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Młodzi przeciwko narkotykom!

W numerze:

Już po raz trzeci uczniowie Gimnazjum w Prószkowie
brali udział w kampanii „Białych serc”.

Hubertus
w Przysieczy

W Przysieczy po raz pierwszy odbył
się Hubertus, czyli tradycyjna
gonitwa za lisem.
Str. 4

Dzień Edukacji
Narodowej

Burmistrz Prószkowa nagrodziła
nauczycieli oraz dyrektorów szkół
i przedszkoli. 		
Str. 5

Rekord Guinessa
w RKO

PSP Prószków wzięło udział
w ogólnopolskim biciu rekordu
Guinessa w resuscytacji.
Str. 7
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Kolejny sukces zespołu
z Ligoty Prószkowskiej

Z

espół Ligockie Wrzosy został laureatem w Wojewódzkim Przeglądzie
Twórczości Amatorskiej Seniorów „II Nyska Senioriada” w kategorii
‘śpiew’ (Jury przyznało tylko jedną nagrodę w trzech kategoriach). Przesłuchania odbyły się w dniach 8-9 października. W konkursie zaprezentowało się ponad 40 zespołów w trzech kategoriach. Na scenie pojawiło się
ponad 300 uczestników. Uroczysta gala nagrodzonych odbyła się 18 października w NDK w Nysie. To już kolejny sukces zespołu Ligockie Wrzosy.
Przypomnijmy, że historia zespołu sięga 2004 roku. Prowadzącymi zespół
są Pani Agnieszka i Pan Przemysław Ślusarczyk, przy wielkim wsparciu Anieli
Czollek – sołtysa Ligoty Prószkowskiej. Ligockie Wrzosy w czasie istnienia
zespołu zdobyły blisko 20 nagród i wyróżnień w prestiżowych konkursach
Zespołów Śpiewaczych.

Oktoberfest
w Zimnicach Wielkich

O

ktoberfest to największe święto piwa na świecie. Każdego roku Zimnice zmieniają się w światową stolicę złotego napoju. ,,Cała noc picia
i zabawy w bawarskim stylu - tego powinien doświadczyć każdy szanujący
się piwosz’’ tak do udziału w imprezie zachęcali organizatorzy. Tegoroczna
edycja Oktoberfest rozpoczęła się w sobotę, 10 października. Festiwal uroczyście rozpoczął Ks. Proboszcz, wbijając kurek do inauguracyjnej beczułki.
Wszyscy uczestnicy byli ubrani w tradycyjne bawarskie stroje, by dodatkowo
poczuć się jak w południowo – wschodnich Niemczech. Zabawa trwała do
białego rana i aż żal było wracać do domów po tak wspaniałej nocy.
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Scorpion Dance Team - 6 na świecie!

S

corpion
Dance Team
działający
w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie został Finalistą Mistrzostw Świata Street
Dance Show. Zawody odbyły się w Ostravie
w Czechach w dniach 25-27.09.2015. Choreografia grupy Scorpion Seniorzy „Radioactive” pokonała 10 innych drużyn z Rosji,
Austrii, Danii, Czech, Słowacji i Słowenii i tym
sposobem zajęli 6-te miejsce w kategorii
formacji street dance show powyżej 15 lat.
Te mistrzostwa były dla nich udane nie tylko
z tego powodu, równie dobrze zaprezentowały się dwie pozostałe grupy.
Mini formacja disco dance grupy Scorpion Seniorzy wywalczyła 8 miejsce, a Scorpion Boom, w której tańczą dzieci w wieku
od 6 do 11 lat choreografią „Kurnik” wywalczyła 11 pozycję. Są to dość znaczące sukcesy Zespołu Scorpion Dance Team, który
istnieje od pięciu lat. Oprócz wspomnianych
wyżej Mistrzostw Świata, Scorpion jest tegorocznym Mistrzem Polski IDO w kategorii
street dance show powyżej 15 lat oraz brązowym Medalistą Mistrzostw Europy Street Dance Show, które odbywały się
w czerwcu bieżącego roku w Szczecinie.
Początkowo zespół działał niezależnie w dwóch grupach w Ośrodku Kultury w Prószkowie i Klubie 10 Brygady Logistycznej w Opolu. Za namową
nowej instruktorki Magdy Kolman grupy połączyły siły tworząc jeden
skład. Obecnie zespołu liczy 24 osoby z województwa opolskiego, głownie

Orkiestra
„Kaprys”

ogłasza nabór chętnych
do nauki gry na
instrumentach:

- dętych drewnianych (flet, klarnet, obój, saksofon)
- dętych blaszanych (tuba, puzon, tenor, euphonium, trąbka)
oraz perkusji (zestaw perkusyjny, ksylofon, dzwonki,
inne instrumenty perkusyjne)
Spotkanie organizacyjne:
19.11.2015 r. (czwartek) godz. 20.00,
sala nad Strażą Pożarną w Źlinicach
Zapraszamy wszystkich chętnych od 6 roku życia.

z Prószkowa i Opola. Taki sukces to nie tylko kwestia talentu ale przede
wszystkim ciężka praca na treningach, które odbywają się 3-4 razy w tygodniu po 2-3 godziny. Zajęcia zespołu odbywają się zawsze naprzemiennie
w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie i w Klubie 10 Brygady Logistycznej
w Opolu. Grupie Scorpion życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów i spełnienia wszystkich tanecznych marzeń!
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Hubertus

W

sobotę 10 października odbył
się po raz pierwszy Hubertus
w Przysieczy. W ramach obchodów święta patrona myśliwych,
leśników i jeźdźców na wszystkich
przybyłych gości tej imprezy czekały m.in. wspaniałe pokazy koni,
koncert rogów i trąbek myśliwskich, repertuar pieśni myśliwskich
w wykonaniu Orkiestry Gminnej
z Prószkowa czy pokazy władania
bronią. Odbyła się również tradycyjna gonitwa za lisem, bez której
to święto nie mogłoby się odbyć.
Wieczorem, gdy już jesienne
chłody dały się we znaki rozpalono
ognisko, a zabawa trwała przy nim
do rana. Wielkie brawa i podziękowania za przygotowanie Hubertusa
należą się organizatorom, a więc
Państwu Lipińskim i Stowarzyszeniu Szwadron Przysiecz.

Akcja „Młodzi głosują”
w Publicznym Gimnazjum
im. ks. H. Kwiotka w Prószkowie

Z

PG Prószków: Białe serca

J

uż po raz trzeci uczniowie Gimnazjum w Prószkowie brali udział w kampanii „Białych serc”, która ma na celu propagowanie życia bez narkotyków.
Kampania stanowi protest przeciwko rosnącej liczbie osób uzależnionych.
Skierowana jest głównie do młodzieży, dzieci, rodziców, nauczycieli oraz
wychowawców. Charakterystycznym symbolem kampanii jest białe serduszko zawieszone w oknie.
Kampania od początku wpisała się jako stały program wśród szkół
i instytucji społecznych, ponieważ w bardzo prosty sposób przemawia do
młodych angażując ich do współudziału. W czasie tegorocznej kampanii
uczniowie PG Prószków przygotowali transparenty przeciwko narkotykom,
które wykorzystali w trakcie marszu ulicami Prószkowa. Hasło tegorocznej
kampanii brzmi: „Nie skazuj na zapomnienie”. Jej przesłaniem jest uświadomienie ludziom, że bezdomny narkoman to przede wszystkim człowiek,
któremu należy pomóc. Pomysłodawcą kampanii jest Mariusz Zalewski,
a głównym organizatorem Grupa Zalewski Patrol .

a nami już gorączka wyborcza, która ogarnęła niemal całą Polskę. Kampanie dobiegły końca, a wszyscy uprawnieni do tego obywatele mogli
wziąć udział w wyborach parlamentarnych. Tylko czy wszyscy z tego prawa
skorzystali?
19 października w Publicznym Gimnazjum im. ks. H. Kwiotka w Prószkowie odbyły się wybory parlamentarne w ramach ogólnopolskiej akcji „ Młodzi głosują” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem
akcji jest kształcenie postaw obywatelskich, aktywnego uczestnictwa
w życiu naszego kraju i co najważniejsze uzmysłowienie młodym ludziom,
że uczestnicząc w dorosłym życiu w wyborach wpływają na to, kto będzie
sprawował władzę oraz, że jest to forma współczesnego patriotyzmu. Przed
wyborami przeprowadzono lekcje na temat zakresu władzy i działania
Sejmu i Senatu w Polsce, uczniowie przygotowali plakaty zachęcające do
pójścia na wybory a na koniec sami przygotowali lokal wyborczy, powołali
komisję wyborczą, przygotowali listy uprawnionych do glosowania i przeprowadzili wybory. Następnie głosy policzono i sporządzono protokół. Akcja
miała uczniom uzmysłowić, że warto korzystać z praw obywatelskich, bo
„czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”.
Opiekun akcji Barbara Piwko
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Dopalaczom mówimy
stanowcze NIE

1

października 2015 roku, o godzinie 16:00 w szkole Podstawowej w Boguszycach odbyło się spotkanie dotyczące dopalaczy i narkotyków pt.
,,Narkotyki - Dopalacze - Przewodnik dla nauczycieli i rodziców’’. Przeprowadził je st.asp. Marek Gandziarowski z Wydziału Prewencji I Komisariatu Policji
w Opolu. Podczas spotkania rozmawiano przede wszystkim o zagrożeniach
związanych z narkotykami oraz możliwościami postępowania w przypadku
ujawnienia takich substancji. W spotkaniu udział wzięli: dyrekcja i nauczyciele szkoły z Boguszyc oraz wszyscy chętni rodzice. Ostatnio w mediach
dużo się mówiło o dopalaczach, że są one bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a co to właściwie jest? Otóż „dopalacze” – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka
w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Dlatego tak ważna
jest świadomość, co takie substancje za sobą niosą, a podczas tego spotkania tematy te zostały poruszone oraz przedstawiono algorytm postępowania w przypadku ujawnienia tego typu substancji. Wykorzystano torbę
z akcesoriami, które służą do zażywania substancji zabronionych. Miejmy
nadzieję, że ludzie po takich spotkaniach, choć po części, dowiedzą się czegoś więcej o dopalaczach, narkotykach i przekażą tą wiedzę dalej.

Novembergedanken
Nebel steigt auf, Nebel fällt nieder.
Blätter fallen von den Bäumen,
der Wind weht sie über Land und Gräber.
Allerheiligen, Allerseelen.
Die Ruhestätten der Verstorbenen
schmücken Blumen und Kerzen.
Die Menschen kommen
von nah und fern,
beten an den Gräbern ihrer Lieben.
Die Verstorbenen sind nicht mehr da,
in unseren Herzen und Gedanken
sind sie uns nah.

Myśli listopadowe
Mgła unosi się, mgła opada.
Liście spadają z drzew, wirując na wietrze
otulają ziemię i cemntarze.
Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki.
Mogiły, płomienie świec,
kwiaty – zaduma.
Ludzie z daleka i z bliska
modlą się w skupieniu
nad grobami zmarłych.
Nasi zmarli odeszli, tu ich nie ma,
ale w naszych sercach
i w myślach pozostali.
Ingeborg Odelga

Dzień Edukacji Narodowej

D

zień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej, to czas, kiedy swoje
święto obchodzą wszyscy Ci, którzy na co dzień stają przed trudnym
zadaniem jakim jest przekazywanie wiedzy. W tym dniu w szkołach organizowane są apele, uroczystości, czy też akademie na Dzień Edukacji Narodowej. Burmistrz Prószkowa jak co roku, uhonorowała i wyróżniła nauczycieli
oraz dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Prószków. Uroczystośc
odbyła się 13 października w Hotelu Arkas w Prószkowie. Na spotkanie
zaproszeni zostali nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz byli dyrektorzy placówek. Spotkanie umilały występy dzieci z Klubu Wokalisty, działającego przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie.
Oto lista nagrodzonych nauczycieli: Kazimierz Janczak PSP Prószków,
Jolanta Kędra PSP Prószków, Izabela Zajkowska Gajos ZSP Boguszyce,
Regina Cebula ZS Zimnice Wielkie, Anna Kuźnicka ZS Zimnice, Sylwia Olejnik ZSP w Złotnikach, Anna Zamojska Nocoń ZSP w Złotnikach, Halina Łysak
PSP Ligota Prószkowska.
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Rok szkolny w Publicznym

Przedszkolu w Ligocie
Prószkowskiej już rozpoczęty!

W

śród priorytetów polityki oświatowej, przewidzianych do realizacji
w bieżącym roku szkolnym, znalazło się „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”.
Popularyzowanie czytelnictwa jest bardzo istotnym zadaniem ze
względu na słabnące zainteresowanie książką. W zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci - Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej podejmuje działania nie tylko z samymi dziećmi , ale także z ich rodzicami. W celu promowania czytelnictwa, korzystając z zasobów środowiska
lokalnego oraz opierając się na programie innowacyjnym opracowanym
przez nauczycielkę Przedszkola Publicznego w Ligocie Prószkowskiej Panią
mgr Zuzannę Schauder, pasowanie na przedszkolaka dzieci uczęszczających
do przedszkola Publicznego w Ligocie Prószkowskiej odbyło się w ligockim
młynie – sąsiadującym z przedszkolem.
W tym roku pod hasłem „Misiowe bajeczki w młynie” dzieci zaprezentowały program artystyczny w języku polskim, mniejszości narodowej i angielskim. W związku z realizacją programu innowacyjnego dzieci wysłuchały
bajki pt. „Kot w butach” z wykorzystaniem pacynek.
Założeniem opracowanego programu jest umożliwienie dzieciom
poznawanie utworów literatury dziecięcej. Rozwijanie ich zainteresowań
czytelniczych poprzez jak najczęstszy kontakt z książką, dobrowolny i spontaniczny udział w zabawach z tekstem i działalność twórczą na podstawie
treści baśni i bajek.
Pasowanie w ligockim młynie niosło za sobą szereg atrakcji. Jedną
z nich był wspólny wypiek bułek oraz zwiedzania wraz z rodzicami Starego
Młyna.
Najlepszym zakończeniem popołudnia spędzonego w młynie były
misiowe dyplomy pasowania na przedszkolaka oraz zakładki do książek,
które mają umilać dzieciom lekturę ich ulubionych bajek.
Zuzanna Schaude

Za nami już druga edycja biegu
przełajowego „Wzgórzowa 13”

J

uż po raz drugi odbył się
w Chrzaszczycach bieg crossowy „Wzgorzowa 13”. Trasa
liczyła 13 km i wiodła przez
malownicze tereny gminy
Prószków. W biegu udział wzięło
ponad 200 zawodników z całej
Polski. Start rozpczął się o godzinie 12:00, a już o godzinie 12:15
na trasę biegu wkroczyły dzieci.
Na trasie zawodnicy do pokonania mieli trudne i strome
wzniesienia. Bardzo ciężki jest
odcinek na terenie poligonu
w Winowie – opowiada jeden
z uczestników biegu. Pierwszy
na mecie w kategorii OPEN był
Pan Bartłomiej Stajniak z czasem 49 minut 35 sekund. Natomiast w kategorii kobiet pierwsza na metę dotarła Katarzyna Jędrzejewska z czasem
59 minut 23 sekund. Organizatorzy postanowili przekazać w tym roku cały
dochód z opłaty startowej biegu sztafetowego na budowę placu ćwiczeń
w Chrząszczycach.

VI Gminny Konkurs
Recytatorski

P
KOMUNIKAT

Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie informuje odbiorców wody,
że w terminie :

od 16.11.2015 r do 18.11.2015 r
PRZEPROWADZONE BĘDZIE OKRESOWE
PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

zaopatrującej w wodę Gminę Prószków,
Gminę Komprachcice i Gminę Dąbrowa
Płukanie ma na celu poprawę jakości wody.
Wykonywane płukanie spowoduje czasowe obniżenie ciśnienia wody
w sieci wodociągowej oraz pogorszenie jakości wody, które może być
odczuwalne w całej sieci wodociągowej.
Za związane z tym utrudnienia przepraszamy.

rzedszkole w Górkach już po raz szósty zorganizowało Gminny Przegląd
Recytatorski „Poesie kennt keine Grenzen” (tłum. Poezja nie zna granic).
Udział w konkursie wzięły dzieci z siedmiu przedszkoli w naszej gminie,
które recytowały wybrane przez siebie wiersze w języku niemieckim. W jury
zasiadła Pani Burmistrz Róża Malik, Pani Ingeborg Odelga oraz Pan Józef
Cieślik – darczyńca, który kilkadziesiąt lat temu przekazał swój budynek
mieszkalny w którym obecnie znajduje się przedszkole w Górkach, na rzecz
Skarbu Państwa..
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Bili rekord
w ratowaniu
życia!

P

ubliczna Szkoła Podstawowa
w Prószkowie 16 października
wzięła udział w ogólnopolskim
biciu rekordu Guinessa w resuscytacji. To część ogólnopolskiej akcji Fundacji WOŚP, której
celem jest ustanowienie rekordu
w jednoczesnym przywracaniu krążenia i oddechu przez
jak największą liczbę osób. Bicie
rekordu rozpoczęło się w samo
południe. Na kilkunastu rozłożonych matach były ułożone
specjalne fantomy do prowadzenia resuscytacji krążeniowooddechowej.
Cała Akcja rozpoczęła się
pogadanką z gościem specjalnym – ratownikiem medycznym, który opowiedział o swojej
pracy i pokazał jak prawidłowo
powinna wyglądać resuscytacja,
po czym uczniowie przystąlipi
do bicia rekordu. Wydarzenie
trwało pół godziny od 12.00 12.30. W tym czasie uczniowie
zmieniając się przy fantomach
wykonywali resuscytację.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie zajęcia w ramach udzielania pierwszej pomocy prowadzone są regularnie na lekcjach wychowania
fizycznego. Nigdy nie wiadomo, kiedy zdarzy się wypadek lub inna sytuacja
wymagająca natychmiastowej reakcji, dlatego nawet najmłodsze dzieci
warto uczyć, jak zachować się w przypadku niebezpieczeństwa. Swoją wiedzą mogą teraz podzielić się z innymi.
Wydarzenie to miało uczcić „Europejski Dzień Przywracania Czynności
Serca”, ogłoszony przez Europejską Radę Resuscytacji. To była druga taka
próba. W ubiegłym roku w półgodzinnej akcji na terenie całego kraju wzięło
udział 83111 osób.

Po prawie 24 latach posługi
przyszła pora na pożegnanie

K

s. Proboszcz Waldemar Klingier po 23 latach i dwóch miesiącach posługi
opuszcza parafię Ducha Świętego w Winowie, po nominacji jaką dostał
od Biskupa Andrzeja Czai na głównego przewodniczącego budowy opolskiej katedry i przenosi się do Opola. 25 października odbyło się uroczyste
pożegnanie księdza przez parafian i wszystkich przybyłych gości z tej okazji. O godzinie 10:30 odbyła się uroczysta Msza Święta, na której podziękowano za wszystkie lata duszpasterstwa w Winowie, które rozpoczęło się 29
sierpnia 1992 roku. Pod koniec mszy wszystkie grupy działające przy parafii
wraz z siostrami szensztackimi, przedstawicielami parafian i władzy z sołtysem Janem Damboniem i Panią Burmistrz Różą Malik, pięknie dziękowali
kapłanowi.
Ks. Proboszcz oprócz wielu ciepłych słów dostał bukiety róż, symboliczną
figurkę św. Józefa i wspaniały album ze zdjęciami ulic i podpisami wszystkich mieszkańców. Jak się później okazało biskup opolski Andrzej Czaja
miał rację w Winowie polało się wiele łez. Lecz Msza Święta nie była jedyną
uroczystością tego dnia. O godzinie 15:00 po nabożeństwie różańcowym
wszystkie osoby, które chciały to ostatnie niedzielne popołudnie spędzić
w towarzystwie ks. Proboszcza wzięły udział w przedstawieniu w dolnej
części kościoła. Spektakl pt. ,,Zamyślenia o kapłaństwie’’, tort, kawa i kołacz,
a następnie ciepła kolacja była okazją do wspominania, co przez te 24 lata
się wydarzyło w Winowie. Podczas tych uroczystości było widać ogromne
zaangażowanie zarówno parafian jak i sióstr szensztackich, wszystko zostało
dokładnie i z wielką tajemnicą przed Proboszczem przygotowane. W końcu
nie zawsze żegna się kapłana, z którym spędziło się prawie pół życia, a dla
winowian był to szczególny dzień jeszcze z jednej okazji, mianowicie najstarsza parafianka Pani Anastazja Gajda obchodziła dziś swoje 95 urodziny.
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Sekcja kobiet Polonii Prószków
– II liga

P

o trzech tygodniach przerwy, swój kolejny mecz w ramach 8 kolejki drugiej ligii kobiet dziewczyny Polonii Prószków podejmowały na wyjeździe
drużynę Darbor Bolesławice. Z kolejnymi siłami z nastawieniem wygranej
Prószkowianki od pierwszych minut starały się przejąć kontrolę na boisku.
Po kwadransie gry do rzutu wolnego dla naszej drużyny podeszła Katarzyna Tomczak, która strzałem z 25 metra pokonuje bramkarkę przeciwnej
drużyny dając naszemu zespołowi prowadzenie. Niestety w drugiej części
spotkania zawodniczka Darboru strzela bramkę wyrównującą. Spotkanie
zakończyło się remisem 1:1.
Kolejny mecz piłkarki rozegrały na własnym boisku z drużyną z Bytomia.
Mecz zakończył się zwycięstwem naszych zawodniczek 5:2.

Orzeł Źlinice
– liga okręgowa

Orzeł idzie jak burza!

D

rużyna Orła Źlinice bardzo dobrze rozpoczęła swoje rozgrywki październikowe zwycięstwem z drużyną GLKS Kietrz (1:0). Dobra passa
nie została przerwana. Kolejny mecz to wysokie zwycięstwo Orłów nad
drużyną Sudety Burgrabice (6:3). Nie do pokonania okazali się nasi piłkarze także w zaciętym meczu z Polonią Nysa (2:1) oraz podczas meczu z LZS
Lisięcice (4:1). Trener Lisicki dał szansę na debiut w wyjściowym składzie
takim zawodnikom jak: Kamil Broj, Patryk Plitzko oraz Dawid Żak.
Ostatni październikowy mecz drużyna ze Źlinic rozegrała drużyną Orzeł
Branice. Mecz zakończył się remisem 2:2.

LKS Polonia Prószków
– klasa A

W

meczu 9 kolejki Opolskiej A-klasy Polonia podejmowała na własnym
boisku zamykającą ligową tabelę drużynę  LZSu Wawelno. Po pierwszej połowie drużyna z Prószkowa wygrywała po dwóch bramkach  Marcina
Baki . W drugiej połowie do siatki gości trafili jeszcze Jakub Małota , Marcin
Suchodolski oraz dwukrotnie Marek Owsiak . Kolejny mecz to kolejne zwycięstwo piłkarzy, którzy pokonali na wyjeździe LZS Bongo Karczów (1:0).
Bramkę na wagę trzech punktów strzelił w 76 minucie Marcin Kędzia.

LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

D
Złoty medal Aleksandry
Brzeskiej w Taekwondo
Olimpijskim

T

aekwondo - jest koreańską sztuką walki i samoobrony w której przeważającą część technik wykonuje się nogami.
Jako jedna z nielicznycznych wschodnich sztuk walk taekwondo posiada
status sportu olimpijskiego.
W niedzielą 10.11.2015 na hali widowiskowo-sportowej Politechniki Opolskiej odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Taekwondo
Olimpijskim. Jest to najważniejsza impreza w Polsce dla zawodników urodzonych w latach 2004-2005.Uczestnicy rywalizowali w dwuboju technicznym , walkach a także w konkurencji układów formalnych (poomsae).
Aleksandra Brzeska reprezentująca Opolski Klub Taekwondo na co dzień
trenująca w Prószkowie , właśnie w konkurencji układów formalnych stanęła
na najwyższym stopniu podium!
Warto dodać że Ola przystąpiła do zawodów od razu po zdjęciu gipsu
(złamany palec u nogi), co tym bardziej zasługuje na wyrazy uznania.
Życzymy dalszych sukcesów!!!
Zapraszamy na treningi taekwondo olimpijskiego które odbywają się
na sali Publicznego Gimnazjum w Prószkowie w poniedziałki i środy 15:3016:30

rużyna LZS Przysiecz występująca w rozgrywkach opolskiej klasy B, gr.
X w miesiącu październik ze zmiennym szczęściem rozegrała trzy spotkania. Pierwszy mecz na własnym boisku z lepiej notowaną z drużyną LZS
Kujawy zakończył się porażką (0:8). Kolejny mecz na wyjeździe to zwycięstwo drużyny Przysieczy nad drużyną LZS Kromołów (8:5). Ostatni mecz na
własnym boisku to kolejne zwycięstwo LZS Przysiecz (4:1). Obecnie drużyna
z Przysieczy zajmuje 8 miejsce w tabeli z dorobkiem 9 pkt.

Z kroniki policyjnej...
Zdarzenia kryminalne z gminy Prószków:
• W dniu 30.09.2015r. funkcjonariusze Komisariatu I Policji w Opolu przyjęli zawiadomienie o przestępstwie dot. oszustwa. Jak ustalono sprawca wykorzystując
jeden z portali społecznościowych oferował do sprzedaży telefon komórkowy.
Po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z umowy i nie przesłał zakupionego
przedmiotu. Mieszkaniec gminy Prószków wycenił straty na kwotę ponad 400
złotych.
• Podobne zdarzenie miało miejsce w dniu 21.10.2015 r tym razem straty wyniosły 500 zł.
• W okresie 16-19.10.2015 r. nieznany sprawca dokonał kradzieży rur aluminiowych z terenu Nadleśnictwa Prószków. Łączna suma strat to ponad 2 000 zł.
• Biorąc pod uwagę zdarzenia kryminalne z ubiegłego miesiąca pamiętajmy o podstawowych zasadach podczas transakcji internetowych.
Podczas zakupów w sieci pamiętaj, by zawsze kierować się ograniczonym
zaufaniem do sprzedającego i sprawdzić jego rzetelność. Warto sprawdzić czy
sklep podaje adres i numer telefonu, żeby można było odnaleźć sprzedającego.
Gdy kupujesz na aukcji internetowej, przeczytaj komentarze o sprzedawcy. Brak
komentarzy pozytywnych lub ich niewielka liczba powinna wzbudzić szczególną czujność.
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