieszkańców Gminy Prószków o stanowcze zaprzestanie wyrzucania śmieci do lasów i przy poboczach dróg.
Nielegalne wysypiska zagrażają zdrowiu
dzieci oraz zwierząt i szpecą krajobraz gminy.
Jednocześnie ostrzega się osoby składające śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, że w przypadku wykrycia sprawcy
zostanie on obciążony kosztami ich usunięca.
Pamiętajmy:
NIE ŚMIEĆMY, NIE TRUJMY
– SEGREGUJMY!
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Nieodpłatna
pomoc prawna
w Prószkowie
Co obejmuje pomoc prawna?

Problem smogu. Jak go rozwiązać?
Temat smogu pojawia się już niemal wszędzie - i nie ma się co dziwić,
bo występuje on w coraz większej ilości polskich miast. Również nasi mieszkańcy
czują się zaniepokojeni stanem powietrza w gminie Prószków.

D

ostajemy liczne wiadomości na temat jakości powietrza w okolicy. Wielu mieszkańców
na własną rękę zakłada czujniki powietrza, a ich
wyniki są druzgocące.
Niestety, Polska jest liderem rankingu Światowej Organizacji Zdrowia, co oznacza, że mamy
najbardziej zanieczyszczone miasta w całej Europie. Jak możemy z tym walczyć? Zacznijmy od
nas samych!
Smog nie bierze się znikąd, wytwarzany jest
przez działalność człowieka. Źródłami zanieczyszczenia powietrza jest przede wszystkim
niska emisja, czyli ogrzewanie mieszkań węglem,
palenie śmieci ale również transport i przemysł.
Najprostszy sposób na poprawę jakości powietrza wydaje się być oczywisty – zaprzestanie
palenia w piecach niektórymi rodzajami paliw:
mułem węglowym, węglem brunatnym, miałem
z dużą zawartością ziarna, a także niesezonowanym drewnem. Związki chemiczne zawarte
w smogu są czynnikami alergizującymi i mogą
wywołać astmę, a także prowadzić do niewydol-

ności oddechowej oraz zwiększają zachorowania
na nowotwory.
Podejrzane domy ma prawo kontrolować
policja i straż miejska, a za łamanie prawa można
dostać nawet 500 zł mandatu. Jeśli nie przyjmiemy mandatu możemy trafić nawet na 30 dni
do aresztu i zapłacić 5 tys. zł grzywny.
Czym palić w piecu? Jeśli chodzi o paliwa,
którymi możemy bezpiecznie ogrzewać dom są
to przede wszystkim: węgiel kamienny, ekogroszek, niemalowane i nieimpregnowane drewno
oraz brykiet.

Prószków partnerem w projekcie
na rzecz środowiska i klimatu
Włodarze gminy Prószków postanowili nie
przechodzić koło tematu obojętnie. W połowie
stycznia Burmistrz Prószkowa podpisał porozumienie dzięki któremu Gmina Prószków stała się
jednym z parnetów w projekcie „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w ramach programu LIFE Komisji Europejskiej. Projekt zakłada
przede wszystkim przygotowanie jednolitego
systemu informacyjnego wspierającego realizację programu ochrony powietrza oraz zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie.
We współpracy z partnerami projektu planuje
się m.in.: opracowanie systemu informacji o środowisku w województwie opolskim, w tym aplikacji IT wspierających zarządzanie programem
ochrony powietrza oraz poszerzenie istniejącego
w województwie opolskim systemu monitorowania jakości powietrza o prognozy oraz zakup
czujników w każdej gminie. Tym sposobem już
niebawem każdy mieszkaniec naszej Gminy
będzie mógł sprawdzić, czym oddycha on i jego
najbliżsi.

Stowarzyszenie Braterstwa w Prószkowie organizuje wyjazd do Hünfeld
na tzw. „Spotkanie między mieszkańcami obu miast – Bürgerbegegnung”
Wyjazd planowany jest w dniach od 03.05.2019 r. do 05.05.2019 r. Dnia 03.05.2019 r. o godz. 13:30
spotkanie z mieszkańcami Hünfeld w Weimar wraz ze wspólnym zwiedzaniem Weimaru.
Zapisy do 31.03.2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie lub pod nr tel. 774013700.
Koszt 10 Euro od osoby, 15 Euro - małżeństwo.

Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej
uprawnieniach lub o spoczywających na niej
obowiązkach,
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
• pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje
w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje
spraw:
• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Dla kogo pomoc prawna?

•
•
•
•

•
•
•

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
osobie, która nie ukończyła 26 lat,
osobie, która ukończyła 65 lat,
osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny,
osobie której, w okresie roku poprzedzającego
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
kombatantom,
weteranom,
osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły
straty.
Prószków – Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Daszyńskiego 6
Wtorek 14:00-18:00, Czwartek 12:00-16:00
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Zimowy Koncert dla Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto, które jest ważne nie tylko dla tych, którym jest dedykowane. To święto wszystkich
dzieci, które mają okazję podziękować swoim dziadkom za ich trud i oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymujemy.

P

ewnie wszystkie dzieci zgodzą się z nami,
że dziadkowie to najmądrzejsze osoby na
świecie! Widzą wszystko i zawsze chętnie odpowiedzą na każde nasze pytanie. Ich cierpliwość,
ciepło i zaangażowanie, sprawiają, że z wnukami
łączy ich naprawdę silna więź.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Złotnikach, zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe
wpisaną w kalendarz imprez szkolnych. Święto
Babci i Dziadka to dzień niezwykły - pełen
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. W tym roku

uczniowie i przedszkolaki przygotowali „Zimowy
Koncert”, podczas którego młodzi artyści zaprezentowali się w utowarch świątecznych, a także
zabawnych skeczach. Tłumnie przybyli dziadkowie, wypełnili po brzegi salę gimnastyczną,
a na stołach czekała na nich pyszna kawa i ciasto. To był dzień pełen uśmiechów, wzruszeń,
łez i radości.
Doceniajmy swoich dziadków. Doceniajmy
ich za bezgraniczną miłość i bezinteresowną
pomoc w każdej sytuacji.

Spotkania wiejskie w gminie Prószków

Sołtys na wagę złota!

S

potkania Burmistrza z mieszkańcami to
doskonała okazja do zadania nurtujących
nas pytań, a także pozyskania konkretynych
informacji na temat przyszłości gminy. Za nami
już zebrania wiejskie w Chrzowicach, Folwarku,
Jaśkowicach, Ligocie Prószkowskiej, Zimnicach
Małych, Zimnicach Wielkich i Złotnikach. W niektórych sołectwach odbyły się również wybory
nowego sołtysa.
Funkcja Sołtysa znana jest w Polsce już od
około XII wieku. Jest to prawdziwy gospodarz
wsi, który angażuje się w sprawy lokalnej społeczności, pozyskują środki na realizację wielu
przedsięwzięć a przede wszystkim dbaja o rozwój i porządek swoich sołectw.. Współczesny
polski sołtys musi być osobą niezwykle aktywną
społecznie. Często należy również do licznych
lokalnych organizacji m.in. Jednostek OSP, KGW
czy do Lokalnych Grup Działania.
Choć wybory gospodarza wsi nie mają
medialnego rozgłosu są jednak równie istotne
jak te na szczeblu gminy, powiatu czy kraju.
W Polsce mam ponad 40.000 sołectw, które we
współpracy ze swoimi gminami dzialają na rzecz
rozwoju wsi i lokalnej społeczności.
Również w naszej gminie doszło do dwóch
znaczących zmian. W Ligocie Prószkowskiej

Odchodzącym Sołtysom składam serdeczne
podziękowania za pełną poświęcenia pracę
na rzecz swojego sołectwa. To dzięki Państwa
zaangażowaniu, trosce o mieszkańców
i sumiennemu wykonywaniu wszystkich zadań,
wizerunek naszej gminy stale się poprawia.
Burmistrz Prószkowa – Krzysztof Cebula

nowym Sołtysem został Pan Daniel Honczia, który
zastąpił dotychczasową Sołtys, Panią Anielę Czollek. W Chrzowicach nowym gospodarzem został
Pan Joachim Kabela, który zastąpił na stanowisku
Pana Leonharda Wotzka.
W Zimnicach Wielkich z funkcji Sołtysa musiał zrezygnować nasz obecny
Burmistrz, Pan Krzysztof Cebula. Nowym
gospodarzem wsi został Pan Henryk Gurbierz. Uroczyste pożegnanie byłych już
Sołtysów odbyło się podczas Sesji Rady
Miejskiej, podczas której Burmistrz wręczył im bukiet kwiatów. Nie zapomniano
erdecznie zapraszamy tych Państwa, którzy pisemrównież o naszym obecnym Burmistrzu,
nie zadeklarowali chęć przystąpienia do projektu
który również został uhonorowany za lata
realizowanego przez Gminę Prószków mającego na
społecznej służby przez Zastępcę Burmicelu pozyskanie dofinansowania na likwidację wysostrza Janusza Staszowskiego, Sekretarz
koemisyjnego źródła ciepła i przyłączenia do sieci
gminy, Pani Annę Wójcik oraz Skarbnik,
gazowej na spotkania, które odbędą się:
Dorotę Staniów.
1. 12 lutego 2019 roku w Sali Wiejskiej w Nowej
• Przed nami kolejne zebrania wiejskie
Kuźni o godzinie 17:00 dla mieszkańców Nowej
z udzialem Burmistrza Prószkowa:
Kuźni.
• Boguszyce, 16 marca, Salka
2. 12 lutego 2019 roku w Salce Parafialnej w Chrząszparafialna, ul. Opolska 21, g. 18.30
czycach o godzinie 18:30 dla mieszkańców
• Chrząszczyce, 7 lutego, Sala wiejska,
Górek.
ul. Szkolna 3, g.18.30
3. 13 lutego 2019 roku w małej sali (nad biblioteką)
• Górki, 13 lutego, Stara szkoła – sala
w OKiS w Prószkowie o godzinie 17:00 dla mieszwiejska, ul. Szkolna 2, g. 18.30
kańców Prószkowa.
• Nowa Kuźnia, 19 lutego, Sala wiejska,
Na spotkaniu będzie przybliżony dalszy proces
ul. Szkolna 12, g. 18.30
uzyskania
dofinansowania, a także będzie to pierw• Prószków, 20 lutego, OkiS Prószków,
szy
etap
dotyczący
uproszczonych audytów, które
ul. Daszyńskiego 6, g. 18.30
będą opracowywane w kolejnym tygodniu na pod• Przysiecz, 12 lutego, Sala wiejska
stawie wizyt w Państwa lokalizacjach.
„Rumcajs”, ul. Opolska 20, g. 18.00

Ruszają spotkania
dotyczące przyłączenia
do sieci gazowej!

S
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Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń
związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W

okresie jesienno-zimowym, w naszym
kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów.
Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad,
albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym
okresie odnotowywany jest także wzrost liczby
zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”,
gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani
zapachu.
Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi
w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą
wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów
m.in.: edukacji, informacji i promocji.
Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla
w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych.
Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu
wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla,
zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów
powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym
jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa
eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne
jest przypomnienie właścicielom i zarządcom
budynków obowiązku okresowego dokonywania
przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii
•

•

•

•

•

Każdego roku w naszych mieszkaniach
i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do
emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem,
w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są
najczęściej ich sprawcy.
Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest
on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku
węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE
poczujesz!
W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku
węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem
sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie
przewodów kominowych oraz sprawdzenie
instalacji wentylacyjnej.
Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.

•

•

Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in.
wymianę baterii). Osobom starszym strażacy
gotowi są pomóc w zamontowaniu danej
czujki lub wymianie w nich baterii.
Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na
fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje
przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad
i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas
procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy
od powietrza dlatego też gromadzi się głównie
pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia
wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
• bezwonny,
• bezbarwny,
• pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu,
poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy
długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną
zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach
mieszkalnych jest niesprawność przewodów
kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich
wadliwe działanie może wynikać z:
• nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego systemu
wentylacji do standardów szczelności
stosowanych okien i drzwi, w związku
z wymianą starych okien i drzwi na
nowe.

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719),
w obiektach, w których odbywa się proces
spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem,
drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych
paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od
palenisk zakładów zbiorowego żywienia
i usług gastronomicznych.

•

co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz
w roku stanu technicznego instalacji gazowych
oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność
i wykonuj przeglądy techniczne przewodów
kominowych.
2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia,
zgodnie z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń
grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź
poprawność działania wentylacji, nowe okna
są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku
i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle
i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie,
przyspieszona czynność serca, mogą one być
sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.
W takiej sytuacji natychmiast przewietrz
pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
(źródło: www.kmpsp.opole.pl)
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Świąteczny koncert
w Chrząszczycach
W niedzielę, 20 stycznia 2019 r. w kościele
parafialnym Matki Boskiej Szkaplerznej
w Chrząszczycach odbył się świąteczny koncert.

T

o już druga edycja wspólnego koncertu Gminnej Orkiestry Dętej Prószków i zespołu Attonare z Komprachcic. Rok temu, podobny koncert
odbył się w kościele parafialnym pw. św. Jerzego
w Prószkowie. O Gminnej Orkiestrze Dętej wiele
mówić nie trzeba. Kierowna przez Pana Andrzeja
Bojarskiego od lat umila naszym mieszkańcom
liczne wydarzenia kulturalne. Gościnnie wraz
z orkiestrą wystąpiła wokalistka Joanna Wicher.
Zespół Attonare wywodzi się z Komprachcic i działa przy tamtejszym Samorządowym
Ośrodku Kultury, pod kierownictwem Pani Lindy
Wencel. Zespół tworzy grupa 17 osób i jedno
przyznać trzeba - ich aranżacje robią ogromne
wrażenie na odbiorcach.

Koncert odbył się w świątecznym klimacie mogliśmy usłyszeć zarówno znane kolędy, a także
nieco rzadziej słyszane utowory świąteczne.

Medalowe
otwarcie sezonu
Scorpion DT

T

ancerze Scorpion DT w miniony weekend
11-12.01.2019’ zaprezentowali najnowsze
choreografie w pierwszym turnieju w tym roku!
Praca nad nowymi układami rozpoczęła się już na
warsztatach letnich w Poroninie w lipcu 2018’, od
września do grudnia szlifowaliśmy szczegóły prezentacji i formę tancerzy – udało się! Przywieźliśmy z Legionowa medale i nadzieje na udany
cały nowy sezon!
ZLOTY MEDAL Mini Formacja Disco Dance
Dorośli pow. 16 lat SCORPION ELITE w składzie:
Anna Hadamik, Paweł Kolman, Karolina Kurzydło,
Ewelina Lepsza, Anna Szaran, Natalia Szczegielniak, Monika Walczak
ZLOTY MEDAL Trio Disco Dance Dorośli pow.
16 lat SCORPION ELITE w składzie: Karolina Kurzydło, Ewelina Lepsza, Monika Walczak

SREBRNY MEDAL Formacja Disco Dance
Juniorzy 12-15 lat SCORPION JUNIOR choreografia „Infinity”
SREBRNY MEDAL Formacja Disco Dance
Dzieci do 11 lat SCORPION BOOM choreografia
„Atomówki”
zdjęcia i tekst: Magdalena Kolman

Ferie z OkiSem!

J

ak co roku, Ośrodek Kutlury i Sportu przygotował szereg zajęć dla dzieci w okresie zimowych
ferii. W tym roku dla najmłodszych przygotowano
niesamowite atrakcje. W pracowni OKiS odbywały sie warsztaty plastyczne, w Muzeum Kowalstwa dzieci miały okazję wziąć udział w zajęciach
rękodzielniczych, a także zobaczyć przedstawienie kukiełkowe pt. „Wędrówka do Panamy”. To
jednak nie wszystko. W tym roku odbyły się również zajęcia wokalno-muzyczno-ludowe „Zakukaj
z nami”, które poprowadził zespół Zakuka.
Drugi tydzień ferii to również warsztaty
taneczne z zespołem Scorpion DT oraz uwielbiana przez najmłodszych „Noc z Andersenem”.
Jest to międzynarodowa akcja promująca czytelnictwo, która organizowana jest co roku z okazji Dnia Książki Dziecięcej oraz rocznicy urodzin
Hansa Christiana Andersena – w naszej gminie
odbyła się już po raz XI.

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
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„Łączy nas sport – Spojuje nás sport“

T

Fundacja Tenis Prószków

Gram, bo lubię!

Fundacja Tenis Prószków została założona w 2011 roku.
Powstała, żeby opiekować się kortami tenisowymi
w Prószkowie.

C

elem Fundacji jest promocja i popularyzacja tenisa ziemnego, a także
obalenie mitu, że tenis to dyscyplina sportu przeznaczona dla osób
zamożnych. Jednym z najważniejszych działań jest zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania tej dyscypliny.
Z perspektywy prowadzenia wieloletniej działalności przez fundację
Tenis Prószków można stwierdzić, ze osiągnięto sukces. Z roku na rok coraz
więcej osób korzysta z zajęć szkółki tenisowej. Natomiast gmina Prószków
coraz częściej postrzegana bywa jako miejsce, gdzie działa regularna sekcja
gry w tenisa. W zeszłym roku ze względu na warunki pogodowe z kortów
można było korzystać od kwietnia do listopada.
W czerwcu rozpoczęła swoją działalność kolejna edycja szkółki ,,Tenis –
gram, bo lubię!’’. W ramach projektu przeprowadzono lekcje pokazowe we
wszystkich szkołach w gminie i w dwóch przedszkolach. W tych sportowych
warsztatach wzięło udział prawie 300 dzieci. W czerwcu rozpoczęły się także
zajęcia dla dziewięciu grup. Zorganizowano trzy turnusy półkolonii, nowe treningi dla przedszkolaków czy strefę kobiet. Na zakończenie odbyły się turnieje
w sześciu kategoriach. Łącznie na kortach grało 80 osób, w tym 59 dzieci.
Fundacja współpracuje także z Domem Pomocy Społecznej w Prószkowie. W związku z tym odbywały się także zajęcia dla podopiecznych
tej placówki. Warto zaznaczyć, że tych wszystkich działań nie udałoby się
zrealizować bez zaangażowania oraz wsparcia finansowego oraz wsparcia
finansowego z budżetu Gminy Prószków oraz lokalnych sponsorów. Fundacja starała się także pozyskać środki na prowadzenie działalności biorąc
udział w konkursach na dotacje dla trzeciego sektora. Dzięki dofinansowaniu tutejszego samorządu dzieci, młodzież i dorośli mogli korzystać z bezpłatnych treningów w tenisa.
(fot. Fundacja Tenis Prószków)

ak brzmiał tytuł projektu realizowanego przez Gminę Prószków, Zespół
Szkolno-Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach i Základní škola
a Mateřská škola w Karlovicach.
Projekt zakładał trzy działania. Pierwsze odbyło się w maju minionego
roku i była to Mini Olimpiada Sportowa, podczas której na sali gimnastycznej w Złotnikach rywalizowały polskie i czeskie przedszkolaki.
Kolejne sportowe działanie adresowane było do dzieci szkolnych. Podczas
trzydniowego pobytu w Polsce czescy i polscy uczniowie spędzali aktywnie
czas, nawiązywali znajomości i wspólnie odkrywali uroki Opolszczyzny.
Ostatnie działanie projektowe – kurs nauki jazdy na nartach - miało
miejsce w styczniu bieżącego roku i było najbardziej wyczekiwanym przez
dzieci.
Czechy posiadają doskonałą infrastrukturę przygotowaną do uprawiania narciarstwa. Zależało nam, aby wykorzystać do nauki nowej dyscypliny sportu stosunkowo blisko położone tereny górskie. Uczniowie szkół
podstawowych, podczas pięciodniowego obozu sportowego w Karlov
Ski Arena (Mała Morawka), uczyli się wspólnie jazdy na nartach. Większość
z nich rozpoczynało swoją przygodę z nartami. Towarzyszący im instruktorzy zapoznali wszystkich z 10 podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), następnie rozpoczęli trening
od szkółki narciarskiej. Po opanowaniu hamowania oraz skręcania, byli
gotowi do korzystania z wyciągu i treningu jazdy ze stoku. Wśród uczniów
było niewielu, którzy wcześniej jeździli na nartach, ale także oni mogli
doskonalić i rozwijać swoje umiejętności pod okiem instruktora w grupie
zaawansowanej.
Jak tłumaczyła pani Martina Brachtlovou – instruktor:
„Niektórym się wydaje, że jazda na nartach to nieskomplikowana rzecz,
wygląda pięknie ... w telewizji. Jednak, aby ją opanować należy wykazać się
siłą, wytrzymałością i odwagą, ponadto dobrą koordynacją wzrokowo –
ruchową oraz równowagą. W zamian nauka ta gwarantuje rozwój motoryki
i osobowości. Podczas nauki narciarstwa dzieci zaczynają uczyć się odpowiedzialności za siebie i innych.
W szerszej grupie postępy w nauce jazdy na nartach są o wiele szybsze, gdyż pojawiają się wśród nich przyjaźnie oraz rywalizacja, dzięki czemu
dzieci wzajemnie się motywują. Mimo, że robią to nieświadomie. Będąc
w większej grupie, dzieci są również odważniejsze, szybciej pokonują strach,
czy ewentualną niechęć.”
Wszyscy uczniowie ze Złotnik i Karlovic wykazali się wytrwałością
i odwagą, dzięki czemu nauczyli się nowej dyscypliny sportu. Niektórzy
znacznie poprawili technikę jazdy.
Aktywnie spędzając wspólny czas, mieli także okazję do pogłębienia
zawartych wcześniej znajomości.
Pięciodniowy pobyt dla uczniów w ośrodku narciarskim, wyżywienie,
wypożyczenie sprzętu narciarskiego, karnety, nauka i opieka instruktorów,
tłumacz, podróż, wyjazd do miasta Bruntal, warsztaty rozwijające współpracę i komunikację między dziećmi oraz ubezpieczenie było możliwe
dzięki realizacji wspólnego projektu.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.
Alicja Połczan

