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Czy ktoś widział Misia?

W numerze:

W naszej gminie tradycja Wodzenia Niedźwiedzia od lat pielęgnowana jest w każdym sołectwie. Nie ma miejscowości,
która porzuciłaby ten zwyczaj. Mieszkańców nie przerażają niskie temperatury i z uśmiechem, i śpiewem na ustach
wędrują od domu do domu, aby przynieść swoim sąsiadom szczęście na cały rok!
Str. 5

Ruszył karnawał
2017!

Karnawał, pomimo tego, że trwa
u nas w okresie zimowym to jest
to zdecydowanie najbardziej
gorący okres w naszej gminie.
Str. 3

Awans do
Ekstraligi?

Piłkarki MKS Gwiazda Prószków stają
przed realną szansą awansu
do Ekstraligi Futsalu Kobiet
Str. 8

Tajemnice
prószkowskiego zamku

Niezwykłe znalezisko w jednej z wież
zamku podczas przeprowadzanego
remontu.
Str. 6
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Muzyczne święto Trzech Króli
Koncert w kościele św. Jerzego w Prószkowie

P

iękny koncert bożonarodzeniowy, który odbył się w kościele św. Jerzego
w Prószkowie otworzyło trio trąbkowe w składzie: Filip Rasch, Karolina
Szindzielorz i Paulina Klosa. Pomimo mrozu, który panował na dworze,
kościół 6 stycznia wypełnił się po brzegi, a na koncert przyszli nie tylko parafianie, ale i wiele gości. Po krótkim przywitaniu, kolędy w języku niemieckim
i polskim zaprezentował duet Aneta & Norbert. Przerywnikiem od śpiewu
w postaci poezji był wiersz Josepha von Eichendorff’a wyrecytowany przez
Panią Ingeborgę Odelga. Wzruszające pastorałki wyśpiewał duet Proskauer
Echo, a kolęda ,,Triumfy króla niebieskiego’’ w wersji jazzowej wzbudziły
kolejną falę braw wśród wszystkich zgromadzonych.
Na flecie poprzecznym zagrała Karolina Szindzielorz, a gdy na organach
zagrał Pan Joachim Konsek wszyscy zebrani wspólnie towarzyszyli mu śpiewem. Koncert zakończył ponowny występ tria trąbkowego, dzięki czemu
w sposób klamrowy uroczyście zamknięto tę godzinę spędzoną w miłej
muzycznej atmosferze.

Dzień Kolejarza
W poniedziałek, 19 grudnia 2016 r. pracownicy Kolei
Polskiej z Opola odwiedzili przedszkolaków Zespołu
Szkolno -Przedszkolnego w Boguszycach. Wspólnie
świętowaliśmy Dzień Kolejarza.

B

iedronki i Kotki dowiedziały się jak naprawdę wygląda mundur i praca
konduktora, maszynisty i dyżurnego ruchu na stacji PKP. Zaproszeni
goście opowiadali o swojej pracy, pokazali, na czym ona polega i poinformowali jak należy zachowywać się w pociągu. Mówili też o bezpieczeństwie i zasadach zachowania się na dworcu kolejowym. Kolejarze przygotowali dla przedszkolaków konkurs z nagrodami. Każde dziecko otrzymało
upominki od przedstawicieli Opolskich Kolei. Odbyły się również zabawy
muzyczno-ruchowe przy piosenkach o pociągach i kolejarzach. Dzieci słuchały zabawnych wierszyków o podróżach koleją i wspólnie ułożyły pociąg
z 21 elementów.
Dzieci rozwiązywały zagadki i zadania związane z koleją, bawiły się
w pociąg, wykorzystując kolejowe rekwizyty.
Izabela Kubis

Pieczenie świątecznych
pierników
z uczniami klasy trzeciej Zespołu Szkół nr 4
im. Bronisława Koraszewskiego

W

dniu 9 grudnia 2016 r. dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Boguszycach zostały
zaproszone na warsztaty kulinarne „Pieczenie i dekorowanie
świątecznych pierników”. Dzieci wspólnie z uczniami klas:
3aTG, 3bTG oraz 3KU piekły i ozdabiały pierniki. Uczniowie
przekazali przedszkolakom tajniki sporządzenia ciasta.
Następnie przedszkolaki poznały składniki i sposób wykonania ciasta, potrzebne przybory kuchenne a także zasady
bezpieczeństwa. Gdy wszystko było gotowe dzieci z ogromnym zapałem i zaangażowaniem zabrały się do pracy – wałkowały ciasto i wycinały ciasteczka. Już po chwili w całej
szkole unosił się kuszący zapach pieczonych pierników.
Gotowe pierniczki dzieci dekorowały lukrem i kolorowymi
posypkami. To zadanie sprawiło najwięcej radości, a jeszcze
bardziej przedszkolaki cieszyły się, gdy spróbowały własnych
wypieków!
Na zakończenie warsztatów na przedszkolaków czekała
niespodzianka zorganizowana przez grupę animatorów
z klasy 4- zabawy przy muzyce, malowanie twarzy i zabawy
balonami.
Spotkanie z uczniami było wspaniałe, pierniczki były
pyszne. Dzieci wróciły bardzo zadowolone.
Izabela Kubi
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Mam swoich bohaterów – nazywają się Babcia i Dziadek!
Tańce, śpiewy, wierszyki, kawały i wzruszające historie, tak w skrócie było na Dniu Babci i Dziadka zorganizowanym przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny ze Złotnik.

D

zień Babci i Dziadka to szczególne dwa dni w roku kiedy wszystkie wnuki
mają niepowtarzalną okazję, by podziękować za wszystko swoim ukochanym babciom i dziadkom. Najmłodsi dziękują i wręczają własnoręcznie
zrobione laurki, młodzież kupuje kwiatki i słodkie upominki - każdy ma za co
dziękować: za codzienny uśmiech, za dobre rady, za wsparcie, za bezgraniczną
miłość i zaufanie, za przepyszne obiadki, za opiekę, po prostu za to, że są.
Wszystkie przedszkolaki i dzieci chodzące już do podstawówki, w piątek
27 stycznia w Gościńcu pod Różą zaprezentowały swoje aktorskie umiejętności przed całą salą wypełnioną najbliższymi. Po słowie wstępu Pani Dyrektor
Marii Chudali, na scenę wbiegli najmłodsi uczniowie szkoły. Wygłaszali wierszyki, śpiewali, tańczyli i grali na instrumentach. Starsze dzieci zaprezentowały
nie tylko talenty muzyczne i taneczne, ale prawdziwą grę aktorską w postaci
scenek i dwóch krótkich historii. Jedna bardzo wzruszająca, przypomniała, że
z babcią trzeba spędzać czas, trzeba ją odwiedzać, a nie tylko wpadać ,,jak po
ogień’’ raz na jakiś czas. Druga była kabaretem z dużą dawką śmiechu, pokazującą różnice pokoleń. Na koniec przedszkolaki miały swoje pięć minut. Rozbawili widownię swoimi występami i dostali zasłużone brawa.

Późna dorosłość to czas
pomyślny!
Dzień seniora w OKiS Prószków

W

naszej gminie organizowanych jest bardzo wiele wydarzeń dla osób
w każdym wieku. Swoje imprezy maja najmłodsze dzieci, młodzież
czy osoby dorosłe, ale nie zapomina się też o seniorach. Jedną z wyjątkowych imprez przygotowaną specjalnie dla osób starszych jest Dzień Seniora
zorganizowany w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie.
Na przybyłych gości czekał specjalnie przygotowany na tę okazję poczęstunek oraz występy dzieci i młodzieży. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Prószkowie, którzy pod
wodzę Pani Anety Drąg przedstawili Jasełka. Potem na scenie zrobiło się
już bardziej muzycznie, a to za sprawą podopiecznych Klubu Wokalisty.

Występ Zosi i Marysi Winnik oraz Marysi Szylar na pewno na długo zapadną
w pamięci naszym seniorom. Na koniec wystąpiła wszystkim dobrze znana
Orkiestra Dęta Prószków, która zachwyca nie tylko pięknymi dźwiękami ale
również świetnym poczuciem humoru.
W naszej gminie karnawał może nie trwa przez pięć dni i pięć nocy, ale jak
już zacznie się wieczorem to zabawa trwa do białego rana. Można za to powiedzieć, że nasze zabawy karnawałowe będą trwały dwa tygodnie z pewnymi
przerwami. Imprezy karnawałowe rozpoczęła zabawa w Źlinicach w restauracji ,,Antek’’ na imprezie zorganizowanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Boguszycach, następnie - 4 lutego mieszkańcy będą mogli się bawić
w Zimnicach Wielkich na zabawie zorganizowanej przez Caritas, w Przysieczy
i Ligocie Prószkowskiej, gdzie odbędzie się Zabawa Charytatywna dla chorego Markusa. A już 11 lutego Górki ze swoją zabawą zawitają do Chrząszczyc
do ,,Gościńca pod Różą’’. Gminne karnawały nie skończą się jednak tak szybko.
W Przysieczy, 18 lutego będzie rządzić Mniejszość Niemiecka, a w Zimnicach
Wielkich odbędzie się huczna zabawa Niedźwiedziowa.

Rio de Janeiro kontra Gmina
Prószków

N

ajwiększy karnawał na świecie rozpocznie się 24 lutego w Rio de Janeiro. Będzie trwał pięć dni i pięć nocy, a na ulicach brazylijskiej stolicy
będzie się bawić tysiące, a nawet miliony turystów z całego świata. Parady,
śpiewy i tańce to kluczowe słowa podczas karnawału, ale w mieście, gdzie
w zeszłym roku odbyły się igrzyska olimpijskie, najważniejsza jest Parada
Samby. Jest to pokaz podczas którego szkoły samby rywalizują o tytuł tej
najlepszej. Wydarzenie to cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że jest
transmitowane w wielu krajach na żywo.

Zarząd Gminny TSKN w Prószkowie zaprasza na:

Imprezę karnawałową SCHLAGER-TANZ
która odbędzie się 18 lutego 2017 r.
w Przysieczy (sala Rumcajs)

W programie: Zabawa z DJ • Ciepła Kolacja na początku imprezy ok.
20.00 • Kawa/herbata + ciasto • Zimne napoje • Zimna płyta
z przekąskami • Schokoladentanz • Przyśpiewki przy stołach
Impreza jest organizowana w stylu śląsko-niemieckim oraz światowe
hity minionych lat!! Cena biletu (dla pary) wynosi 125 zł.
Bilety do nabycia u przewodniczących DFK
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Kochasz dzieci - nie pal śmieci!
Burmistrz Prószkowa przestrzega przed paleniem śmieci

T

o hasło pojawiło się na plakatach jednej
z fundacji ekologicznej „Arka”, która ostrzega
przed niebezpiecznymi skutkami palenia śmieci
w gospodarstwach domowych. Niestety problem ten jest coraz częściej spotykany również
w naszej gminie.
Okres zimowy to czas kiedy wiele osób próbując zaoszczędzić na kosztach ogrzewania spala
śmieci w domowych piecach nie zdając sobie
sprawy jak bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie
mają substancje chemiczne, które znajdują się
w spalinach.
W przeciwieństwie do profesjonalnych
spalarni odpadów komunalnych temperatura
w domowych piecach jest zbyt niska w wyniku
czego powstaje szereg substancji min. rakotwórczych, które przedostają się wprost do
otaczającego nas powietrza atmosferycznego.
Temperatura spalania odpadów w profesjonalnych spalarniach odpadów wynosi ok. 10000C
a w domowych paleniskach maksymalnie
5000C. Do tego profesjonalne spalarnie są wyposażone w instalacje do oczyszczania spalin,
w których spaliny są oczyszczane z wszelkich
substancji toksycznych.
Palenie śmieci w domu zanieczyszcza środowisko, a co za tym idzie i powietrza, którym na co
dzień oddychamy. Wpływa to na nasz organizm,
na nasze zdrowie. Kaszel i uczucie duszności to
nic innego jak właśnie efekt toksyn, które gromadzą się w powietrzu. Zanieczyszczenia powodują
nie tylko trudności w oddychaniu, ale też podrażniają płuca, powodują zatrucia, a nawet maja

związek z chorobami nowotworowymi. Najbardziej jednak na choroby układu oddechowego
narażone są dzieci i objawia się to u nich licznymi
alergiami.
Poniżej przedstawiono związki chemiczne
powstające podczas spalania odpadów w zwykłych piecach i ich wpływ na ludzi i środowisko.

DWUTLENEK SIARKI

– powoduje trudności w oddychaniu
– przyczynia się do powstawania
„kwaśnych” deszczy powodując
zakwaszenie gleby

TLENKI AZOTU

– mogą przyczyniać się do zapalenia
płuc
– uszkadzają rośliny

TLENEK WĘGLA

– działa trująco na ludzi i zwierzęta
– wpływa na czerwone ciałka krwi
utrudniając transport tlenu
– szkodzi na centralny układ nerwowy

DIOKSYNY I FURANY

– przyczyniają się do powstawania
nowotworów

CJANOWODÓR

– łatwo wchłania się do organizmu
przez płuca i hamuje transport tlenu
do tkanek
Ponadto w wyniku spalania odpadów komunalnych powstają metale ciężkie, które po wniknięciu do gleby a następnie do roślin trafiają

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

S

razem z pożywieniem do organizmów ludzi
i zwierząt. Metale ciężkie w organizmie powodują bóle mięśniowo – stawowe, uszkodzenie
nerek, duszności, zmiany w płucach oraz w układzie kostnym.
Za spalanie odpadów w piecach domowych
policja zgodnie z taryfikatorem mandatów może
nałożyć mandat w wysokości do 500 zł. Oprócz
kar finansowych dodatkowe pieniądze trzeba
będzie wydać na naprawę urządzeń i elementów
grzewczych, ponieważ spalanie śmieci w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych.
Dlatego pamiętajmy jak niebezpieczne jest
palenie śmieci. Dbajmy nie tylko o nasze zdrowie
ale i zdrowie całej naszej społeczności.

towarzyszenie Braterstwa w Prószkowie oraz Urząd Miejski w Prószkowie zapraszają chętne
osoby do odbycia praktyk w partnerskim mieście Hünfeld w Niemczech. Praktykant będzie
pracował w zakładzie zieleni miejskiej i wykonywał prace związane z pielęgnacją 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 od 03.07.2017 r. do 11.08.2017 r. i może
trwać od dwóch do trzech tygodni. Oferta jest przeznaczona dla osób w wieku od 16 do 30
lat. Zakwaterowanie w rodzinie niemieckiej. Praktyki mają charakter wymiany, tzn. w okresie
wakacyjnym 2017 będziemy gościć w gminie Prószków praktykanta z rodziny niemieckiej. Ta
forma współpracy pomiędzy gminą Prószków i miastem Hünfeld przewiduje zakwaterowanie
niemieckiego praktykanta 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 życiorysu w języku niemieckim w terminie do 31 marca 2017 r.
Warunkiem uczestnictwa w praktykach jest dobra znajomość języka niemieckiego. W drodze
losowania zostanie wyłoniona osoba, która pojedzie do Hünfeld.
Bliższych informacji udzieli pani Aneta Lissy-Kluczny,
tel. 77 4013718 lub promocja@proszkow.pl.

Uwaga
Mieszkańcy!

W

ostatnim czasie odnotowano na terenie
Polski przypadki zachorowań na wysoce
zjadliwą grypę ptaków. W związku z powyższym
wszystkie osoby utrzymujące drób i ptactwo
domowe mają obowiązek zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii ilość z podziałem
na rodzaje posiadanego ptactwa. Zgłoszeniu nie podlegają ptaki utrzymywane na stałe
w pomieszczeniach mieszkalnych. Wzór zgłoszenia zwierząt znajduje się na stronie www.proszkow.pl w zakładce aktualności.
Wypełniony formularz należy dostarczyć
osobiście lub przesłać do Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45-836
Opole.
Za brak zgłoszenia grożą surowe sankcje
karne dlatego zgłoszenia należy dokonać w jak
najszybszym terminie.
Do czasu odwołania sytuacji kryzysowej ptactwo należy trzymać w zamknięciu.
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Harmonogram zebrań wiejskich
z udziałem Burmistrza w roku 2017
Sołectwo

Wodzenie Niedźwiedzia w Górkach

Barwny korowód w Przysieczy

Tradycja nie zginie!

Data zebrania

Boguszyce

13 lutego 2017 r

Chrząszczyce
Chrzowice
Folwark

16 lutego 2017 r.
20 lutego 2017 r.
21 lutego 2017 r.

Jaśkowice

31 stycznia 2017 r.

Ligota Prószkowska 6 marca 2017 r.
Górki

2 marca 2017 r.

Nowa Kuźnia

6 lutego 2017 r.

Prószków

7 marca 2017 r,

Przysiecz

26 stycnia 2017 r.

Zimnice Małe

23 stycznia 2017 r.

Zimnice Wielkie

24 stycznia 2017 r.

Złotniki

30 stycznia 2017 r.

Źlinice

7 lutego 2017 r.

Miejsce zebrania
Salka parafialna
ul. Opolska 21
Sala wiejska, ul. Szkolna 3
Sala wiejska, ul. Wiejska 10
Sala wiejska, ul. Wiejska 16
Sala wiejska w remizie
strażackiej, ul. Opolska 14
Sala Wiejska, ul. Aleja 8,
Stara szkoła – sala wiejska
ul. Szkolna 2
Sala wiejska, ul. Szkolna 12
Ośrodek Kultury i Sportu
w Prószkowie,
ul. Daszyńskiego 6
Sala wiejska „Rumcajs”
ul. Opolska 20
Świetlica wiejska
ul. Szkolna 13
Świetlica wiejska
ul. Opolska 47
Świetlica wiejska
ul. Opolska 40
Świetlica wiejska
ul. Jędrzejczyka 8

Godzina
zebrania
18.00
18.00
18.00
18.00
18.30
19.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Wodzenie Niedźwiedzia w gminie Prószków

K

iedy wyglądając przez okno zobaczymy, że do naszego domu zbliża się
charakterystyczny orszak z niedźwiedziem prowadzonym na uwięzi,
a dookoła niego wędrują młoda para, kominiarz, lekarz, ksiądz, policjant,
leśnicy, diabeł, muzykanci i wiele innych osób to oznacza, że zaczął się
karnawał. Wydarzenie to jest szczególnie popularne na Śląsku, a zwłaszcza
w województwie opolskim oraz o podobnym wyglądzie na Wielkopolsce.
Orszak wędruje od drzwi do drzwi, a każda gospodyni powinna zatańczyć z niedźwiedziem, ponieważ symbolizuje to szczęście na cały rok,
a jeżeli zrezygnuje z tańca może zostać wraz z mężem wysmarowana
sadzą. Przebierańcy liczą też na wolne datki od mieszkańców, które później przekazują na szlachetny lub społeczny cel. Wieczorem po całodniowej
wędrówce odbywa się zabawa, na której kiedyś zabijano niedźwiedzia i pito
jego krew.
W naszej gminie tradycja wodzenia niedźwiedzia od lat pielęgnowana
jest w każdym sołectwie. Nie ma miejscowości, która porzuciłaby ten zwyczaj. Mieszkańców nie przerażają niskie temperatury i z uśmiechem, i śpiewem na ustach wędrują od domu do domu, aby przynieść swoim sąsiadom
i najbliższym szczęście na cały rok.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne
badanie
mammograficzne
(prześwietlenie
piersi)
w
ramach
Populacyjnego Programu Wczesnego wykrywania Raka Piersi.
Panie w wieku 40-49 oraz 70-75 lat zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne
w ramach Funduszy Norweskich! Konieczna wcześniejsza rejestracja i skierowanie lekarskie.

Prószków

na placu za sklepem Centro, ul. Daszyńskiego 1A
16 marca 2017r.

Wodzenie Niedźwiedzia w Zimnicach Wielkich
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Puste obietnice?

Historyczne
znalezisko na zamku
w Prószkowie

Autobusy MZK nie będą dojeżdżały do
Prószkowa

P

lany powiększenia Opola wprowadziły sporo
zamieszania w sprawie dojazdu autobusów
MZK do poszczególnych miejscowości w gminie
Prószków. Warto podkreślić, że już wiele lat wcześniej, zanim powstał projekt „Duże Opole” nasza
gmina starała się, by autobusy miejskie dojeżdżały do wiosek w gminie, ale niestety miasto
zażądało olbrzymich sum za taką komunikację.
Po przyłączenia Winowa podczas jednego ze
spotkań władz miasta z mieszkańcami, było wiele
pomysłów i obietnic dotyczących komunikacji
miejskiej - nawet pomysł, aby autobus dojeżdżał
aż do Prószkowa. Prezydent Mirosław Pietrucha
mówił, że nic nie stoi na przeszkodzie, by autobus
dojeżdżał do Prószkowa bez żadnych kosztów ze
strony gminy. Później jednak zmieniono zdanie

Z

i byłoby to bez żadnych opłat tylko przez pierwszy rok, by wreszcie zupełnie wycofać się z tych
słów. Pojawiły się również pomysły, aby autobusy
MZK dojeżdżały do Górek i tam zawracały ale niestety zdaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
dla Powiatu Opolskiego, Górki nie posiadają niezbędnej do tego infrastruktury i wydała decyzję
negatywną.
Podsumowując, autobus MZK numer 15
dojeżdża tylko do Winowa i prawdopodobnie
pomimo zamieszania, które wywołali włodarze
miasta Opola, ta sytuacja nie ulegnie zmianie.

Nieodpłatna pomoc prawna
•
•

prawa rodzinnego,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw
podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna
nie obejmuje spraw:
•
•

Nieodpłatna pomoc prawna
polega na:
•

•
•

•

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających
na niej obowiązkach,
wskazaniu sposobu rozwiązania problemu
prawnego,
udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu
pisma w sprawach o których mowa powyżej,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
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 sądowoadministracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać
informacje w zakresie:
•
•
•
•
•
•

prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej,
prawa cywilnego,
prawa karnego,
prawa administracyjnego,
prawa ubezpieczeń społecznych,

•

podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej;
z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego;
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, za wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.

Komu przysługuje
nieodpłatna pomoc prawna
•
•
•
•

•

•

(dokumenty do okazania)
osobie, która nie ukończyła 26 lat
(dokument tożsamości)
osobie, która ukończyła 65 lat
(dokument tożsamości)
osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny
(ważna Karta Dużej Rodziny)
osobie której, w okresie roku poprzedzającego
zostały przyznane świadczenia z pomocy
społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej i wobec której w tym okresie nie
wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
(decyzja o przyznaniu świadczenia
lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia)
osobie, której w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia
lub poniosła straty
(oświadczenie)
osobie, która jest w ciąży
(dokument potwierdzający ciążę)

amek w Prószkowie, a właściwie dwie jego
wieże: północna i południowa wymagały
remontu, ze względu na zły stan techniczny. Po
wykonanych ekspertyzach przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków została podjęta decyzja
o renowacji tych części zamku.
Ostatni remont na wieży północnej był około
1890 roku, zaś wieży południowej po pożarze
w 1933 roku - opowiadał zastępca dyrektora Pan
Ryszard Ciupek. Po tak długim czasie wieże po
prostu wymagały odnowy. Wymieniono skorodowane elementy wierzby i pokrycia zniszczonych elementów blachy miedzianej – wylicza
Pan Ryszard Ciupek.
Prace remontowe rozpoczęły się 20 września 2016 roku i prowadzi je firm RAM Sp. z o.o.
z Opola. Prace na wysokościach powinny zakończyć się pod koniec ubiegłego roku, ale nastąpiło
opóźnienie ze względu na niesprzyjające warunki
atmosferyczne. Wieża południowa jest już skończona, natomiast przy drugiej, która jest już na
ukończeniu robione są tylko małe prace przez
zbyt niskie temperatury. Koszt całego remontu
wyniesie 379 tys. złotych i w całości zostanie
pokryty z budżetu powiatu opolskiego.
Każdy zamek kryje w sobie jakieś tajemnice.
Nie inaczej jest z zamkiem w Prószkowie. W iglicy
wieńczącej wieżę znaleziono dokumenty z końca
XIX wieku. Są to pierwsze tego typu dokumenty
znalezione w tym budynku. Wieże miały też pozostałości z czasów wojny – szczególnie w wieży
północnej znaleziono ślady po pociskach.
Mamy nadzieję, że już niedługo ponownie
będziemy mogli podziwiać zamek w jego całej
okazałość.

•

•

kombatantom
(ważna legitymacja kombatanta
lub stosowne zaświadczenie)
weteranom
(ważna legitymacja weterana)

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest
osobiście przez adwokata lub radcę prawnego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W punktach
prowadzonych przez organizacje pozarządowe
porad mogą udzielać także doradcy podatkowi –
w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem
spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci
wyższych studiów prawniczych, posiadający co
najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem
pomocy prawnej.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE, Czwartek 12:00-17:00
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Koncert Kolęd
i Pastorałek
w Kościele
św. Trójcy
w Boguszycach
Grali dla Pani
z Góry Karmel
Koncert Bożonarodzeniowy
w Chrząszczycach

T

radycją w Chrząszczycach stał się jeden
z najpiękniejszych koncertów w naszej gminie – Gramy i Śpiewamy dla Pani z Góry Karmel.
Koncert, z wyjątkowym świątecznym klimatem,
podczas którego można usłyszeć najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Warto przypomnieć, że
w poprzednim roku swoją obecnością zaszczycił
nas Chór Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Jednak w tym
roku podczas koncertu zaprezentowały się parafialne zespoły.
Chrząszczyce jako jedne z nielicznych mogą
pochwalić się wyjątkowym umuzykalnieniem
swoich parafian. To właśnie tutaj działa zarówno
Chór Parafialny (pod dyr. Joachima Konsek), jak
i Schola Parafialna (pod dyr. Katarzyny Długosz).

U

czniowie Zespołu Szkolno
Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Boguszycach
w niedzielę 15.01.2017 r. wystąpili z koncertem kolęd i pastorałek w kościele parafialnym
w Boguszycach. Zaprezentowali wysoki poziom
artystyczny, wykonali 13 utworów o tematyce
Bożonarodzeniowej.
W koncercie tym uczestniczyli również
absolwenci naszej szkoły: Martyna Krysiak oraz
Szymon Kabela – uczniowie Katolickiego Gimnazjum w Opolu. Koncert spotkał się z szerokim
uznaniem społeczności lokalnej. Uczniów do
koncertu przygotowała Pani Teresa Blachucik.

Festiwal kolęd
Uczennice z ZSP im. Jana Pawła II
w Boguszycach wyśpiewały Gwiazdę
Betlejemską

18

stycznia 2017 r. odbył się w Opolu konkurs
„Jestem Polakiem i kocham swój kraj” –
Opolski Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizatorem konkursu były szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu oraz Publiczne Gimnazjum
nr 7 w Opolu. Uczniowie występowali w dwóch
kategoriach: kl. I – III i IV – VI. W I kategorii wystąpiły: Wanessa Ledwig i Oliwia Przywara (kl. II) –
zaśpiewały pastorałkę pt. „Oj maluśki”, natomiast
Laura Pawleta (Kl. VI) wykonała akompaniament
na skrzypcach. Dziewczynki wyśpiewały I miejsce i zdobyły „Gwiazdę Betlejemską”.

W II kategorii wystąpiły: Julia Kuszewicz (Kl.
VI) – zaśpiewała kolędę „Przybieżeli do Betlejem”,
Magdalena Rzytka (Kl.VI) – zaśpiewała pastorałkę
„Lulaj Go Matko, lulaj” oraz zespół w składzie: Julia
Groehl (Kl. V), Julia Kuszewicz i Madgalena Rzytka
zaśpiewały przepiękną kolęndę :”Lulajże Jezuniu”.
Na instrumentach dętych wtórowali im: Tomasz
Nikolajczyk i Łukasz Adolf (kl. IV) oraz Kamil Ledwig (Kl. VI). Uczniów do występu przygotowała
Pani Teresa Blachucik.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie
apeluje do mieszkańców gminy z prośbą
o INFORMACJE O OSOBACH POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
w tym w szczególności o osobach bezdomnych oraz niepełnosprawnych
a także starszych nieopuszczających mieszkań.
Zgłoszenia można dokonywać bezpośrednio
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
lub telefonicznie: 77 464 30 53 / 77 401 37 15

strona 7

Fontanny PROKADO
dla spragnionych

O

siem szkół z terenu czterech gmin, w tym
gminy Prószków, otrzymało od Związku Gmin
PROKADO noworoczne prezenty – fontanny wody
pitnej, popularnie nazywane „poidełkami”. Urządzenia serwujące nieodpłatnie zdrową i dobrą
wodę dostarczaną przez Związek Gmin PROKADO
szybko zostały docenione przez uczniów.
Zdrowa woda, do której uczniowie będą mieli
nieograniczony dostęp dzięki zamontowanym
w szkołach fontannom, to alternatywa dla słodkich, często szkodliwych, napojów. Urządzenia
wyposażone w higieniczne, antybakteryjne filtry
są w zasadzie bezobsługowe, w bezpiecznych
dla dzieci łagodnych kształtach. „Poidełka” montowane są na wysokości, która pozwala korzystać
z wody również uczniom pierwszych klas. Woda,
którą piją dzieci i młodzież to dobra woda dostarczana z sieci wodociągowej Związku Gmin PROKADO. O tym, jakiej jakości dzieci piją wodę, ich
rodzice mogą sprawdzić na stronie internetowej
prokado.pl. W zakładce „Nasza woda” są publikowane bieżące wyniki badań wody dostarczanej
przez Związek Gmin PROKADO.
Największą obawą, jak zdradza dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złotnikach,
pani Maria Chudala, była konieczność zachowania czystości wokół fontanny:
– Okazało się, że strumień wody idealnie mieści się w granicach urządzenia, więc picie wody
nie powoduje rozchlapywania jej na podłodze.
Drugą placówką na terenie gminy Prószków,
w której swoje miejsce znalazły„poidełka” Związku
Gmin PROKADO jest Zespół Szkół w Zimnicach
Wielkich.
– To bardzo dobry pomysł, bo jak ktoś nie ma
picia ze sobą, to zawsze może skorzystać. To jest
interesujące dla całej szkoły, pierwszego dnia
każdy koniecznie chciał się napić – mówi uczennica szóstej klasy, Izabela Filipowska.
Prócz nieodpłatnego, bezpiecznego i nieograniczonego dostępu do zdrowej wody, dla
uczniów wszystkich szkół takie urządzenie to
niezwykła atrakcja – zdradzają, że tego typu urządzenia widzieli dotychczas jedynie na filmach.
Teraz „poidełka” zagościły w ich szkołach na wiele
kolejnych lat.
W pierwszym etapie akcji w każdej gminie
członkowskiej Związku fontanny zostały zamontowane w dwóch wybranych placówkach.
W przyszłości Związek Gmin PROKADO planuje
dostarczenie urządzeń do wszystkich zainteresowanych akcją szkół obszaru, na którym działa.
Kajetan Syguła
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Piłka nożna –
mój sposób na nudę

W

poniedziałek, 23 stycznia w ramach projektu „Piłka nożna - mój sposób
na nudę”, którego sponsorem jest Spółka Wodociągi i Kanalizacji w Opolu
Sp. z o.o. Podopieczni Ośrodka
Kultury i Sportu w Prószkowie
rozegrali mecz kontrolny z drużyną Spiders Krapkowice (rocznik 2007 i młodsi).
OKiS PRÓSZKÓW SKŁAD:
K - Łukasz Staniów, Kacper Mańkiewicz, Paweł Baron,
Sławek Krawczyk, Bartek Puć,
Tobiasz Dobis, Adrian Chróściel, Tomek Miedziejko, Przemek Świst, Bartek Żyznowski.

Półmetek zmagań futsalowych

Turniej roczników 2009 i młodsi

R

W

sobotę 28 stycznia w Dobrzeniu Wielkim na zaproszenie klubu Tor
Dobrzeń Wielki najmłodsi piłkarze Ośrodka Kultury i Sportu również
rozegrali swój turniej. Udzieł w turnieju wzięło 6 zespołów - Tor Dobrzeń
Wielki I i II, UKP Gol Opole, Soccer College Murów, Soccer College Łubniany,
OKiS Prószków. Piłkarze rozegrali naprawdę bardzo dobry turniej, a co najważniejsze zrealizowali wszystkie założenia tatyczne. Nie brakowało walki,
kreatywności, a przede wszystkim uśmiechu na twarzach i zadowolenia.
Skład OKiS Prószków - K - Przemek Świst, Bartek Wójcicki, Karol Kania,
Piotrek Świątkiewicz.

DAS GEHEIMNIS DER ZUKUNFT

ozgrywki fustalowe trwają w najlepsze. Nasza gmina reprezentowana
jest zarówno przez Panie, jak i Panów. Swoje rozgrywki w III lidze Komprachcickiej Lidze Futsalu prowadzi drużyna Anmar, w której grają zawodnicy LZS Przysiecz. Po dziewięciu meczach drużyna zajmuje piąte miejsce
z 13 punktami na koncie. Najlepszymi strzelcami drużny są: Adrian Nocoń
i Denis Kaźmierz.
Sklad: Andrzej Jasik, Marcin Liguda, Adrian Nocoń, Denis Kaźmierz, Mateusz Wiench, Tomek Wiench, Tomek Weber, Tomek Michalik, Patryk Mrocheń,
Michal Broj, Kamil Broj, Mateusz Lellek, Dawid Żak, Darek Plitzko, Patryk
Plitzko.

Awans do Ekstraligi?

N

a półmetku rywalizacji są także nasze Panie. Obecnie w tabeli 1 Ligi Futsalu Kobiet zajmują drugie miejsce i mają realną szansę, aby pierwszy
raz w historii naszej gminy awansować do najwyższego poziomu rozgrywek
– Ekstraligi. Tej zimy czeka nas ciekawe widowisko piłkarskie!
Najlepszymi strzelcami drużny są: Klaudia Gogolok i Jessica
Chorągwicka.

Können wir die Zukunft voraussehen?
Ich weiß es nicht.
Denn das Geheimnisvolle der Zukunft ist,
dass się Gegenwart wird.
Die Gegenwart gehört uns
nur solange bis sie
in die Vergangenheit übergeht.
Die Zukunft bleibt geheimnisvoll
wie die Natur.

TAJEMNICA PRZYSZŁOŚCI
Czy można spojrzeć w przyszłość?
Nie wiem.
Jest tajemnicą przyszłości bowiem,
że pozostaje zakryta,
aż zmieni się w czas obecny.
By jeszcze należeć do nas tak długo
aż przejdzie w jutro.
Przyszłość zostanie tajemna
jak natura.

Ingeborg Odelga

AZBEST!

Burmistrz Prószkowa ogłasza konkurs na uzyskanie dotacji na
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków
Wnioski można składać do 03.03.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. Formularze wniosków dostępne są na stronie www.proszkow.pl
oraz www.bip.proszkow.pl, kronikaa także w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie. Dofinansowanie dotyczy demontażu i odbioru wyrobów
azbestowych oraz odbioru wyrobów wcześniej zdemontowanych. Dofinansowanie nie obejmuje wymiany pokryć dachowych. Termin realizacji
zadania lipiec-sierpień 2017.

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, Redaktor: Malwina Wójciak
e-mail: kronikarz@opoczta.pl, tel. 535 360 843, tel. 698 613 550
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