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Burmistrz Krzysztof Cebula
rozpoczął pracę!

W numerze:

W środę, 21 listopada w Hotelu Arkas w Prószkowie, odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której swoje ślubowanie
złożył nowy Burmistrz Prószkowa, Pan Krzysztof Cebula oraz nowo wybrana Rada Miejska. 			
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Urodzinowy koncert
KAPRYSU

To już 11 urodziny Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Kaprys. W tym
roku, młodzi muzycy po raz
kolejny zaskoczyli przygotowanym
repertuarem.
Str. 4

Przysieckie
Świniobicie

W Przysieczy świniobicie przybrało
dziś nieco inny charakter. Goście
zbierają się, aby przy dobrej
muzyce, skosztować najlepszych
wyrobów w regionie!
Str. 4

„Nuty dla
Niepodległej”

W naszej gminie szczególną wagę
przywiązuje się do patriotyzmu.
Co roku organizowany jest
bowiem Gminny Konkurs Piosenki
Patriotycznej.
Str. 2
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Obchody 100-lecia
odzyskania
Niepodległości

N

arodowe Święto Niepodległości to dla
Polaków jedno z najważniejszych świąt
państwowych. Po 123 latach zaborów i niewoli
naznaczonej walką, cierpieniem oraz wysiłkiem
wielu pokoleń Polek i Polaków, nasz kraj odzyskał
suwerenność.

„11 listopada 1918 r. spełnił się sen
pokoleń Polaków – Państwo Polskie
narodziło się na nowo. Po rozbiorach
i 123 latach niewoli, rusyfikacji
i germanizacji, po wielkich powstaniach,
wolna Polska powróciła na mapę świata”

Rok 2018 wyznacza szczególną rocznicę
– jest to już setna rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości. Podczas dorocznych
obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych,

którym zawdzięczamy własne państwo, którym
udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń
I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju
ekonomicznego, modernizacji gospodarczej
i cywilizacyjnej.
W naszej gminie nie zapomniano o uroczystych obchodach tej wyjątkowej rocznicy.
W szkołach na terenie całej gminy odbyły się uroczyste akademie upamiętniające rocznicę odzyskania Niepodległości, a punktualnie o godzinie
11:11 wspólnie odśpiewano hymn Polski.
Burmistrz Prószkowa dziękuje wszystkim
uczniom za udział i zaangażowanie w uroczystościach upamiętniających tak ważne wydarzenia narodowe, nauczycielom za wspaniałe
przygotowanie i zaszczepianie patriotyzmem
naszego młodego pokolenia.

Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej
„Nuty dla Niepodległej”
Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej „Nuty dla Niepodległej” odbył się
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Złotnikach. W tym roku, ze względu na 100lecie odzyskania Niepodległości, konkurs miał wyjątkowo podniosły charakter.

Z

adaniem każdej szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodego człowieka, między
innymi poprzez kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej i narodowej.
W naszej gminie szczególną wagę przywiązuje się do patriotyzmu. Co roku organizowany
jest bowiem Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej, w którym udział biorą wszystkie szkoły
z terenu naszej gminy. Zorganizowanie tegorocznego konkursu przypadło uczniom i nauczycielom w Złotnikach.
Na scenie zaprezentowali się uczniowie w szerokim repertuaże. Specjalne powołane i zaproszone jury z wielką uwagą przysłuchiwało się
uczniom biorącym udział w konkursie. Ostatecznie 1 miejsce zajął duet Julia Grzegorzewska
i Viktoria Piechatzek z Zimnic Wielkich, drugie
miejsce zajęła Kinga Kubiesa z Prószkowa, natomiast 3 miejsce zajął kolejny duer - Magdalena
Ulasz i Emilia Szindzielorz ze szkoły w Złotnikach.
Przyznane zostały również wyróżniania dla
Julii Kuszewicz z Boguszyc oraz Tymoteusza Bartkowiaka z Prószkowa. Serdecznie gratulujemy!

Punkt pomocy psychologicznej
Na terenie gminy funkcjonuje punkt pomocy psychologicznej prowadzony przez psychoterapeutę udzielającego wsparcia w zakresie uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
ul. Zamkowa 2 – poniedziałki godz. 14:30-17:30.
Istnieje również możliwość podzielenia się doświadczeniem, siła i nadzieją
w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Spotkania w piątki o godz. 17:00
w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie.

Wystawa 100 lat
Niepodległej

Z

okazji rocznicy odzyskania przez Polaków
niepodległości Publiczna Szkoła Podstawowa
im. B. Koraszewskiego zorganizowała wystawę
w kościółku poewangelickim w Prószkowie.
Powstanie wystawy zainicjowała Pani Dyrektor Teresa Smoleń, a przygotowali ją uczniowie
i nauczyciele szkoły.
Wystawa mogła powstać dzięki osobom
i instytucjom, które zgodziły się wypożyczyć
swoje zbiory, często będące cennymi pamiątkami rodzinnymi. Większość eksponatów to rzeczy pochodzące z okresu funkcjonowania II Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród zbiorów znalazły
się przykłady piśmiennictwa, pamiątki ważnych
uroczystości rodzinnych lub dnia codziennego
oraz elementy uzbrojenia, w tym replika munduru żołnierza Wojska Polskiego, użyczona przez
Stowarzyszenie „Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej.”
Uczniowie przygotowujący wystawę: Julia
Biernacka, Aleksandra Brzeska, Anna Herbst,
Kinga Kubiesa, Jakub Ledwig, Szymon Pach,
Tomasz Panicz, Dominika Popielarczyk, Lena
Stolecka.
Nauczyciele przygotowujący wystawę: Aneta
Drąg, Joanna Nieschwitz, Agnieszka Heba.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do powstania wystawy. Cieszymy się, że tak wiele
osób nas odwiedziło.
Aneta Drąg
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Märchennacht 2018 czyli Bajkowa Noc 2018

W

nocy z 2 na 3 listopada 2018 roku (piątek/
sobota) Mniejszość Niemiecka – Zarząd
Gminny TSKN w Prószkowie, przy wsparciu przewodniczących kół DFK, zorganizował spotkanie
dla dzieci pn. Bajkowa Noc.
To już XI edycja Bajkowej Nocy, która co roku
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
Dzieci mają wyjątkową okazję spędzić noc
w Ligockim Młynie, a także przenieść się w świat
niemieckich bajek. W tym roku w Bajkowej Nocy
wzięło udział aż 28 dzieci!

Dziękujemy wszystkim dzieciom za przybycie,
rodzicom za przygotowanie ich i wyposażenie w ekwipunek, a opiekunom za wspaniałą pracę nie tylko
opiekuńczą, ale i dydaktyczną – piszą organizatorzy.

Burmistrz
Krzysztof Cebula
rozpoczął pracę!
W środę, 21 listopada w Hotelu Arkas
w Prószkowie, odbyła się uroczysta
sesja Rady Miejskiej, podczas której
swoje ślubowanie złożył nowy Burmistrz
Prószkowa, Pan Krzysztof Cebula oraz
nowo wybrana Rada Miejska.

P

odczas sesji wybrano nowego przewodniczącego Rady Miejskiej i jego zastępcę. Na
kadencję 2018-2023 przewodniczącym został
Pan Lucjan Dzumla, którego kandydaturę poparli
wszyscy z 15 radnych. Zastępcą przewodniczącego została Pani Klaudia Lakwa.
Głównym punktem obrad było jednak symboliczne przekazanie władzy przez dotychczasową
Burmistrz, Różę Malik, nowemu Burmistrzowi,
Panu Krzysztofowi Cebuli. – Przyniosłam insygnia
władzy, żeby mógł Pan założyć do ślubowania. Cieszę się, że przejmuje Pan pałeczkę. Oddaje ją z podniesioną głową i wielką dumą – mówiła Burmistrz.
Po ślubowaniu nadszedł czas na pierwsze
przemówienie nowego Burmistrza. – W grudniu
tamtego roku mówiłem, że nadchodzące wybory
samorządowe na jesień będą niepowtarzalne i tak
też się stało. Dzisiaj jest nowy Burmistrz i połowa
nowej Rady Miejskiej. Taka jest wola mieszkańców
i taki jest ich wybór. Dzisiaj jest dzień, gdy musimy
odłożyć na bok politykę. Od dzisiaj pracujemy dla
dobra mieszkańców gminy Prószków i na rzecz
dobra gminy – mówił Burmistrz Prószkowa,
Krzysztof Cebula. Życzymy owocnej pracy!

V Gminny Konkurs Recytatorski pt.
„Wiersze na Dzień Niepodległości”

P

ojęcie patriotyzmu często kojarzy nam się
bardzo poważnie. Patriotyzm to postawa
szacunku i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć
ponoszenia za nią ofiar i pełną gotowość do jej
obrony, w każdej chwili. Takie postrzeganie może
blokować rodziców w mówieniu o patriotyzmie
swoim dzieciom. Jednak szacunku do Ojczyzny
powinno wpajać się dziecku już od najmłodszych
lat. Najlepszą formą jest zabawa ale też wspólnie
celebrowanie świąt narodowych.
Aby uczcić rocznicę odzyskania Niepodległości, 6 listopada 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach
Wielkich uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
wzięli udział w V Gminnym Konkursie Recytatorskim pt.” Wiersze na Dzień Niepodległości”.
Mali artyści recytowali piękne wiersze dotyczące
naszej Ojczyzny.

Zwycięzcami konkursu zostali:
Klasa 1
1 miejsce – Sebastian Miklis – PSP Ligota Prószkowska
2 miejsce – Emilia Bartkowiak – PSP Prószków
3 miejsce – Oliwia Hergesell – PSP Zimnice Wielkie
Klasa 2
1 miejsce – Marlena Pantke – ZSP – Boguszyce
2 miejsce – Aleksander Jaros – PSP – Zimnice Wielkie
3 miejsce – Karolina Pampuch – ZSP – Złotniki
Klasa 3
1 miejsce – Zofia Schauder – PSP – Ligota Prószkowska
2 miejsce – Maja Kobzik – ZSP Złotniki
3 miejsce – Emilia Grzegorzewska – PSP Zimnice Wielkie
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział i wspaniałe prezentacje.
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Przysieckie
Świniobicie

Z

wyczaj świniobicia na Śląsku następował po
dniu św. Marcina i odbywał się zarówno na
wsiach, jak i w mieście. Dawniej niemal każdy
chodował świnie w swoim przydomowym chlewiku. Świniobicie było wielkim wydarzeniem
w dawnych domostwach. Tego dnia nawet dzieci
nie musiały iść do szkoły – każda para rąk była na
wagę złota! Najczęściej świniobicie odbywało się

raz w roku, w bogatszych domach dwa, a nawet
trzy razy.
W Przysieczy świniobicie przybrało dziś nieco
inny charakter. Goście zbierają się, aby przy
dobrej muzyce, skosztować najlepszych wyrobów w regionie! – Pomysł imprezy zawdzięczamy
byłemu sołysowi Przysieczy, Piotrowi Grytnerowi. Ja
zostałem Sołtysem cztery lata temu. Obecnie zmieniłem nazwę na „Przysieckie Świniobicie” – mówi
Sołtys Przysieczy, Pan Krzysztof Lellek.
W dzień Przysieckiego Świniobicia do Przysieczy zjeżdżają się mieszkańcy nie tylko naszej
gminy ale również okolicznych miejscowości.
Zbliżając się do sali z oddali słychać już dźwięki
dobrze znanych melodii, a w środku unosi się
zapach przepysznych wyrobów przygotowanych
przez najsławniejszą kucharkę w naszej gminie
– Panią Stefenię Wystrach. Aby goście nie pękli
z przejedzenia, o dobrą zabawę i sporą dawkę
ruchu na parkiecie zadbał zespół Ex-Blok.

Medialny dzień przedszkolaków z Boguszyc!
Przedszkolaki z Boguszyc odbyły niezapomnianą wycieczkę do Opola. Głównym
celem były wizyty w Radiu Opole, oraz Nowej Trybunie Opolskiej.

P

odczas wizyty w Radiu Opole – tej popularnej
i znanej wszystkim ze słyszenia instytucji, dzieci
miały okazję zobaczyć pracę realizatorów, dziennikarzy i poznać tajniki ich pracy. Prowadzący oprowadzając dzieci po siedzibie radia pokazał, jak bardzo zmieniało się ono przez lata. Największą atrakcję
była wizyta dzieci w studio, gdzie mogły zaśpiewać
piosenkę, a potem wysłuchać nagrania wykonanego utworu. Sprawiło im to wielką radość!
Jednak najwięcej emocji wzbudził udział
audycji   radiowej na żywo w studio. Bardzo

miłym akcentem było rozdanie dzieciom pamiątkowych baloników. Po tak miłym i serdecznym
spotkaniu z pracownikami Radia Opole dzieci
wspominały, że w przyszłości chciałyby pracować w tym zawodzie.
Następną atrakcją tego dna była wizyta
i zwiedzenie redakcji Nowej Trybuny Opolskiej.
Dało to dzieciom okazję do poznania „od kuchni”
pracy dziennikarzy. Przedszkolaki dowiedziały się,
że aby być dobrym dziennikarzem trzeba mieć
oczy i uszy szeroko otwarte.

Kaprysowy
koncert!

U

rodzinowy koncert Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Kaprys, co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem naszych mieszkańców.
Dziwić się nie można, bo przybywając na ich
imprezy i koncerty, świetna zabawa zawsze
gwarantowana.
To już 11 urodziny Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Kaprys. W tym roku, podczas swoich urodzin organizowanych w Gościńcu Pod Różą
w Chrząszczycach, młodzi muzycy zaprezentowali się w różnorodnym repertuaże. Koncert rozpoczęli od znanych melodii z westernów „Siedmiu wspaniałych” czy „Jak zdobywano Dziki
Zachód”, ale nie zabrakło również muzyki bajkowej i filmowej, a także wiązanki rockowych utworów czy tradycyjnego niemieckiego marszu. Na
scenie zaprezentowała się również wokalistka
Paulina Klosa.
W przerwie między kolejnymi utworami, Orkiestra złożyła podziękowania i wręczyła kwiaty pani
Burmistrz Róży Malik, w dowód wdzięczności za
wspieranie Orkiestry od momentu jej powstania.
Po zakończeniu koncertu rozpoczęła się zabawa
taneczna z zespołem PRESTO. Do zobaczenia za rok!

Ważne informacje na temat odpadów komunalnych!
Drodzy mieszkańcy gminy Prószków,
Burmistrz Prószkowa, informuje, że od 1
stycznia 2019 r. odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych na terenie naszej gminy
będzie zajmowało się Gminne Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Sp. z o.o. w Prószkowie.
Pragnę zaznaczyć, że Burmistrz Prószkowa
dokona wszelkich starań, by cena za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych
została utrzymana na dotychczasowym poziomie i nadal wynosiła 14,50 zł od osoby.
Gmina wyposaży mieszkańców nieruchomości w pojemnik koloru czarnego na odpady
pozostałe po wysegregowaniu frakcji czyli tzw.
„odpady zmieszane”.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
powstające na terenie nieruchomości odpady w
gminie Prószków należy gromadzić w workach

na odpady. Ma to na celu zwiększenie poziomu
odzysku, zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji oraz eliminowanie praktyk
nielegalnego składowania odpadów.
Informujemy, że to gmina wyposaży Państwa nieruchomości w worki o pojemności
uwzględniającej częstotliwość pozbywania się
odpadów.
Odpady będą zbierane w następujących
workach:
1. w worku niebieskim z napisem „Papier”
należy gromadzić papier, tekturę, opakowania z papieru i odpadów opakowaniowych
z tektury,
2. w worku zielonym z napisem „Szkło kolorowe”
należy gromadzić szkło kolorowa.
3. w worku białym z napisem „Szkło bezbarwne”
należy gromadzić szkło bezbarwne.

4. w worku żółtym
z napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”
należy
gromadzić
odpady metali, w tym
odpady
opakowaniowe
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe tworzy sztucznych, oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
5. w worku brązowym z napisem„Bio” należy gromadzić odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
Wszelkie informacje na temat dalszego funkcjonowania i zbierania odpadów na kolejne miesiące otrzymają Państwo wraz z kolejnym nakazem płatniczym.
Pamiętajmy o poprawnej segregacji
odpadów!
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Dzień św. Marcina
11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, ale również Dzień Świętego Marcina.

Z

postacią św. Marcina z Tours związanych
jest wiele legend. Jedna z najpopularniejszych legend opowiada o wyprawie Marcina,
który na swej drodze spotkał żebraka. Ofiarował
mu połowę swojego okrycia i pieniądze. Podanie głosi, że żebrak po tym geście przemienił się
w samego Jezusa Chrystusa i skłonił św. Marcina
do nawrócenia i przyjęcia święceń duchownych.
W naszej gminie obchody dnia św. Marcina obchodzone są już tradycyjnie co roku.
Z kościoła p.w. św. Jerzego wyrusza pochód
dzieci i rodziców z latarniami i pochodniami, na
czele którego na koniu kroczy postać św. Marcina wraz z Orkiestrą Dętą Prószków. Na miejscu,
prócz inscenizacji spotkania Marcina z żebrakiem, czas umilają występy przedszkolaków,
a także pyszne rogaliki.

Parafia Zimnice Wielkie
zaprasza do udziału w pielgrzymce
Przez Wielkopolskę na Wybrzeże.
termin: 1-6 lipca 2019
1 dzień: Wyjazd o godz. 5.00. Przejazd do Poznania. Zwiedzanie muzeum rogala
świętomarcińskiego. Rynek, ratusz, fontanna, posąg św. Jana Nepomucena, studzienka z
figurą bamberki. Zapoznanie z historią miasta, Ostrów Tumski i Bazylika archikatedralna św.
Piotra i Pawła ze złotą kaplicą i kościół farny i zespół klasztornym o. Bernardynów. Przejazd
na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie szlaku piastowskiego: Gniezno
(Katedra św. Wojciecha, Drzwi gnieźnieńskie, Muzeum początków Państwa Polskiego),
Biskupin i Ostrów Lednicki i park etnograficzny. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Przejazd do Torunia. Zwiedzanie: Katedra Świętojańska, Pomnik
Kopernika i Krzywa Wieża, żywe muzeum piernika. Następnie rozgłośnia Radia Maryja,
kościół Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Przejazd do Pelplina.
Opactwo Cystersów i bazylika katedralna, muzeum diecezjalne z jedynym w Polsce
egzemplarzem Biblii Gutenberga. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Przejazd do Malborka i zwiedzanie zamku krzyżackiego. Następnie
podróż do Trójmiasta i popołudnie wolne nad Bałtykiem. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Trójmiasta. Gdynia, Sopot i Gdańsk. Czas wolny na
obiadokolację i nocny powrót do Zimnic. Zakończenie pielgrzymki ok. godz. 5.00.
Cena 1100 zł
W cenie: przejazdy autokarem, opłaty wjazdowe do miast i parkingi, 4 noclegi, 4
obiadokolacje i 4 śniadania, ubezpieczenie, przewodnicy lokalni i bilety wstępów do
zwiedzanych obiektów, system tour guide.
Opieką duszpasterską obejmie pielgrzymów ks. Andrzej Majcherek.
Zgłoszenia przyjmuje p. Józef Wilczek – tel. 511 654 060. Warunkiem zapisu jest wpłata
zaliczki w wysokości 200 zł.

P

rzedszkole w Boguszycach bierze udział
w projekcie “Piękna nasza Polska cała”
Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na
piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie
tożsamości narodowej dzieci. Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100
rocznicę odzyskania niepodległości.
Poprzez realizację zadań tematycznych przedszkolaki poznają historię państwa polskiego,
jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy
obrzędy ludowe. Działania projektowe będą też
okazją to do tego, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także
do wzmacniania więzi z rodzicami i integracji placówek oświatowych z terenu całej Polski.
Serdecznie zapraszamy naszych rodziców do
włączenia się w realizację wybranych zadań. Projekt będzie realizowany od 28 października do 31
grudnia 2018r.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej
szkoły, na której będziemy na bieżąco zdawać
relacje z realizacji Projektu, w którym na pewno
nie zabraknie wspólnej zabawy, integracji, wzbogacenia wiedzy o historię, tradycje, zwyczaje
i obrzędy ludowe z różnych regionów Polski.
W trakcie projektu będziemy realizować szereg
różnych zadań wymaganych w projekcie, których
uwieńczeniem będzie Certyfikat dla przedszkola.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą
Programową i kierunkiem polityki oświatowej
MEN.

Otwarcie ul. Stawowej
w Ligocie Prószkowskiej

W

czwartek, 15 listopada odbył sie oficjalny
odbiór wyremontowanej ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej. Cała inwestycja
wykonana została z estetycznej kostki brukowej. Mieszkańcy nie kryli zadowolenia. – Całość
wygląda naprawdę dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni – mówili obecni na oficjalnym otwarciu
mieszkańcy ulicy.
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Złote pasmo dla Ligockich
Wrzosów

W

Walcach, Ligockie
Wrzosy
zdobyły
Złote pasmo w XXVII
Festiwalu
Chórów
i Zespołów Mniejszości Niemieckiej. Zespół
prowadzony jest przez
Agnieszkę i Przemysława
Ślusarczyków. Przesłuchania odbyły się 25 listopada w Walcach, wzięły
w nich udział aż 22 zespoły. Gratulujemy!

Święto pracownika
socjalnego

P

omagają, doradzają i wspierają potrzebujących,
często zmagając się z niełatwymi sytuacjami –
pracownicy socjalni, bo o nich mowa, obchodzili
w miesiącu listopadzie swoje święto. Z tej okazji kierujemy szczególne
wyrazy uznania w stronę wszystkich pracowników naszego MOPS w Prószkowie: zarówno tych, których działalność bezpośrednio polega na świadczeniu pracy socjalnej, jak też opiekunów oraz pracowników obsługujących
świadczenia.
Mamy świadomość, że skutek Waszej pracy to setki osób, którym udzielono wsparcia, tysiące wydanych decyzji i miliony wypłaconych świadczeń.
Przede wszystkim zaś to niezliczona liczba działań, dzięki którym świat staje
się lepszy. Zarówno Wam, jak i wszystkim osobom zaangażowanym w działalność prospołeczną dziękujemy za każdy gest życzliwości w stosunku do
każdego mieszkańca naszej gminy!

Zrozumieć Alzheimera
Fundacja pomaga opiekunom osób cierpiących na chorobę
Alzheimera

F

undacja KTO TO – Zrozumieć Alzheimera powstała w 2015 roku. Zastała
założona przez Jerzego Dudę z miejscowości Osiny (gmina Komprachcice). Na chorobę Alzheimera zachorowała jego mama. Rodzina opiekowała
się starszą panią przez siedem lat. Po jej śmierci narodził się pomysł, aby
stworzyć fundację, która będzie pomagać opiekunom osób cierpiących na
to schorzenie.
Głównym celem organizacji jest wspieranie osób opiekujących się chorymi na Alzheimera i choroby otępienne. Fundacja zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat tej choroby, diagnostyki, sposobów leczenia i opieki.
Działa na terenie województwa opolskiego, ale pomaga także osobom
spoza tego terenu. Przystąpiła do Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich.
Działalność fundacji cieszy się dużym zainteresowaniem. - Choroba
Alzheimera dotyka całej rodziny – wyjaśnia prezes fundacji – Wpływa na
relacje pomiędzy jej członkami, na życie prywatne oraz zawodowe. Osoby
chore często wzbudzają zdziwienie, czasem śmiech otoczenia. Ich opiekunowie i rodziny spotykają się z brakiem tolerancji, obojętnością czy agresją
świata zewnętrznego. Ludziom brakuje podstawowej wiedzy, umożliwiających odnalezienie się w tej trudnej sytuacji. Z kolei zajmującą się promocją Ewa Duda dodaje, że fundacja zajmuje się tą „brzydką” stroną starości.
A ludzie obawiają się takiej konfrontacji. Tym bardziej, że każdy z nas może
zachorować na Alzheimera.
W Opolu regularnie odbywają się spotkania grup wsparcia dla opiekunów czy członków rodzin. W czasie jego trwania wolontariusze mogą zajmować się osobami chorymi. Największym zainteresowaniem cieszą się
te, na które zapraszani są specjaliści tacy jak psychiatrzy, psycholodzy, księgowe czy prawnicy. Fundacja prowadzi warsztaty, prelekcje oraz wykłady.
Organizowano także badania przesiewowe. Powstała także „Radiowa grupa
wsparcia opiekunów osób chorych na Alzheimera”. Funkcjonowała ona
w ramach audycja „Akademia życia”.
Fundacja KTO TO – Zrozumieć Alzheimera zrealizowała kilka przedsięwzięć na terenie gminy Prószków. Odbywały się, m. in. warsztaty dla opiekunów, prelekcje czy spotkania okolicznościowe (np. wakacyjne pikniki czy
bożonarodzeniowe wigilie). Mieszkańcy mogli wziąć udział w badaniach
przesiewowych. Na 10 grudnia 2018 roku zaplanowano kolejne warsztaty.
Odbędą się one w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. Najpierw
odbędzie się spotkanie, przybliżające zagadnienia, związane z chorobą
Alzheimera. Potem będzie możliwość wzięcia udziału w badaniach przesiewowych. Jest to propozycja skierowana dla około dwudziestu osób. Jak
wyjaśnia Ewa Duda, na warsztaty nie trzeba się zgłaszać. Jednak osoby zainteresowane badaniami przesiewowymi powinny wcześniej skontaktować
się z fundacją. Chodzi o to, aby sprawdzić, czy są jeszcze wolne miejsce.
Można to zrobić, dzwoniąc pod numer telefonu.
Aktualnie realizowany jest autorski projekt „Jestem przy Tobie - razem
zrozumiemy Alzheimera”. Jest on finansowany z środków samorządu województwa opolskiego. To cykl bezpłatnych szkoleń, z których mogą skorzystać opiekunowie czy członkowie rodzin osób, cierpiących na tę chorobę.
Obejmują zagadnienia związane z rehabilitacją, opieką nad chorymi osobami czy kondycją psychiczną opiekunów. W czasie warsztatów wykorzystywany jest specjalny symulator. Powstałe także platforma internetowa,
dotycząca tej tematyki.
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Młodzicy
Pomologii
Prószków

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

W

myśl łacińskiego
przysłowia per aspera
ad astra – przez trudy do
gwiazd, stwierdzić można,
że aby osiągnąc upragniony
cel, trzeba się natrudzić.
Z takiego założenia wychodzą trenerzy prowadzący od niedawna grupę młodzików Pomologii
Prószków.
Obecnie kadra młodzików zespołu Pomologii Prószków liczy 23 chłopców, którzy prowadzeni są pod czujnym okiem terenerów
Aleksandra Kalbrona oraz Jarosława Kublina.
Debiutancki sezon należy zaliczyć do naprawdę
udanych. W 13 meczach zanotowali aż dziesięć
zwycięstw i jedynie trzy porażki. Ostatecznie drużyna Pomologii Prószków zajęła wysokie trzecie
miejsce w tabeli z dorobkiem 30 pkt, ustępując
jedynie Odrze Opole i Victorii Chróścice.

– Nie jesteśmy Legią, ani Lechem ale drużyna
prowadzona jest równie profesjonalnie. Mamy
odpowiednią bazę i wykwalifikowanych trenerów.
Chcemy żeby był to projekt długofalowy i do tego
będziemy dążyć – podkreśla trener Kalbron. Drużynę tworzą w dużej mierze dzieci z naszej gminy.
Nabór nie jest sprawą zamkniętą. O treningach
naborowych będziemy informować – dodaje trener Kublin.
Głównym celem, prócz spraw czysto piłkarskich, jest wspieranie rodziców w procesie wychowawczym oraz edukacyjnym, kształtowanie pozytywnych postaw u dzieci, a także ducha fair play.

KPR Gwardia Opole w PSP Prószków

W
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dniu 15 listopada uczniowie PSP Prószków
gościli w szkole opolskich szczypiornistów
z klubu KPR Gwardia Opole. Piłkarze ręczni, na
czele z trenerem z przyjemnością przyjęli zaproszenie i podzielili się zdobytą wiedzą praktyczną
z zakresu piłki ręcznej. Pokazali również, w jaki
sposób uatrakcyjnić zajęcia z wychowania fizycznego. Natomiast głównym celem spotkania była
możliwość wykonywania ćwiczeń pod okiem
jednych z najlepszych piłkarzy ręcznych w kraju.
Do Prószkowa przybyli m.in. Trener Michał
Skórski, Mateusz Zebrzycki (bramkarz), Dariusz
Skraburski (rozgrywajacy), Jędrzej Zieniewicz
(rozgrywający), a także Adam Malcher – bramkarz
powoływany do kadry Polski, gdzie w październiku reprezentował nasz kraj w eliminacjach Piłki
Ręcznej Mężczyzn do Mistrzostw Europy 2020
W pierszej kolejności trener Skórski zaproponował wspólną rozgrzewkę. Po 20-minutowej
rozgrzewce odbyły się ćwiczenia w kilkuosobowych grupach, których celem było utrwalanie
techniki rzutów do współćwiczących. Następnie
szczypiorniści zaproponowali ćwiczenia doskonalące rzuty na bramkę z udziałem bramkarza.
Ćwiczenia doskonalące miały na celu pokonanie

małych przeszkód w postaci niskich płotków lekkoatletycznych, kozłowanie wokół znaczników
oraz ćwiczenia na drabince koordynacyjnej. Końcowym etapem wymienionych ćwiczeń było
oddanie rzutu z wyskoku do bramki.
Ostatnim punktem, na który czekali wszycy
uczniowie, to były elementy gry w 5-osobowych
grupach. Piłkarze ręczni bacznie obserwowali
działania uczniów, chętnie i z zaangażowaniem
podchodzili i korygowali błędy techniczne.
Korekty miały na celu poprawę techniki, aby
mogła przełożyć się następnie na jakość gry.
Uczniowie z pełnym zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia pod okiem opolskich szczypiornistów. Pod koniec spotkania piłkarze przybili uczniom
symboliczną „piątkę”, a uczniowie podziękowali brawami za
przyjazd.
Przypieczętowaniem współpracy z Gwardią Opole było wręczenie biletów naszym uczniom
na sobotni (17.11.2018) mecz
pomiędzy KPR Gwardia Opole
z Zagłębiem Lubin.

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

Na zlecenie

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O. W PRÓSZKOWIE
UL. DASZYŃSKIEGO 13A, 46-060 PRÓSZKÓW

Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie,
46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 6

ZATRUDNI

Wydawca: Agencja Reklamowa Traf,
ul. Krasickiego 14, 46-060 Prószków

pracowników różnych specjalności
oraz pracowników do przyuczenia w zawodzie.
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Ruszył sezon futsalowy!
Gdy Panowie odpoczywają od boiskowych rywalizacji, nasze
Panie rozpoczynają kolejne rozgrywki – futsalowe.

Z

Koniec rundy
jesiennej
2018/2019
Nadeszły chłodne dni, a wraz z nimi
koniec rudny jesiennej. Teraz czas
na odpoczynek i przygotowania do
wiosennych rozgrywek. Jesteście
ciekawi w jakich nastrojach przerwę
zimową spędzą nasze lokalne zespoły?
Orzeł Źlinice
Po fantastycznym początku rundy
w której piłkarze Orła Źlinice wskoczyli na fotel lidera z największą
ilością strzelonych bramek, nadszedł słabszy
okres na który wpływ miały m.in. liczne kontuzje w zespole. Ostatecznie, rudnę jesienną nasze
Orły kończą w środkowej części tabeli. Z dorobkiem 22 pkt. zajmują 8 miejsce.
LKS Polonia Prószków
W bardzo dobrych nastrojach przerwę
zimową spędzą piłkarze Polonii Prószków, którzy rudnę jesienną kończą
na pozycji lidera, z przewagą 9 pkt. Nad drugim
zespołem w tabeli – LZS Zieloni Ligota Tułowicka.
Poloniści w 11 meczach zanotowali imponującą
liczbę 10 zwycięstw i tylko jedną porażkę, gromadząc na swoim koncie 30 pkt.
LZS Przysiecz
Piłkarze z Przysieczy również nie mogą
kryć zadowolenia w obecnym sezonie.
W całej rundzie zanotowali 4 zwycięstwa, 2 remisy i 5 porażek. Dzięki czemu zimowy
czas spędzą na 7 miejscu w ligowej tabeli.
KSC Chrząszcz Chrząszczyce
Piłkarze z Chrząszczyc nie powinni
mieć powodów do narzekań. W 11
meczach zgromadzili na swoim koncie tylko o jeden punkt mniej niż piłkarze z Przysieczy, dzięki czemu zajmują 8 miejsce. Za sobą
mają zespoły z Chrząstowic, Wawelna i Nakło.
MKS Gwiazda Prószków
Prószkowskie piłkarki zanotowały bardzo udaną rundę jesienną na boisku
trawiastym. Zimę spędzą na drugim
miejscu w tabeli, ustąpując miejsca drużynie LKS
Rolnik Biedrzychowice. Podopieczne trenerki
Sandry Zylla, w ośmiu meczach strzeliły aż 63
bramki, tracąc przy tym jedynie 10.

awodniczki MKS Gwiazdy Prószków po raz
kolejny biorą udział w rozgrywkach 1 Ligii
Futsalu Kobiet. W tym sezonie, w grupie południowej występują takie zespoły jak: AZS UŚ Katowice (spadkowicz z Ekstraligii), Wierzbowianka
Wierzbno, Plon Błotnica Strzelecka, a także Unia
Opole.
W pierwszym meczu nasze dziewczyny podejmowały spadkowicza z Ekstraligii, który przez
wielu typowany był w roli faworyta do ponownego awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Piłkarki Gwiazdy wysoko zawiesiły poprzeczkę przyjezdnym, które jedynie sporadycznie dochodziły
do sytuacji podbramkowych. Niestety, pomimo

wielu dogodnych sytuacji do zdobycia gola, podopiecznym Sandry Zylla zabrakło w tym meczu
boiskowego szczęścia i ostatecznie rywalizacja
zakończyła się remisem 3:3.
Terminarz:
• Unia Opole – Gwiazda Prószków (9.12.2018 –
Stegu Arena Opole)
• Gwiazda Prószków - Wierzbowianka Wierzbno
(16.12.2018 – Tułowice)
• Plon Błotnica Strzelecka – Gwiazda Prószków
(18.12.2018)
Uwaga: Wszystkie domowe mecze rozgrywane są w Tułowicach. Serdecznie
zapraszamy!

Bawi nas piłka!

W

sobotę 17.11.2018 r. na orliku w Prószkowie obył się kolejny turniej piłkarski „Bawi
nas piłka” organizowany przez Opolski Związek
Piłki Nożnej. Pomimo mroźnej pogody do Prószkowa zawitały zespoły UKS „Dziesiątka” Opole,
ULKS Orzeł Źlinice, UKS Athletic Ozimek oraz
OKiS Prószków. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym, co dawało możliwość konfrontacji z wszystkimi drużynami.

Sukcesy Pani
Marii Bartusz!

P

od koniec października w Danii w Odense
odbył się turniej parabadmintona. Wzięła
w nim udział także zawodniczka z terenu gminy
Prószków, Pani Maria Bartusz.
Pani Maria na codzień wystąpuje w brawach
klubu LUKS Victoria Domecko z gminy Komprachcice. Jej trenerem jest Sławomir Hetmański.
Podczas zawodów parabadmintona w Danii,
Pani Maria zdobyła aż trzy medale, w tym jeden
srebrny (w grze pojedynczej) oraz dwa brązowe
(w grach mieszanej oraz podwójnej).
Polska kadra parabadmintona, której członkiem jest Pani Bartusz pojechała także na Mistrzostwach Europy w Rodez we Francji. Odbyły się
one na przełomie października oraz listopada.
Nasi zawodnicy w sumie zdobyli aż dziewięć
medali. Po raz kolejny mieszkanka gminy Prószków pokazał, że potrafi świetnie uprawiać tę
dyscyplinę sportową, zdobywając kolejne dwa
medale, czyli brązowy i srebrny.

Drużyna OKiS Prószków zaznała w tym turnieju wszystkiego na co napotyka drużyna podczas sportowej edukacji. Była porażka, remis oraz
zwycięstwo. Pomimo chłodu nasi zawodnicy
wykazali wiele zaangażowania, piłkarskich umiejętności oraz woli walki. Dziękujemy również
rodzicom za kulturalny doping i wsparcie podczas turnieju.
SKŁAD OKiS PRÓSZKÓW: D. Goldman,
J. Kublin, K. Szewczyk, B. Wójcicki, J. Marcinkowski, P. Linczar, M. Szołtysek, F. Wiciński, P. Świątkiewicz, .Kania, A.Ziemlewski, P.Świst, O.Lonc. TRENER - Mariusz Staniów

