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Noc z Andersenem jest 
międzynarodowym przedsięwzięciem, 
które organizowane jest co roku 
z okazji Dnia Książki Dziecięcej oraz 
rocznicy urodzin Hansa Christiana 
Andersena.
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Stowarzyszenie Braterstwa  
w Prószkowie oraz Urząd Miejski 
w Prószkowie zapraszają chętne osoby 
do odbycia praktyk w partnerskim 
mieście Hünfeld w Niemczech.
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Elektroniczne dowody osobiste 
będą wydawane od 4 marca 2019 r. 
Dowody z warstwą elektroniczną będą 
stopniowo zastępować dotychczasowe 
dowody – w miarę ich naturalnego 
procesu wymiany.  

 Str. 3

XI Noc  
z Andersenem

Praktyki  
w Hünfeld

Co to jest  
E-Dowód?

Babski Comber to jedyna taka impreza, która zarezerwowana jest wyłącznie dla Pań. W tym czasie 
mężczyźni przejmują obowiązki swoich żon, a Panie… tańczą i bawią się do białego rana!              Str. 6



marzec 2019strona 2

W lutym kolorowe orszaki przebierańców 
pojawiły się w Zimnicach Wielkich, Zimni-

cach Małych, Złotnikach, Źlinicach i Nowej Kuźni. 
W pierwszych dniach marca odbyło się Wodze-
nie Niedźwiedzia w Górkach, które w pierwot-
nym terminie zostało odwołane ze względu na 
żałobę narodową. 

Co cieszy i napawa optymizmem to zauwa-
żalne zaangażowanie coraz to młodszych miesz-
kańców. Jest to jedna z najbardziej radosnych 
i szalonych inicjatyw, która przetrwała na naszym 
terenie próbę czasu i nic nie zapowiada, aby ta 
tradycja miała zginąć. 

XI Noc z Andersenem
Noc z Andersenem jest międzynarodowym 
przedsięwzięciem, które organizowane 
jest co roku z okazji Dnia Książki Dziecięcej 
oraz rocznicy urodzin Hansa Christiana 
Andersena.

W dzisiejszych czasach często zastanawiamy 
się, dlaczego dzieci nie czytają. W erze 

techniki, telefonów komórkowych i internetu, 
najważniejsze jest, aby przykład szedł z góry – od 
rodziców, dziadków czy rodzeństwa. Czytanie 
ma niepodważalnie pozytywny wpływ na roz-
wój najmłodszych: poprawia pamięć, rozwija 
wyobraźnię i poszerza słownictwo. Nadrzędnym 
celem organizacji „Nocy z Andersenem” jest nie 
tylko zabawa, ale także pokazanie uroków wspól-
nego, głośnego czytania.

We wtorkowy wieczór na ulicach Prószkowa 
można było spotkać niecodzienny widok -  grupa 
blisko 40 dzieci z plecakami, śpiworami i karima-
tami, wchodziła do Biblioteki Gminnej w Prószko-
wie na spotkanie z Andersenem i jego baśniami. 
Punktualnie o 18:30 na scenie pojawił się pierwszy 
gość, Pan Leśniczy Tomasz Bitnerowski, który prze-
czytał baśń „Pasterka i Kominiarczyk”. Następnie 
odbyła się wspólna kolacja i pełne niesamowitych 
pomysłów warsztaty plastyczne. Po pracach twór-
czych, przyszedł czas na sporą dawkę śmiechu 
za sprawą Klauna, który rozbawił do łez zarówno 
małych, jak i tych dużych uczestników spotkania. 
Punktualnie o 21:30 na dużej sali Ośrodka Kultury 
i Sportu w Prószkowie, pojawił się gość specjalny 
– Burmistrz Prószkowa, Pan Krzysztof Cebula 
wraz z małżonką i wspólnie z dziećmi rozpoczęli 
kolejną podróż po baśnach Andersena. To jednak 
nie koniec, a dopiero początek atrakcji, jakie przy-
gotowano dla uczestników spotkania. Kolejnym 
gościem, który postanowił poczytać dzieciom był 
reprezentant Straży Pożarnej. Po ostatnim czytaniu 
przyszedł czas na zabawę – punktualnie o północy 
na dzieci czekała zabawa taneczna z karaoke, a na 
godzinę 1:00 w nocy zaplanowano projekcję filmu. 

Wszystkim uczestnikom i gościom XI Nocy 
z Andersenem serdecznie dziękujemy. Do zoba-
czenia za rok!

W sobotę, 16 lutego w Zimnicach Wielkich 
odbyła się zabawa niedźwiedziowa czyli 

tzw. sąd nad niedźwiedziem. Kolorowi przebie-
rańcy, którzy tego dnia Wodzili Niedźwiedzia, 
spotkali się wraz z mieszkańcamy w sali wiejskiej, 
aby wspólnie bawić się do białego rana.

Punktem kulminacyjnym był osąd niedź-
wiedzia, który uważany jest za sprawcę wszyst-
kich nieszczęść. Scenariusz co roku jest taki sam. 

Zabawa Niedźwiedziowa

Mieszkańcy podejmują decyzję o tym, że niedź-
wiedź musi zostać zabity. Wyrok najczęściej wyko-
nuje myśliwy, a zgon potwierdzić musi obecny na 
sali lekarz bądź pielęgniarka. Gdy niedźwiedź padł 
bez tchu, można było przystąpić do dalszej części 
obrzędu czyli do picia jego „krwi”. W rzeczywisto-
ści jest to czerwone wino, które w starych wierze-
niach miało zapewnić zdrowie i szczęście. Zabawę 
poprowadzi zespół DUO Elektrix.

Sezon na Misia wciąż trwa!
W tym roku okres karnawału jest niezwykle długi, stąd też nasze gminne Misie 
grasowały nie tylko w styczniu, ale także w lutym i na początku marca.

Wodzenie Niedźwiedzia w…

… Złotnikach

… Zimnicach Wielkich

… Zimnicach Małych

… w Nowej Kuźni

… Źlinicach (źródło: www.boguszyce.pl)

Wszystkim inicjatorom oraz uczestnikom 
Wodzenia Niedźwiedzia serdecznie dziękujemy 
i do zobacznia za rok! 
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E-dowód posiada wszystkie 
d o t y c h c z a s o w e 

funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją 
tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do prze-
kraczania granic niektórych państw. To wielofunk-
cyjny dokument z warstwą elektroniczną, który 
będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem 
do komunikacji obywatela z administracją, służbą 
zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe 
dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, 
wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w któ-
rego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne 
umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdję-
cie  biometryczne. Nie zmienią się dotychczasowe 
funkcje dowodu osobistego: będzie on potwier-
dzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza 
oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych 
państw. Nowy dowód ma również służyć do uwie-
rzytelnienia w e-usługach administracji publicznej 
oraz do podpisywania dokumentów elektronicz-
nych. Osoby, które nie będą chciały korzystać 
z funkcjonalności warstwy elektronicznej, będą 
mogły wykorzystywać e-dowód dokładnie tak, jak 
dokument bez warstwy. 

Na scenie zaprezentowali się podopieczni 
Klaudiusza Lisonia – Młodzieżowa Orkiestra 

Dęta Leśnica, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys 
oraz ich goście z Herrenberg. Koncert odbył się 

Co to jest E-DOWÓD?
Elektroniczne dowody osobiste będą wyda-

wane od 4 marca 2019r. Dowody z warstwą elek-
troniczną będą stopniowo zastępować dotych-
czasowe dowody – w miarę ich naturalnego 
procesu wymiany (np. z powodu końca ważności 
dotychczasowego dokumentu czy jego utraty). 
Dotychczasowe dokumenty zachowują jednak 
ważność. 

Kradzież, zagubienie e-dowodu –  
co robić? 

Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu 
w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Inter-
net na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy 
e-dowód zostanie unieważniony od razu. 

Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale 
masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz 
go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym 
czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód 
zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli 
w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód 
będzie znowu ważny. To również możesz zrobić 
w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie 

www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie 
zawieszony od razu. 

Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś 
to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać 
tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie 
unieważniony. 

Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie 
e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym 
banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz 
konta bankowego. Dzięki temu zadbasz 
o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed 
oszustami. 

Dodatkowe informacje, w tym jak korzy-
stać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.
edowod.gov.pl.

Koncert orkiestr w hotelu Arkas
W słoneczne, niedzielne popołudnie (17.02.2019r.) w Hotelu Arkas w Prószkowie 
odbył się wyjątkowy koncert orkiestr dętych.

w temacie filmowo- bajkowym, co mocno przy-
padło do gustu przybyłym gościom. Jako pierwsi 
na scenie zaprezentowali się muzycy z Leśnicy, tuż 
po nich nadszedł czas na gości z niemiec – First 
Band & Bigband der Herrenberger Realschulen. 
Jako ostatni na scenie pojawili się gospodarze 
koncertu, czyli Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys. 
Jednak punktem kulminacyjnym był wspólny 
koncert wszystkich muzyków. Na scenie w Hotelu 
Arkas jednocześnie zagrało blisko 200 muzyków.
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SKAT czyli tzw. „śląski brydż” jest mocno rozpo-
wszechnioną grą karcianą na Opolszczyźnie. 

Obecnie w świetlicy wiejskiej, codziennie 
wieczorem odbywa się wspólne Darcie 

Pierza. Dawniej w niemal każdej polskiej wsi, 
w długie zimowe wieczory kobiety gromadziły 
się w jednym domu i wspólnie wykonywały 
prace, na które często brakowało czasu latem. 
Jedną z nich było oczywiście darcie pierza. 
Na czym polegało to zajęcie? Darcie pierza to 
inaczej oddzieranie z gęsich piór chorągiewek 
oraz oddzielanie puchu na poduchy i ciepłe 
pierzyny. Wiele potocznych nazw otrzymało 
to zajęcie -  szkubanie, wyskubki czy pierzajki. 
Taka wspólna praca miała jeszcze jeden, bar-
dzo pozytywny aspekt – wspólne rozmowy, 
śpiewy i integracja.

W sobotę, 16 lutego odbyły się jeszcze 
jedne ciekawe zajęcia, skierowane do najmłod-
szych – warsztaty kroszonkarskie, które prowa-
dzone były pod czujnym okiem Pani Sabiny 
Karwat. Podczas zajęc dzieci nie tylko poznały 
różne sposoby na dekorowanie wielkanocnych 
jaj, ale mogłby również poznać ich historię. 

II Grand Prix Opolskiego Związku Skata
W niedzielę, 3 lutego 2019 roku w Restauracji Salomon odbyła się druga edycja Grand Prix Opolskiego Związku Skata.

Gminę Prószków już od wielu lat reprezentuje 
klub RAMSCH Chrzowice, którego Prezesem jest 
Pan Leonard Cebula.

W turnieju udział wzięło 80 zawodników – 
jednak zwycięzca mógł być tylko jeden i został 
nim Pan Grzegorz Fleischer z klubu VICTORIA 
TRANZYT Chróścice. Na drugiej pozycji uplaso-
wał się Pan Marcin Szymański również reprezen-
tujący klub VICTORIA TRANZYT Chróścice. Trzecie 
miejsce zdobył reprezentant naszej gminy Pan 
Paweł Siendzielorz. 

Turniej nie odbyłby się gdyby nie honorowy 
patronat Burmistrza Prószkowa Krzysztofa Cebuli 

oraz Posła Mniejszości Niemieckiej Ryszarda 
Galla.

Autorskie warsztaty wokalno-muzyczno-ludowe

Zakukaj z nami!
W pierwszy dzień lutego, w ramach „Ferii z OkiS-em” w sali kameralnej Ośrodka 
Kutlury i Sportu, odbyły się autorskie zajęcia wokalno-muzyczno-ludowe 
z zespołem Zakuka.

Zakuka. Twórczość zespołu to powrót do trady-
cji i ich korzeni. To wykorzystanie pieśni ludowej 
w nowych, zaskakujących aranżacjach, które 
przypadną do gustu zarówno dorosłym, jak i naj-
młodszym słuchaczom. 

W zajęciach wzięło udział 14 młodych, uta-
lentowanych wokalistów z terenu naszej gminy. 
Początek warsztatów to występ zespołu, który 
zaprezentował charakter swoich utworów. Głów-
nym punktem była wspólna nauka, zabawa, 
a także gra na instrumentach.

Polskie pieśni ludowe to pieśni z wielką histo-
rią, które wymyślane były przez wiejskich 

pieśniarzy. Większość pieśni ludowych, które 
znane są po dziś dzień pochodzi z XVIII wieku. 
Ich tematyka była różna, najczęściej dotyczyły 
życia codziennego, a także miały charakter 
religijny.

Pierwszego lutego w Ośrodku Kutlury i Sportu 
odbyły się autorskie zajęcia wokalno-muzycz-
no-ludowe, które poprowadziła Pani Żaneta 
Plotnik oraz Kuba Mitoraj – twórcy zespołu 

W Górkach stawiają na tradycję
Za sprawą Pani Sołtys i Rady Sołeckiej, w Górkach naprawdę wiele się dzieje. Co rusz, 
organizowane są ciekawe warsztaty i zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Jakie jajko dać osobie, którą się lubi? A jakiego 
koloru jajko ofiarować osobie, którą nie jest się 
zainteresowanym? Tego wszystkiego i jeszcze 
dużo, dużo więcej, dowiedziały się góreckie 
dzieciaki.
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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 03.05.2019r. 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.

W naszej gminie rozpoczęły się już bale kar-
nawałowe, które organizowane są niemal 

w każdej miejscowości. Taki rodzaj świętowania 
i dobrej zabawy nie ominął również przedszko-
laków z Publicznego Przedszkola w Prószkowie, 
Zimnic Wielkich i Zimnic Małych.

Karnawał to szaleństwo imprez, zimowych 
zabaw i balów maskowych, rozpoczynających 
się w Trzech Króli i trwających do wtorku poprze-
dzającego Środę Popielcową.

11 lutego, duża sala Ośrodka Kultury i Sportu 
w Prószkowie zamieniła się w najpiękniejszą salę 
balową, a to za sprawą przedszkolaków, które 
w kolorowych przebraniach szalały na parkie-
cie. Podczas balu nie brakowało licznych atrakcji. 
Odbyły się m.in. profesjonalne zdjęcia na ściance, 
a także liczne gry i zabawy w rytmach znanych 
przebojów. Wśród gości można było dostrzec 
przedstawicieli służb mundurowych – policjanta 
i strażaka, a także spidermana. Wśród dziewczy-
nek dominującym tematem była bez wątpienia 
postać księżniczki. 

Dzień później, 12 lutego – na sali w  świetlicy 
wiejskiej w Zimnicach Wielkich, bawiły się nie 

Z językiem 
polskim za  
pan brat

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
obchodzimy corocznie 21 lutego. Został 

ustanowiony przez UNESCO w 1999r. po to, by 
podkreślić bogactwo językowe na świecie, ale 
też by zwrócić uwagę na ginące języki. Aktual-
nie istnieje około 6,5 tysiąca języków, z których 
aż połowa ze względu na to, że jest rzadko uży-
wana, może przestać istnieć.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Zimnicach Wielkich skupiły się na 
poprawności językowej i ortograficznej w pisem-
nych i ustnych wypowiedziach. Uczniowie przy-
gotowali rebusy i plakaty wypowiadające wojnę 
wulgaryzmom oraz promujące poprawną pol-
szczyznę. Na korytarzach pojawiły się łamańce 
językowe. Uczniowie najmłodszych klas wykonali 
przepiękne ilustracje do wierszyków łamiących 
język. Starsi podjęli się rozwiązania kreatywnych 
ćwiczeń językowych rozwijających inteligencje 
wielorakie. Dużo emocji wśród uczniów wszyst-
kich klas wywołały dyktanda „chodzone”. Nauka 
w ruchu okazała się nie tylko ciekawa, ale 
i skuteczna.

Doszliśmy do wniosku, że warto realizo-
wać podobne projekty dbające o poprawną 
polszczyznę.

     
 Jolanta Drwięga

Karnawałowy zarwrót głowy!

tylko tutejsze przedszkolaki ale również dzieci 
z Przedszkola w Zimnicach Małych i przyszli 
kandydaci. Tego dnia wszystko dopięte było na 
ostatni guzik: rodzice postarali się o piękne stroje, 
a dzieci o doskonałe humory. Coraz bardziej 
zauważalnym trendem, zarówno wśród chłop-
ców i dziewczynek jest strój policjanta. Czyżby 
marzyło się naszym najmłodszym mieszkańcom 
w przyszłości wstąpić do służby? Na to pytanie 
pewnie poznamy odpowiedź za kilka lat. Zabawa 
była przednia, a buzie dzieciaków uśmiechnięte - 
relacjonuje jedna z Pań.
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Babski Comber to staropolska zabawa, połą-
czona z tańcami i ucztą, celebrowaną przez 

niewiasty w ostatnie dni karnawału. Tradycja 
choć bardzo stara to za sprawą Sołtys Górek, 

W tej imprezie wziął udział m.in. Waldemar 
Kołaczyk, który grał na harmonii. Szefowa 

koła gospodyń Maria Młodawska i pan Waldemar 
zaproponowali wspólne próby. Pomysł tak bardzo 
się spodobał, że postanowiono założyć zespół 

Z pasji do muzyki... Przysieczanki!
Zespół „Przysieczanki” powstał w marcu 1996 roku. Jak wyjaśnia Trauta Gambka, 
wszystko zaczęło się od tego, że Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało dzień kobiet...

Przysieczanki. Początkowo próby odbywały się 
w tutejszym przedszkolu. Spotykało się na nich 
aż 14 śpiewających pań. Obecnie jest ich 5. Są 
to: Pani Trauta Gambka, Gertruda Grytner, Renata 
Gallus, Urszula Lazar oraz Stanisława Sosulska.

Pierwszym muzykiem prowadzącym zespół 
był Waldemar Kołaczyk. Panie zgodnie stwier-
dzają, że bez niego nie byłoby Przysieczanek. 
Pamiętają go jako mądrego, ale bardzo wyma-
gającego człowieka. Podkreślają, że tworzył cie-
kawe aranżacje utworów muzycznych. Wymyślał 
także różne triki, aby zespół został zauważony, 
a jego występy zapisały się w pamięci. Krótko 
prowadzącym zespół był pan Joachim Konsek, 
obecny zastępca dyrektora OKiS w Prószkowie. 
W latach 2005 – 2007 z zespołem pracował Prze-
mysław Ślusarczyk. Od 2007 roku zespół nie ma 
kierownika muzycznego. Przysieczanki przyznają, 
że nie wyobrażają sobie swojego życia bez śpie-
wania. Śpiewają po niemiecku, ukraińsku, polsku 
i w gwarze śląskiej. Wiele z piosenek zostało przez 
nie napisanych. Przyznają też, że zaskakuje je 
popularność, jaką udało się im zdobyć.

W ciągu ponad 20 lat brały udział w wielu 
przeglądach i festiwalach w kraju i za granicą. 
Zdobyły wiele nagród oraz wyróżnień. Wydały 
trzy płyty oraz trzy kasety. Nagrały także trzy 
teledyski. Są niezwykle popularnym zespołem 
na terenie województwa śląskiego. Występowały 
w programach telewizji Katowice czy Opole. 
Zostały także laureatkami Magnolii Powiatu 
Opolskiego. Jednak dla artystek z Przysieczy naj-
ważniejsze jest, aby ludzie przy ich piosenkach 
zapomnieli o troskach i problemach – i póki co, 
nie wybierają się na muzyczną emeryturę.

Niech tańcują wszystkie babki!
Babski Comber to jedyna taka impreza, która zarezerwowana jest wyłącznie dla 
Pań. W tym czasie mężczyźni przejmują obowiązki swoich żon, a Panie... tańczą 
i bawią się do białego rana!

Pani Justyny Szmechty, z roku na rok cieszy się 
coraz większą popularnością. W ubiegłych latach 
zabawa organizowana była w świetlicy w Gór-
kach. W tym roku odbyła się już w dużej sali 
Gościńca pod Różą w Chrząszczycach, a tam... 
blisko 130 Pań z terenu całej naszej gminy! 

Warto zaznaczyć, że wszystkie Panie bez-
wględnie przybyły na imprezę w obowiązkowych 
przebraniach. Gospodyni imprezy zaprezento-
wała się w stroju policjantki – ktoś w końcu musi 
pilnować porządku wśród tak licznej grupy kobiet. 
Kolorowe i wymyślne przebrania biesiadniczek 
można by wymieniać bez końca. Na sali można 
było doszukać się Królewny Śnieżki, Czerwo-
nego Kapturka, Myszki Miki, Pippi Langstrumpf... 

a Panie urzędniczki z Urzędu Miejskiego w Prósz-
kowie pokazały swoje niewidoczne na co dzień 
diabelskie oblicze. O oprawę muzyczną zadbał 
nasz lokalny DJ – Matias Kochanek.
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Die Zeit

Die Vergangenheit
Die Gegenwart
Die Zukunft

Die Gegenwart
ist die kostbarste Zeit.
Es ist die kürzeste Zeit.
Die Zeit des Geschehens,
des Werdens,
der Entscheidung.

Nutzen wir diese Zeit.
Nutzen wir die Gegenwart.

Nauka języka niemieckiego 
oraz możliwość zarobku 
podczas praktyki w partnerskim mieście Hünfeld w Niemczech

Stowarzyszenie Braterstwa w Prószkowie 
oraz Urząd Miejski w Prószkowie zapraszają 

chętne osoby do odbycia praktyk w partner-
skim mieście Hünfeld w Niemczech. Prak-
tykant będzie pracował w zakładzie zieleni 
miejskiej i wykonywał prace związane z pielę-

gnacją terenów zielonych. Zakwaterowanie w rodzinie niemieckiej, która 
w czasie wolnym pokaże praktykantowi miasto i okolice. Pobyt w Hünfeld 
to również wspaniała okazja do poprawy umiejętności językowych.

Praktyka przewidziana jest w okresie wakacyjnym i może trwać od 
dwóch do trzech tygodni. Oferta przeznaczona jest dla osób w wieku od 
16 do 30 lat. Praktyki mają charakter wymiany, tzn. w okresie wakacyjnym 
będziemy gościć w gminie Prószków praktykanta z rodziny niemieckiej, 
który zostanie zakwaterowany w polskiej rodzinie, z której osoba wyjedzie 
na praktyki do Hünfeld.

Osoby zainteresowane praktyką proszone są o dostarczenie do Urzędu 
Miejskiego w Prószkowie listu motywacyjnego i CV w języku niemieckim 
w terminie do 30 kwietnia 2019r. Warunkiem uczestnictwa w praktykach 
jest dobra znajomość języka niemieckiego. W drodze losowania zostaną 
wyłonione 2 osoby, które pojadą do Hünfeld.

Ważne informacje dla 
właścicieli czworonogów
Drodzy mieszkańcy, ostatnio do Urzędu Miejskiego 
w Prószkowie trafia coraz więcej zgłoszeń o bezpańskich 
psach na terenie naszej Gminy. 

Nawet najspokojniejszy pies w skrajnych sytuacjach może stanowić 
zagrożenie dla mieszańców. Czasem nawet nieświadomie można psa 

sprowokować do ataku, a stąd już tylko krok do wielkiego nieszczęścia. 
W związku z tym Burmistrz Prószkowa zwraca się z prośbą do miesz-

kańców Gminy, aby pilnowali swoich zwierząt i nie dopuszczali do sytuacji, 
w których psy, bez nadzoru poruszają się poza posesją.

Burmistrz przypomina również mieszkańcom, że zgodnie z art. 431 
Kodeksu Cywilnego to właściciel zwierzęcia odpowiada za szkody i to nie-
zależnie, czy zwierzę znajdowało się pod nadzorem, czy też zabłąkało się 
lub uciekło. 

Pod pojęciem szkody rozumie się tak straty materialne, jak 
i niematerialne.

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.infoopole.pl

Czas

Przeszłość
Teraźniejszość
Przyszłość

Najcenniejszym czasem
jest teraźniejszość.
Jest czasem najkrótszym,
jest czasem rozwoju,
jest czasem decydującym.

Wykorzystajmy teraźniejszość.

Ingeborg Odelga



marzec 2019strona 8

Drodzy mieszkańcy gminy Prószków, 
temat odpadów i recyklingu jest dla nas niezwykle ważny, zwłaszcza, że 

wszyscy otaczani jesteśmy rzeczami, które nadają się do ponownego uży-
cia. Pamiętajmy więc, że segregując śmieci w domu mamy realny wpływ na 
to, że dostaną one drugie życie, a nasza planeta będzie mniej zaśmiecona. 

Segregowania śmieci można się bardzo szybko  nauczyć i sprawić, że 
wrzucanie poszczególnych rzeczy do przeznaczonych na nie specjalnych 
worków szybko wejdzie nam w nawyk.

Niby wszystko wydaje się takie proste, jednak cza-
sem zastanawiamy się, gdzie poszczególne śmieci 
wyrzucić… Praktyka czyni mistrza, a tymczasem kilka 
przykładów i wskazówek:

Co mam zrobić z kartonem po mleku,  
czyli o śmieciach trudnych

Karton po mleku (soku, przecierze pomidorowym) – metale i two-
rzywa sztuczne (żółty worek). Takie opakowania wykonane są z kilku róż-
nych surowców i choć są przetwarzalne, proces ten jest bardzo trudny.

Ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne – odpady zmieszane 
(czarny kubeł). Zużyte ręczniki to po prostu brudny papier, a ten, jak już 
wiemy nie nadaje się do przetworzenia. 

Zbita szklanka, kubek bez ucha (lub fragmenty zbitej szyby) – 
odpady zmieszane (czarny kubeł). W pierwszym odruchu większość z nas 
wybrałaby szkło, jednak ze względu na ręczne sortowanie odpadów wszel-
kie stłuczki wrzucamy do zmieszanych.

Ogryzione kostki mięsne – niby resztka jedzenia, ale jednak powinna 
wylądować w odpadach zmieszanych (czarny kubeł) . Nie nadają się na 
kompost.

Pudełko po pizzy – jeśli jest zatłuszczone, a najczęściej jest – odpady 
zmieszane. Jeśli Wasza pizzeria podkłada pod pizzę nieprzepuszczalny 
papier, lub folię – folia do zmieszanych, pudełko do papieru.

Warto zapamiętać, że poprawna segregacja pozwoli nam utrzymać obo-
wiązującą stawkę za odbiór odpadów komunalnych, co było dla nas priory-
tetem… Walczmy wspólnie z „dzikimi wysypiskami” śmieci i pamiętajmy, że 
za likwidację takich wysypisk płacimy wszyscy, gdyż gmina w ramach prac 
porządkowych wydatkuje pieniądze na ten cel z naszych podatków. 

Dorośli i dzieci – segregujmy śmieci !!!!

Przyznano stypendia za rok 2019

Lista korzyści płynących z uprawiania sportu jest bardzo długa. Dzieci 
aktywne fizycznie mają zdecydowanie lepszą kondycję i koordynację 

ruchową, a także lepiej sypiają i łatwiej im o koncentrację. Co ważne, sport 
pomaga im również rozwijać umiejętności społeczne. Zaszczepione w dzie-
ciństwie zainteresowanie sportem, procentuje przez całe życie, dlatego 
warto dołożyć starań, aby nasze dziecko wychowywane były w sportowym 
duchu.

Zadanie nie jest łatwe, lecz gmina Prószków postanowiła w tym roku 
zadbać o najwybitniejszych mieszkańców naszej lokalnej społeczności. Na 
początku lutego przyznano stypendia sportowe, które otrzymali: Maria 
Bartusz (badminton), Anna Przybyła (taniec), Julia Leśniewska (taniec), 
Julia Dynak (gimnastyka – akrobatyka powietrzna), Zuzanna Leśniew-
ska (gimnastyka – akrobatyka). Wszystkie wyżej wymienione młode damy, 
mogą pochwalić się osiągnięciami na arenie międzynarodowej.

Burmistrz Prószkowa, Pan Krzysztof Cebula złożył na ręce stypendystek 
serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów.

Przygotowania do rundy 
wiosennej!
Wielkimi krokami zbliża się już rozpoczęcie rundy 
rewanżowej naszych piłkarskich zespołów. W czasie przerwy 
zimowej rozegrano kilka gier kontrolnych, a Orzeł Źlinice 
wyjechał na obóz do Zakopanego.

Piłkarze LKS Polonii Prószków mają na koncie kilka wartościowych spa-
ringów z mocnymi rywalami. Warto zaznaczyć, że obecnie LKS Polonia 

Prószków wygodnie zasiada na fotelu lidera opolskiej klasy B. Jeżeli runda 
wiosenna okaże się dla nich równie udana, czeka ich upragniony awans do 
wyższej klasy rozgrywkowej. 

LZS Przysiecz w okresie przygotowawczym rozegrała dwumecz z zespo-
łem z Chrzelic. Pierwsze spotkanie ligowe z drużyną Burza Kosorowice 
odbędzie się już 17 marca, o godzinie 15:00 na boisku w Przysieczy. 

Zespół Orzeł Źlinice w ramach okresu przygotowawczego wybrał się na 
4 dniowy obóz do Zakopanego, gdzie rozegrany został mecz sparingowy 
z drużyną LKS Szaflary, a gościnnie w zespole gospodarzy wystąpił wielo-
krotny reprezentant Polski Mirosław Szymkowiak. Mecz zakończył się mini-
malną porażką naszej drużyny 0:1 a przy bramce asystował Szymkowiak. 

Drugi dzień to prócz zaplanowanych treningów, ciekawe spotkanie 
z Mirosławem Szymkowiakiem, który podzielił się kilkoma radami dla mło-
dych zawodników oraz opowiedział wiele ciekawych przygód jak choćby 
mecze z największymi gwiazdami Realu Madryt np David Beckham, Zine-
dine Zidane, Raul czy Roberto Carlos.

Podczas obozu zaplanowano również wiele atrakcji dla zawodników 
m.in. Kulig, wyjazd na termy, a także wspólne biesiadowanie przy góralskiej 
muzyce. 

Był to już trzeci świetnie zaplanowany zimowy obóz. Wcześniej piłka-
rze Orła Źlinice wyjeżdżali do Wisły i Karpacza. Jak podkreśla Prezes Henryk 
Olsok, klub stwarza atrakcyjne możliwości rozwoju dla swoich piłkarzy.

Trener Tomasz Copik był bardzo zadowolony z zaangażowania swoich 
podopiecznych i atmosfery panującej podczas zgrupowania.


