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Dni Prószkowa 2017

W numerze:

Coroczne święto miasta Prószków przyniosło wiele ciekawych atrakcji, zarówno dla najmłodszych mieszkańców, jak i tych
starszych. Na scenie Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie pojawiły się takie zespoły jak The Shout oraz Doxx. Gwiazdą
wieczoru był Kabaret Masztalscy.
Str. 2

Wakacje
z OKiS-em!

Podczas dwóch miesięcy wakacji
w Ośrodku Kultury i Sportu
w Prószkowie na dzieci czekało
wiele zajęć, które budziły duże
zainteresowanie.
Str. 4

Jubileusz LKS
Polonii Prószków

Tour de
Folwark 3

W niedzielę, 13 sierpnia swoje
70-lecie istnienia obchodziła drużyna
LKS Polonia Prószków. Z tej okazji
zorganizowano towarzyski turniej.

Tegoroczne zainteresowanie imprezą
przeszło najśmielsze oczekiwania
organizatorów – ponad 140 dzieci
zgłosiło się na starcie.
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Dni Prószkowa 2017
Coroczne święto miasta Prószków
przyniosło wiele ciekawych
atrakcji, zarówno dla najmłodszych
mieszkańców, jak i tych starszych.
Piątek 18.08.2017 r.

Ś

więtowanie rozpoczęło się już w piątek koncertem w kościołku kościółku, gdzie tłumnie
zgromadzili się wielbiciele muzyki klasycznej. Na
scenie zaprezentował się kwartet smyczkowy
Opole Quartet. Zespół powstał w 2013 roku
z inicjatywy muzyków Filharmonii Opolskiej im.
Józefa Elsnera w Opolu. Muzycy są absolwentami Akademii Muzycznych (Warszawa, Wrocław,
Łódź, Lwów, Monachium). W swoim dorobku
artystycznym mają koncerty w Europie (Austria,
Szwajcaria, Czechy, Niemcy, Holandia), Ameryce
Południowej (Brazylia, Urugwaj, Argentyna).
W skład zespołu wchodzą: Arkadiusz Czyżewski – I skrzypce, Maciej Wachowski – II skrzypce,
Oleg Konowałow – altówka, Mikołaj Gałan
– wiolonczela.
Kolejnym punktem programu był występ
zespołu Doxx, która przeniósł mieszkańców
w dyskotekowy klimat. Do największych sukcesów zespołu można zaliczyć m.in. występ w finale
Disco Star, gdzie oczarowali publiczność i zajęli
drugie miejsce. Zakończeniem piątkowego wieczoru była zabawa taneczna z zespołem Vegas.

Sobota 19.08.2017 r.

S

obota była dniem przepełnionym atrakcjami.
Już od godziny 16:00 przed kościółkiem
poewangelickim mieszkańcy mogli podziwiać
Staropolską Wioskę Rzemieślniczą, gdzie swoje
dzieła prezentowali m.in. kowal czy tkaczka. Ich
umiejętności robiły ogromne wrażenie, szczególnie na dzieciach, które tłumnie odwiedziały
stoiska. W tym samym czasie na scenie prezentowali się podopieczni Ośrodka Kultury i Sportu
w Prószkowie. Mogliśmy podziwiać występy
młodzieży Scorpion DT, Mażoretek oraz posłuchać znanych utworów w wykonaniu członków
Klubu Wokalisty. Od godziny 17:30 rozpoczął
się program przygotowany specjalnie dla najmłodszych. Smerfy zabrały dzieci w magiczny
świat bajek i dobrej zabawy. W końcu nadszedł
czas na gwiazdę wieczoru – Kabaret Masztalscy.
Masztalscy to śląska grupa kabaretowa, założona
w latach 80-tych, przez redaktorów Polskiego
Radia w Katowicach - Aleksandra Trzaskę (Masztalskiego) i Jerzego Ciurloka (Ecika). Nazwa kabaretu pochodzi od nazwiska fikcyjnego górnika,
bohatera szeregu popularnych anegdot, opowiadanych do dziś na Śląsku.
Tuż po udanym występie kabaretu na scenie
pojawiła się grupa The Shout, która przebojami
zespołu Czerwone Gitary i The Beatles wprowadziła mieszkańców w imprezowy nastrój. Na
zakończenie Dni Prószkowa odbyła się Dyskoteka pod Gwiazdami, którą poprowadził DJ Baśka
oraz widowiskowe show – pokaz ognia.
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Konkurs Bawarskiego Ministerstwa Kultury i Nauki!
Uczniowie ze Złotnik po raz szósty znaleźli się wśród laureatów konkursu
Bawarskiego Ministerstwa Kultury i Nauki.

K

onkurs zatytułowany „Niemcy i ich wschodni sąsiedzi. My w Europie”
bawarskie ministerstwo organizuje co dwa lata. W tym roku do współzawodnictwa na temat „Karol IV – Czechy, Bawaria, Europa” stanęło ponad 160
projektów kreatywnych, nadesłanych przez szkoły bawarskie oraz z Europy
Środkowej i Wschodniej, gdzie nauczany jest język niemiecki. Łącznie zaangażował prawie 12.000 uczestników.
Projekt uczniów i uczennic z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złotnikach pod kierunkiem nauczycielki Alicji Połczan nosił tytuł „ Nach den Spuren Karls IV. – eine Zeitreise ins Mittelalter” i był efektem pracy grupowej
uczniów z klas 1, 2, 3, 5 i 6 (Maja Kobzik, Kamil Chudala, Noe Kutz, Malwina
Danisz, Dawid Anioł, Maksymilian Faber, Natalia Kiwus, Maria Wojtaszek, Barbara Neuwald, Emilie Ksienżyk).
Aby poznać postać Karola IV – króla Czech i cesarza rzymsko-niemieckiego, uczniowie przenieśli się w czasie – do średniowiecza.
Po „powrocie z podróży” wybrali najciekawsze i najbardziej intrygujące motywy, dotyczące władcy lub wydarzeń z czasów jego panowania.
Następnie swoją interpretację przedstawili w formie rysunków. Powstałe
prace o nietypowym kształcie -okularów, miały charakter symboliczny.

Piknik
integracyjny
Tradycją Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Prószkowie
jest organizacja pikniku integracyjnego kończącego wakacje.

W

dniu 23-08-2017r. został zorganizowany piknik rodzinny. Imprezę zorganizowano w parku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie. Około 60
osób było uczestnikami tego spotkania. Terapeuta ds. uzależnień przeprowadził pogadankę dotyczącą agresywnych zachowań, problemu uzależnień
i innych używek. Wskazywał również działania profilaktyczne podejmowane
wobec osób uzależnionych. Dzieci natomiast miały możliwość uczestniczenia w szeregu zabaw i konkursów przeprowadzonych przez animatorów.
W spotkaniu uczestniczył nasz dzielnicowy dając tym samym możliwość
zwrócenia się do niego z problemami dnia codziennego. Nie zabrakło pieczonej kiełbaski i drobnych upominków za udział w konkursach i zabawach
Nie zawiodła nas również pogoda.
Wszystkim uczestnikom a także Ośrodkowi Kultury i Sportu za pomoc
przy organizacji pikniku – serdecznie dziękuję.

Dzięki nim, dzieci miały wrażenie, że patrzą oczami Karola IV.
Namalowane rysunki na „szkłach”
odzwierciedlały historię, która
wydarzyła się ok. 700 lat temu.
Dziewięć najbardziej oryginalnych prac stworzyło prezentację
przeplataną nagraniami pt. „Śladami Karola IV – średniowieczna
podróż w czasie.” Autorzy tych
dzieł opowiedzieli w języku niemieckim o tym, co namalowali.
Projekt otrzymał 1. miejsce.
Uczennice Emilie Ksienżyk i Barbara
Neuwald – jako najstarsze współautorki projektu wraz z nauczycielem otrzymali zaproszenie na trzydniową uroczystość
podsumowania konkursu i wręczenia nagród do Bayerisch Eisenstein na
Bawarii.
Konkurs bawarski w swojej tematyce koncentruje się na rozwoju historycznych stosunków między Niemcami i ich wschodnimi sąsiadami. Celem
konkursu jest przygotowanie projektu, który przyczynia się do integracji
europejskiej oraz przezwycięża stereotypy, powstałe na drodze historycznych wydarzeń. Poprzez udział uczniów z Europy Wschodniej konkurs ten
zyskuje międzykulturowy wymiar - umożliwia spotkanie i wzajemne poznanie się, zachęca do nawiązywania kontaktów między uczestnikami różnych
narodowości, integruje. W tej kwestii należy podkreślić ważną rolę Domu
Niemiec Wschodnich „Haus des Deutschen Ostens”, który wspiera organizatora i finansuje nagrody, umożliwiając przyjazd, pobyt oraz korzystanie
z oferty kultury zwycięzców z zagranicy.
Alicja Połczan

ERNTEZEIT – GOLDENE ZEIT
Nun liegt sie schon weit,
Die Felder sind leer
Die Scheune gefüllt mit Halm
und Ähr.
Nicht wie in alten Tagen
Der Bauersmann hoch auf dem
Wagen
Voran das Pferdegespann.
Heut sind andere Zeiten.
Es schlürfen und rattern über die
Weiten
Kombeln mit Traktor zur Seiten.
In einigen Stunden ist das
Getreide
verschwunden,
Verschluckt im eisernen Schlund
Wird ein jedes Gebund.
Zum Danken sollten wir immer
bereit sein,
Für die Früchte der Erd’
Die uns der Himmel beschert.

ZŁOTY CZAS ŻNIW
Minął już czas żniw
pola są puste
stodoły pełne zbóż.
Inaczej niż za dawnych dni,
Gdy chłop siedząc wysoko na
wozie
Końmi zboże zwoził
do zagrody.
Bo dziś już inne czasy –
przez łany dalekie
wlecze się i turkocze
kombajn wraz z traktorem.
W godzin parę
znikają zboża łany
a snopki połknięte
przez gardziel żelazną.
Dziękujmy więc
za płody ziemi,
jakie niebo nam daje!

Ingeborg Odelga
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Żegnajcie wakacje!
Wakacje dobiegły końca i z tęsknotą
będziemy oczekiwać kolejnych.

D

o tego jednak czasu towarzyszyć nam będą
miłe wspomnienia z tegorocznych wakacji.
W naszej gminie dzieciakom nie pozwolono na
nudę!
Podczas dwóch miesięcy wakacji w Ośrodku
Kultury i Sportu w Prószkowie na dzieci czekało
mnóstwo niesamowitych atrakcji. Prócz zajęć
sportowych, odbywały się tu również zajęcia
plastyczne, które w tym roku budziły ogromne
zainteresowanie.
Otwarte zostały również drzwi do naszej
gminnej perełki – Muzeum Kowalstwa, gdzie
odbywały się niezapomniane wartsztaty rękodzielnicze. Zapaleni gracze wzięli udział w turnieju gier planszowych, a miłośnicy aktywności
wybrali się na wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w Opolu oraz lotniska w Polskiej Nowej
Wsi.
Ta świetna inicjatywa Ośrodka Kultury i Sportu
w Prószkowie sprawiła, że dzieci w naszej gminie
nie mogły narzekać na nudę. Wakacje – do zobaczenia za rok!

UWAGA!

W

związku z sygnałami docierającymi do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prószkowie o przypadkach oszustw których
ofiarami stają się osoby starsze, samotnie
mieszkające i łatwowiernie odnoszące się
do nieznajomych, apelujemy do państwa
o ostrożność w kontaktach z osobami pukającymi do mieszkań.
Sprawcy przestępstw działają za pomocą
różnych metod, wykorzystując zazwyczaj
zaufanie i „Dobre serce” ludzi. Podają się za
pracowników urzędów, ZUS, PCK, itp.
W wymienionych sytuacjach zawsze
należy potwierdzić fakty, poprosić o legitymację służbową, identyfikator.
W sytuacjach gdy osoby są natarczywe
zawsze dzwonić na policję.
Należy pamiętać:
• ZUS nigdy nie odwiedza swoich klientów
w domach. W celu poinformowania np.
o przysługującym świadczeniu kontaktuje
się listownie.
• Zawsze kieruj się zasadą ograniczonego
zaufania.
• Skontaktuj się z innymi członkami rodziny
w celu zweryfikowania informacji które
mogą być np. powodem pożyczki.
• W przypadku osób pukających do drzwi
i podających się za pracowników różnych urzędów - potwierdź to dzwoniąc
do danej instytucji lub prosząc o okazanie
odpowiedniego dokumentu.
• Pamiętaj aby o swoich podejrzeniach
powiadomić policję.
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Co ma wspólnego Rock’n’roll
z Przysieckim Świętem Ziół?
W polskiej tradycji ludowej uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
nazywano świętem Matki Bożej Zielnej lub Matką Bożą Zielną. W Polsce i innych
krajach europejskich czci się Matkę Boską Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej
bujnej roślinności.

J

ak co roku, z okazji święta Matki Boskiej Zielnej
wszyscy mieszkańcy gminy Prószków zjawiają
się w Przysieczy, aby wspólnie spędzić czas, zjeść

kołacz i posłuchać lokalnych zespołów ludowych.
Jednak w tym roku sołtys Przysieczy sprawił, że
ten dzień wszyscy mieszkańcy zapamiętają na
bardzo długo!
W Przysieczy świętowanie rozpoczęło się
już 14 sierpnia. Na plac festynowy w Przysieczy
zjechali miłośnicy mocnego brzmienia, ktorzy
zaprezentowali covery znanych rockowych kapel.
Na scenie zaprezentowały się takie zespoły jak
Red Inn, którego liderem jest Dawid Doszczątek
oraz zespół Brand New Cadillacs – uczestnik m.in.
Must Be The Music, któego wokalistą jest Krzysztof Graca. Taki repertuar zrobił ogromne wrażenie
nie tylko na młodzieży ale również na osobach

Zmieniamy nazwy ulic?

W

dniu 21 sierpnia w Prószkowie odbyło się
spotkanie dla mieszkańców ulic, których
nazwy zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r.
o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.
U. z 2016 r. poz. 744, dalej jako ustawa) muszą
zostać zmienione. W przypadku naszej gminy
zmiany dotyczą tylko obecnej ulicy Krasickiego
oraz ulicy gen. Zawadzkiego w Prószkowie.
Mieszkańcy podczas spotkania przegłosowali
nazwę ulicy z ul. Krasickiego na ul. Ignacego Krasickiego – wybitnego literata polskiego oświecenia, poetę biskupa. Natomiast w przypadku ulicy
gen. Zawadzkiego na RYNEK. Dobrą informacją

jest fakt, że w przypadku osób fizycznych, mieszkańcy nie muszą wymieniać dokumentów
(dowód osobisty, prawo jazdy) Jednak w przypadku firm wpisanych do rejestru CEIDG dane
będą musiały zostać zmienione w terminie 7
dni od wejścia nowych przepisów. Szczegółowe
informacje na ten temat zostaną przekazane
w formie ulotki bezpośrednio do mieszkańców
zainteresowanych ulic.
Katarzyna Szylar
Kierownik Referatu Gospodarki
Urząd Miejski w Prószkowie
ul.Opolska 17, 46-060 Prószków
Tel. 77 401 37 27

w starszym wieku, którzy nie spodziewali się,
że właśnie w Przysieczy usłyszą swoje ulubione
przeboje z młodzieńczych lat.
Podczas drugiego dnia świętowania sceną
zawładnęły gospodynie, czyli zespół „Przysieczanki”, które czuły się tam jak przysłowiowa „ryba
w wodzie”. Oprócz dobrze wszystkim znanych
utworów, zespół zaprezentował również świetnie poczucie humoru. Cóż, z tego od lat już są
znane nasze Panie z Przysieczy!
Również i młodzi adepci muzyki mieli okazję
zaprezentować się na przysieckiej scenie. Podczas obchodów mogliśmy zobaczyć m.in. Paulinę Klosa oraz zespół „To My”.
Za organizację Przysieckiego Święta Ziół dziękujemy Radzie Sołeckiej, na czele z Sołtysem
Krzysztofem Lellek.

Sergiookis CUP
W sobotę, 12 sierpnia rozegrana
została kolejna edycja turnieju piłki
nożnej Sergiookis Cup.

D

o walki o zwycięstwo stanęło 7 drużyn:
FOREVER YOUNG, SERGIO, STARA GWARDIA,
CHRZĄSZCZYCE, ORZEŁ ŹLINICE, PROHEAT PRZYSIECZ oraz GALA DACHY OCHODZE. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, dzięki
czemu wszystkie drużyny miały okazję zmierzyć
się ze sobą w bezpośrednich pojedynkach. Nie
zabrakło emocji i dobrej zabawy, a także kilku
ciekawych goli. Na czele klasyfikacji końcowej
uplasował się zespół FOREVER YOUNG, natomiast
drugie miejsce zajęła ekipa SERGIO, ostatnie
miejsce na podium należało do drużyny STARA
GWARDIA.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy, a organizatorzy już zapraszają na kolejna edycje turnieju
Sergiookis Cup 2018!
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Tour de Folwark 3
W ostatnia sobotę wakacji odbył się
w Folwarku „Tour de Folwark 3”,
czyli dziecięcy rajd rowerowy zorganizowany na terenie Kopalni Folwark.

T

egoroczne zainteresowanie imprezą przeszło
najśmielsze oczekiwania organizatorów –
ponad 140 dzieci zgłosiło się na starcie. Dziecięcy
rajd rowerowy odbył się w sześciu kategoriach

Co słychać
w Górkach?

Ż

yjąc w swojej małej, lokalnej społeczności
warto czasem wychylić „nosa” poza własne
podwórko. Dzięki temu możemy odkryć nie tylko
wiele pięknych miejsc w naszej miejscowości, ale
także poznać wspaniałych ludzi, z którymi do tej
pory bez słowa mijaliśmy się na ulicy. Takie znajomości, a czasem nawet przyjaźnie są najcenniejsze na świecie. Widzą o tym mieszkańcy Górek,
których działanie jest godne naśladowania!
Od momentu powstania stowarzyszenia
w Górkach mają pełne ręce pracy! Dzięki progamowi Działaj Lokalnie coraz śmielej spełniają
swoje marzenia i wspólnymi siłami zagospodarowuja plac przy boisku szkolnym.
Pierwsze etapy ich pracy można już podziwiać
– na boisku stanęły nowe ławki, które wspólnymi
siłami przygotowywała grupa mieszkańców.
Kolejnym etapem było posprzątanie terenu,
układanie kostki, wyrywanie chwastów oraz
grabienie. Postanowiono również przygotować
bardzo modne w tym sezonie kwietniki – wykonane z palet. W międzyczasie przygotowywana
jest również nowa korona żniwna na zbliżające
się dużymi krokami tegoroczne gminne dożynki.
Mieszkańcom Górek nie brakuje pomysłów,
zapału i chęci do pracy – oby tak dalej! Trzymamy
za Was kciuki!

wiekowych, a w każdej z nich osobno klasyfikowano chłopców i dziewczęta. Po przyjeździe
na metę każde dziecko otrzymało pamiątkowy
medal, a następnie odbywała się dekoracja zwycięzców we wszystkich dwunastu wyścigach.
Rywalizacja na trasie Tour de Folwark przebiegała
w atmosferze wspaniałej zabawy i rodzinnego
pikniku. Najmłodszy uczestnik, Franciszek Dobrowolski miał niespełna rok!
Na dzieci czekały jeszcze inne atrakcje! Specjalnie przygotowane na te okazję gry i animacje – a dla wszystkich gości czekał poczęstunek
w formie pieczonych kiełbasek.
W zabezpieczeniu wyścigów oraz sprawnym
przeprowadzeniu zawodów pomogła Grupa
MTB Krapkowice.

Organizatorem rajdu była Fundacja Górażdże
– Aktywni w Regionie. Fundacja rozpoczęła działalność na początku 2012 roku. Jej założycielami
są trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement SA, Górażdże Kruszywa
Sp. z o.o. i Górażdze Beton Sp. o.o. Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie lokalnych społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie
których prowadzą swoją działalność Fundatorzy
czyli spółki Grupy Górażdże, ze szczególnym
uwzględnieniem mieszkańców województwa
opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże
Cement SA.
Dopisała pogoda i humory uczestników. Dziękujemy i do zobaczenia za rok!
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Wyjątkowy jubileusz LKS
Polonia Prószków!

B

ycie sportowcem to dla wielu z nas sposób na życie. Sportowy tryb
życia, zarówno na poziomie mistrzowskim, jak i amatorskim wymaga
wielu poświęceń i wyrzeczeń. Na szczęście, z takiego stylu życia możemy
wynieść więcej korzyści niż strat.
W naszej gminie istnieje kilka wspaniałych zespołów sportowych. Bez
względu na to w jakiej lidze grają i jakie osiągają wyniki. Najważniejsze jest
to, że łączą mieszkańców i dostarczają wielu pozytywnych emocji. A jeśli
o emocjach mowa, wartym wspomnienia jest fakt, że jedna z naszych drużyn dostarcza nam prawdziwych piłkarskich emocji już od 70 lat!
W niedzielę, 13 sierpnia swoje 70-lecie istnienia obchodziła drużyna LKS
Polonia Prószków. Z tej okazji zorganizowano towarzyski turniej, na który
zaproszono zaprzyjaźnione drużyny: LZS Sławice, Sergio Prószków, LZS
Chmielowice, Orzeł Źlinice oraz Oldboje Prószków. Prócz zaprzyjaźnionych
drużyn na turniej przybyli wierni kibice prószkowskiej drużyny.

Tenis-gram, bo lubię!
Letnie półkolonie tenisowe cz. 2

Historia LKS Polonia Prószków zapisana na zdjęciach:

W

sierpniu, Funadcja Tenis Prószków przygotowała drugi turnus półkoloni tenisowych. Tym razem w zajęciał udział wzięły starsze dzieci, do
18 roku życia. Podczas zajęć prócz ćwiczeń koordynacyjnych, przygotowujących do gry w tenisa, młodzież doskonaliła swoje uderzenia, w tym serwis i wolej, ale również nauczyła się rozprowadzania przeciwnika na korcie,
które było jednym z założeń taktycznych.
Podczas zajęć wakacyjnych Fundacja Tenis Prószków odwiedziła również
Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie, gdzie po raz pierwszy odbyły się
tutaj zajęcia tenisa ziemnego. Nie brakowało uśmiechów i zadowolenia podopiecznych – mamy nadzieję, że będzie to początek wspaniałej współracy.
Fundacja Tenis Prószków dziękuje wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i obecność!

Najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów sportowych
życzy Burmistrz Prószkowa Róża Malik
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Orzeł Źlinice – liga okręgowa

O
Rozpoczynamy
rozgrywki piłkarskie!
Rozpoczął się już nowy sezon piłkarski w sezonie 2017/2018.
Jakie wyniki przyniosą najbliższe rozgrywki?
Wartym odnotowania jest fakt powstania nowej drużyny
w naszej gminie – KSC Chrząszczyce.

d pewnej wygranej z drużyną z Otmuchowa rozpoczęli sezon piłkarze
Orła Źlinice. Dobra passa nie trwała jednak długo, ponieważ już podczas kolejnego meczu ulegli wysoko (0:5) drużynie Groszmal Odra II Opole.
Trzecia kolejka przyniosła piłkarzom Orła upragnione punkty – na własnym
boisku zremisowali z drużyną GLKS Kietrz 1:1.
02.09.2017 r.
KS Bodzanów Nowy Świat – Orzeł Źlinice
09.09.2017 r.
Orzeł Źlinice – LKS Racławia Racławice Śląskie
16.09.2017 r.
LZS Racławiczki – Orzeł Źlinice

LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

LKS Polonia Prószków – klasa A

D
Seniorzy Polonii Prószków po bolesnym spadku z klasy A, rozpoczęli
sezon od zwycięstwa na wyjeździe nad drużyną LZS Burza Kosorowice 2:1.
Kolejny mecz rozegrają w najbliższy weekend na własnym boisku z zespołem LZS Kosmos Dobra.
03.09.2017 r.
LKS Polonia Prószków – LZS Kosmos Dobra
09.09.2017 r.
LZS Przysiecz – LKS Polonia Prószków
17.09.2017 r.
LKS Polonia Prószków – LKS Oborowiec

OGŁOSZENIE
Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że
w listopadzie br. planowanie jest otwarcie Domu Dziennego
Pobytu z siedzibą w Prószkowie przy ul. Zamkowej 2.
Dom przeznaczony jest dla osób, które ze wzlędu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność ruchową, sytuację życiową, warunki rodzinne,
materialne oraz bezradność w sprawach prowadzenia własnego gospodarstwa domowego wymagają pomocy i wsparcia osób trzecich.
DDP będzie świadczył usługi w zakresie:
1) zaspakajania potrzeb bytowych m.in. poprzez zapewnienie drugiego
śniadania oraz dwudaniowego obiadu,
2) usług opiekuńczych poprzez udzielanie pomocy w podstawowych
czynnościach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, podtrzymywanie sprawności ruchowej i aktywizowanie poprzez udział
w zajęciach terapeutycznych, udzielanie porad i wsparcia psychologicznego, a także udzielanie pomocy w załatwieniu spraw osobistych, zdrowotnych, urzędowych,
3) zaspakajania potrzeb kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i towarzyskich.
Dom będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30
do 17:00. Oprócz zajęć prowadzonych w ramach opieki dziennej, Dom
będzie dysponował również miejscami całodobowego, okresowego
pobytu.
Osobom niepłęnosprawnym ruchowo DDP zapewniał będzie możliwość skorzystania z przewozu środkami transportu DPS w Prószkowie.
Osoby z terenu Gminy Prószków zainteresowane korzystaniem
z usług tworzonej placówki, proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17, a osoby spoza
Gminy Prószków – z ośrodkami pomocy społecznej w miejscu swojego
zamieszkania.

la piłkarzy LZS Przysiecz nie było to dobre rozpoczęcie sezonu. Ich
pierwszy mecz na wyjeździe z drużyną KS Magnum Chorula zakończył się wysoką porażką 12:0. Następna kolejka to już przełamanie drużyny
z Przysieczy, która pokonała na własnym boisku beniaminka z naszej gminy
KS Chrząszcz Chrząszczyce 3:1.
03.09.2017 r.
MKS II Gogolin – LZS Przysiecz
09.09.2017 r.
LZS Przysiecz – LKS Polonia Prószków
16.09.2017 r.
Otmęt KFS Krapkowice – LZS Przysiecz

KS Chrząszcz Chrząszczyce

N

owo powstała drużyna w naszej gminie rozpoczęła swój pierwszy
historyczny sezon bardzo optymistycznie. Podejmując na własnym
boisku drużynę LZS Kosmos Dobra zdobyli aż 3 bramki ostatecznie pokonali
swoich przeciwników 3:1. Kolejny mecz to spotkanie z sąsiadami z Przysieczy, podczas którego musieli uznać wyższość swoich rywali.
03.09.2017 r.
KS Chrząszcz Chrząszczyce – LKS Oborowiec
09.09.2017 r.
KS Magnum Chorula – KS Chrząszcz Chrząszczyce
17.09.2017 r.
KS Chrząszcz Chrząszczyce – LKS Strzeleczki

MKS Gwiazda Prószków – II liga kobiet

J

edyna kobieca drużyna w naszej gminie swoje rozgrywki rozpoczęła
w ostatni weekend sierpnia. Podczas domowego meczu mierzyła się
z drużyną UKS Bielawianka Bielawa. Mecz zakończył się remisem 2:2.
02.09.2017 r.
KKS Zabrze – MKS Gwiazda Prószków
10.09.2017 r.
MKS Gwiazda Prószków – AZS II Wrocław
16.09.2017 r.
AZS PWSZ Wałbrzych – MKS Gwiazda Prószków
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