
Drodzy Mieszkańcy,
 

Przed nami najpiękniejsze święta w roku – Boże Narodzenie.  
Niech ten czas radości i zadumy będzie czasem  

spędzonym z najbliższymi. Czasem, który doda nam sił  
i umocni nas w dążeniu do największej cnoty,  

jaką jest szczera miłość.
W nadchodzącym Nowym Roku 2018  

życzymy zdrowia, pomyślności i wielu miłych chwil.
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Obchody 10-lecia istnienia Orkiestry 
odbyły podczas coroczniej imprezy 
„Andrzejki z Kaprysem”, które 
organizowane są w Gościńcu  
pod Różą w Chrząszczycach. 
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Świnia w Przysieczy nigdy nie może 
czuć się bezpiecznie, jest to bowiem 
miejscowość, która od lat, hucznie 
obchodzi jedno z wyjątkowych  
śląskich świąt – Świniobicie. 
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Uczniowie i nauczyciele Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Prószkowie, jak 
co rok, uczcili Dzień Patrona i Święto 
Niepodległości uroczystym apelem  
oraz Festiwalem Piosenki Patriotycznej. 
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10 lat Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Kaprys

Uwaga! W Przysieczy 
znaleziono świnię!

Festiwal Piosenki 
Patriotycznej

Życzenia składają:  
Burmistrz Prószkowa - Róża Malik,  

Rada Miejska,  
Pracownicy Urzędu Miejskiego  

w Prószkowie. 
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Kolejny 
sukces parafii 
w Prószkowie!

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
kościoły i kościelne osoby prawne, a także 

związki wyznaniowe mogą znacznie szerzej 
korzystać z unijnych środków dotacyjnych. 
Choć na początku takie dotacje napotykały na 
pewien opór w środowiskach kościelnych, tak 
u nas, w Prószkowie, już od lat proboszcz para-
fii w Prószkowie stara się coraz odważniej sięgać 
po pieniądze z programów operacyjnych, które 
przeznaczone są na odnowę obiektów sakral-
nych, zagospodarowanie terenów przykościel-
nych, rewitalizację czy nawet termomoderniza-
cję budynków sakralnych oraz ich otoczenia. 

W tym roku parafia w Prószkowie może 
pochwalić się kolejnym dużym sukcesem, ponie-
waż pozyskała aż 99 100,00 zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na 
poprawę efektywności energetycznej kościoła 
parafialnego w Prószkowie poprzez zastosowa-
nie proekologicznego źródła ciepła.

Ligockie Wrzosy z Ligoty Prószkowskiej kiero-
wane przez Przemysława Ślusarczyka otrzy-

mały Złote Pasmo w XXVI Festiwalu Chórów 
i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach. 
Przesłuchania odbyły się w dniach 18 i 19 listo-
pada 2017 roku. 

Z tej okazji warto przypomnieć historię całego 
zespołu, który został założony w czerwcu 2004 
roku przez grono mieszkańców Ligoty Prószkow-
skiej oraz Agnieszkę i Przemysława Ślusarczyków 
przy wielkim wsparciu Anieli Czollek - sołtysa 
Ligoty Prószkowskiej. Zadaniem zespołu jest 

11 listopada obchodzone jest jedno 
z najważniejszych świąt narodowych 

- Święto Niepodległości. Nie jest to jednak 
jedyne święto. W tym dniu przypada  rów-
nież wspomnienie Św. Marcina. Tego dnia 
tradycyjnie piecze się gęś i zajada rogalami 
marcińskimi.

Przez wieki kultura ludowa wzbogacała listo-
padową uroczystość św. Marcina o nowe obrzędy, 
splatając prawdę o świętym Marcinie z wieloma 
legendami. Dzięki temu przetrwał wzbogacony 
wizerunek Marcina z Tours, który wg. legend, 
napotkał zimą na półnagiego żebraka i oddał 
mu połowę swego płaszcza. W nocy, we śnie 
pojawił mu się Chrystus odziany w jego płaszcz, 
który miał przemówić do aniołów: „Patrzcie, jak 
mnie Marcin, katechumen, przyodział”. To był 
przełomowy moment w życiu świętego, który 

Ligockie Wrzosy laureatami  
Złotego Pasma w Walcach

promocja wsi oraz rozwijanie kultury muzycz-
nej jej mieszkańców oraz pielęgnowanie tradycji 
kultury śląskiej. Działalność zespołu jest finanso-
wana przez OKiS w Prószkowie.

„Ligockie Wrzosy” zadebiutowały podczas 
Gminnych Dożynek w Górkach koło Opola 26 
września 2004 roku. Zespół wielokrotnie koncer-
tuje na terenie województwa i w kraju. Repertuar 
zespołu to ponad 50 pieśni w gwarze śląskiej, 
języku polskim i niemieckim. W 2014 roku Ligoc-
kie Wrzosy obchodził Jubileusz 10-lecia działal-
ności zespołu.

Obchody dnia św. Marcina w Prószowie i Chrząszczycach

Od świętego Marcina zima się zaczyna!
porzucił służbę w wojsku, by w pełni oddać się 
Bogu. Nie było to jednak takie proste, jak może 
nam się wydawać. Gdy Marcin poprosił o zwol-
nienie z wojska, dowódca kazał go aresztować. 
Wówczas Marcin zażądał, by w czasie bitwy 
pozwolono mu być w pierwszym szeregu, a on, 
bez broni będzie walczył jedynie znakiem krzyża. 
Gdy miał już nadejść moment bitwy, niespodzie-
wanie wróg poprosił o zawarcie pokoju - chrze-
ścijanie widzieli w tym wyraźny znak Boży. Marcin 
otrzymał wtedy zwolnienie z wojska i powrócił 
na Węgry, by odwiedzić swoich starych już, rodzi-
ców.  Następnie udał się do francuskiego miasta 
Poitiers i wyznał biskupowi, że chce poświęcić się 
na wyłączną służbę Bogu, w charakterze ascety. 
Biskup wydzielił mu pustelnię, w której Marcin 
zamieszkał. Sława życia i cudów mnicha rozniosła 
się po całej okolicy. Kapłani i wierni skłaniali go 

więc, by zasiadł w stolicy biskupskiej, 
i tak 4 lipca 371 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie i sakrę biskupią. Na stolicy 
biskupiej zasiadał 26 lat. Bywał jednak 
cały czas poza domem, wśród swoich 
wiernych, wizytując, wspierając i zachę-
cając. Żył nader skromnie, prowadził 
życie ascetyczne mnicha, odprawiał 
pokuty i posty. Zawsze jednak szedł 
z pomocą bliźniemu.

W naszej gminie, dzień ten jest co 
roku wyjątkowo obchodzony. W Prósz-
kowie, gdy tylko zajdzie słońce, a niebo 

pokryją ciemne chmury nocy, mieszkańcy 
zbierają  się z pochodniami na placu kościoła 
w Prószkowie, aby w towarzystwie Orkiestry 
Dętej Prószków oraz św. Marcina jadącego na 
koniu, przemaszerować przez rynek, aż do placu 
przed kościółkiem poewangelickim. Tam, odgry-
wana jest krótka scenka z życia świętego, który 
oddaje część swojego płaszcza napotkanemu  
żebrakowi. W tym roku w organizację obchodów 
zaangażowali się uczniowie i nauczyciele PSP 
Prószków oraz Przedszkolaki z Prószkowa, którzy 
umilili listopadowy wieczór specjalnie przygoto-
wanymi na tę okazję piosenkami. Po zakończe-
niu części artystycznej, na wszystkich przybyłych 
mieszkańców czekała rozgrzewająca herbata 
oraz tradycyjne rogale.

W Chrząszczycach, tradycja obchodów św. 
Marcina trwa jeszcze dłużej. Tam, tuż po Mszy 
Świętej rozgrywana jest pełna inscenizacja, w któ-
rej udział biorą mieszkańcy parafii. Nic dziwnego, 
że co roku cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem. Podziękowania należą się piekarni Mar-
gos, która specjalnie na tę okazję przygotowała 
pyszne rogaliki. 
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Uwaga! 
W Przysieczy 
znaleziono świnię!

Świnia w Przysieczy nigdy nie może czuć się 
bezpiecznie, jest to bowiem miejscowość, 

która od lat, hucznie obchodzi jedno z wyjątko-
wych śląskich świąt – Świniobicie. Dawniej, na 
śląsku tzw. ubój świń odbywał się przeważnie 
raz w roku, w okresie jesienno-zimowym. Tak 
też pozostało do dziś, więc gdy tylko prosiak 
dostrzeże na kalendarzu, że zbliża się listopad, 
szerokim łukiem omija Przysiecz...

Pomimo niechęci prosiaków, Sołtys Przy-
sieczy Pan Krzysztof Lellek stanął na wysokości 
zadania i upolował dobrze wyhodowaną świnkę. 
Egzekutorem, a w zasadzie egzekutorką naszej 

„Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, 
tylko to, więcej nic” – brzmią słowa popu-

larnego szlagieru Piotra Szczepanika. Ale czy 
w rzeczywistości również tak jest?  Często sły-
szymy różne odważne określenia „kocham to 
jedzenie, kocham ten samochód, kocham tę 
muzykę” i sami podważamy ważność oraz wyjąt-
kowość tego słowa.  Ale czy w momencie, kiedy 
chcemy złożyć deklarację uczuć drugiej osobie, 
przychodzi nam to tak samo łatwo? Znaczenie 
słowa „kocham” najlepiej poznali nasi dziadkowie, 
nasza oma i opa, którzy przysięgając sobie przed 
Bogiem „miłość, wierność i uczciwość małżeń-
ską” trwali w tej obietnicy przez całe swoje życie. 
W zdrowiu i w chorobie, w chwilach dobrych 
ale również w tych złych, wspierali się, kochali 
i zawsze mogli na sobie polegać.

Prawdziwym świętem dla każdego małżeń-
stwa powinna być rocznica ślubu, która co roku 

głównej bohaterki była najsławniejsza kucharka 
w gminie – Stefania Wystrach, która wraz z całym 
sztabem wspaniałych kucharek przygotowała 
ze świni mnóstwo smakowitych kąsków! Wieść 

o specjałach z Przysieczy rozniosła się po całej 
okolicy i dlatego, 18 listopada do sali „U Rum-
cajsa” zjechali się najwięksi smakosze wyrobów 
Pani Stefki. Sołtys zadbał jednak o to, aby brzu-
chy nikomu nie pękły z przejedzenia i specjalnie 
na tę okazję zaprosił Pana Huberta Pelkę, który 
zafundował gościom sporą dawkę ruchu w rytm 
dobrej muzyki. Gościem specjalnym był występ 
zespołu Eibleann- Irish Dance Drama Group 
z Opola, który zafundował nam pokaz prawdzi-
wego irnaldzkiego tańca, który na wszystkich 
zrobił piorunujące wrażenie!

Wszystkie świnie w okolicy mogą już ode-
tchnąć z ulgą i odliczać dnia do następnego listo-
padowego świniobicia w Przysieczy.

Kochać - tylko to, więcej nic!

Złoci Jubilaci:

Józef i Jadwiga Rock ze Złotnik
Paweł i Maria Szwalbe ze Złotnik
Roman i Gabriela Pych  z Chrząszczyc
Paweł i Teresa Broy z Boguszyc
Józef i Janina Lisek  z Zimnic Małych 
Dietmar i Jadwiga Giza z Folwarku
Jan i Elfryda Korbel z Winowa

Diamentowi Jubilaci:

Jan i Julia Kurp z Prószkowa
August i Maria Oppelt z Prószkowa
Jerzy i Helena Komor ze Źlinic
z Winowa

jubiletusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego. 
Podczas spotkania nie brakowało wspaniałych 
wspomień i ciekawych historii, które udowad-
niały, że miłość zdolna jest do wielkich poświę-
ceń. Uroczystego charakteru temu wydarzeniu 
dodali młodzi muzycy z Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Kaprys.

Te wspólne lata to symbol wierności i miłości 
rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia 
istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny 
przykład dla młodych pokoleń. Za zgodność 
pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń, 
dla dobra założonych przed pół wiekiem rodzin, 
za dobre wychowanie dzieci, za noce przy nich 
nieprzespane, za łzy, radości, za każdy siwy włos 
na ich skroni.

daje dowód na to, że wspólne życie ma sens 
i daje ogrom szczęścia. Warto więc z rocznicy 
ślubu uczynić prawdziwe domowe święto. To 
doskonały dzień na rozmowę, wspólną kolację, 
a także na wybaczenie sobie przykrości. Owszem, 
kosztuje to trochę zachodu, bo przecież trzeba się 
do tego dnia dobrze przygotować – ale o szczę-
śliwy związek starać trzeba się całe życie. 

W naszej gminie szczególnie doceniamy wie-
loletnie małżeństwa. Tradycyjnie już w listopa-
dzie, Burmistrz Prószkowa Róża Malik zaprosiła 
na uroczyste spotkanie wszystkie pary z terenu 
gminy Prószków, które w tym roku obchodziły 
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Orkiestry Dętej Kaprys, która w tym roku obcho-
dzi swoje 10-lecie działalności. I choć on, prócz 
pięknie zapuszczonej brody nie zmienił się ani 
trochę, tak jego podopieczni zmienili się o 180°.

Obecnie orkiestrę tworzą muzycy w ponad 
pięćdziesięcioosobowym składzie: dzieci i mło-
dzież z terenu gminy Prószków oraz pobliskich 
miejscowości. Coś, czym zaraził i zjednoczył mło-
dych muzyków Pan Klaudiusz to wspólna zabawa 
muzyką oraz chęć rozwijania swoich umiejętno-
ści. Wszystko to powoduje, że pomimo upływu 
lat orkiestra wciąż jest energiczna i młoda. Po 10 
latach działalności ma na koncie występy m.in. 
w Filharmonii Opolskiej, w Hali Stulecia we Wro-
cławiu, w Partnerskich miastach Gminy Prószków 
oraz na Europejskich Festiwalach Muzycznych. 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys ma na swoim 
koncie również nagranie płyty CD oraz udział 
w międzynarodowych projekatch. Jak sami 
o sobie mówią – Poznaliśmy przez dziesięć lat 
wielu nowych ludzi: Czechów, Niemców, mogli-
śmy gościć ich u siebie i wspólnie z nimi grać 
na jednej scenie. Niektóre przyjaźnie pozostały 
do dziś i są żywym przykładem na to, że warto 
w życiu robić coś więcej…

Obchody 10-lecia istnienia  Orkiestry odbyły 
podczas coroczniej imprezy „Andrzejki z Kapry-
sem”, które organizowane są w Gościńcu pod 
Różą w Chrząszczycach. Charakter tej imprezy 
nieco różnił się od pozostałych, ponieważ oprócz 
koncertu orkiestry, mieliśmy okazję zobaczyć 

Czy można wyobrazić sobie społeczeństwo bez 
sztuki? Właśnie… Dlaczego więc wciąż tak 

wielu dorosłych nie przywiązuje wagi do aktyw-
ności plastycznej dziecka? Może dlatego, że jest 
ona naturalna. Dziecko tworzy samowolnie, chęt-
nie i z łatwością. Kolejny powód to prawdopo-
dobnie brak wiedzy. Większość dorosłych po pro-
stu nie wie, jak ważna jest twórczość plastyczna, 
a prawie nikt o niej nie mówi! Tymczasem jest ona 
niezbędna do prawidłowego, wszechstronnego 
i harmonijnego rozwoju dziecka!

To właśnie powód wprowadzenia innowacji 
pedagogicznej „Dziecko w świecie sztuki”, która 
jest realizowana w grupie starszaków w przed-
szkolu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. 
Pisarzy Śląskich w Złotnikach. Dzieci pogłębiają 

Kaprys świętował swoje 10-lecie!
również pokaz zdjęć z ostatnich 10 lat działalno-
ści, a także liczne podziękowania i życzenia. 

Na uroczystości nie mogło zabraknąć rów-
nież Burmistrz Prószkowa, Pani Róży Malik wraz 
z dyrektorem OKiS Prószków Joachimem Konsek, 
którzy z wielką radością wspólnie wręczyli na 
ręce Klaudiusza Lisonia czek na sumę 10.000 zł.

Innowacja pedagogiczna „Dziecko w świecie sztuki” w Złotnikach

treści z zakresu edukacji plastycznej, muzycznej, 
teatralnej oraz ruchowej. W przedszkolu odby-
wają się ciekawe zajęcia plastyczne nastawione 
przede wszystkim na radość tworzenia, a nie 
koniecznie na efekt. W ramach realizacji niektó-
rych założeń innowacji dzieci odwiedziły Galerię 
Muzeum Śląska Opolskiego, gdzie uczestniczyły 

w warsztatach teoretyczno – plastycznych 
„Widzieć po malarsku”. Starszaki poznały postać 
sławnego opolskiego malarza Jana Cybisa, jego 
warsztat malarski oraz niektóre dzieła. Uczestni-
czyły również w zajęciach plastycznych, gdzie na 
płótnie rysowały specjalnymi pastelami. Prace 
zabrały ze sobą na pamiątkę. W przedszkolu 
czeka na dzieci jeszcze wiele innych atrakcji 
w ramach realizacji innowacji. Są to min. warsz-
taty plastyczne prowadzone przez zaproszonego 
gościa – plastyka, teatrzyki, mini koncerty – kon-
certy  fortepianowe przygotowane przez naszą 
absolwentkę Annę Szindzielorz, oraz wiele, wiele 
innych. A dzieci naprawdę niewiele potrzebują, 
aby rozwijać własną kreatywność.      

Anna Zamojska - Nocoń

To, jak szybko mija czas najlepiej widać, gdy 
patrzy się na dzieci, które rosną i dojrzewają. 

Jednego dnia obserwujemy jak spokojnie leżą 
w swoich pierwszych łóżeczkach, na palcach 
podchodzimy by sprawdzić, czy aby wszystko 
w porządku, a potem nagle nadchodzi moment, 
w którym zdajemy sobie sprawę z tego, że coraz 
trudniej nam za nimi nadążyć, mają swoje sprawy, 
znajomych i obowiązki.

O tym jak szybko biegnie czas najlepiej prze-
konał się Klaudiusz Lisoń, dyrygent Młodzieżowej 
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Kaprys świętował swoje 10-lecie!

Pocztówkowe 
przedszkole

Przedszkole w Boguszycach dołączyło do 
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 

„Pocztówkowe Przedszkole”. W dzisiejszych cza-
sach tradycyjne wysyłanie pocztówek czy listów 
powoli odchodzi w niepamięć. Łatwiej napisać 
e-mail, SMS albo wysłać wiadomość na portalu 
społecznościowym.  Chcąc od najmłodszych lat 
uczyć dzieci tej ciekawej formy komunikowania 
się, jaką jest wysyłanie listów i pocztówek nasze 
przedszkole zdecydowało się dołączyć do ogól-
nopolskiej akcji i rozpocząć pocztówkową przy-
godę z innymi przedszkolami. 

Dlatego warto już od najmłodszych lat uczyć 
dzieci, że jest to bardzo ciekawa forma komuniko-
wania się z innymi osobami, aby w późniejszym 
czasie również one podtrzymywały tą tradycję.

Głównym celem, jest wymiana pocztówek 
i listów z innymi przedszkolami z całej Polski, 
nawiązanie kontaktu z innymi placówkami oświa-
towymi, zapoznanie z zawodami pracowników 
poczty oraz promowanie własnej miejscowości, 
miasta i przedszkola. 

Zajęcia dla osób, które chcą: pokonać nieśmiałość i stres, odkrywać swoje możliwości aktorskie, 
świadomie używać emocji, działać z twórczymi ludźmi. Warsztaty będzie prowadził zawo-

dowy aktor.
W programie m.in. elementarne zadania aktorskie, dykcja, emisja głosu, improwizacja, wiersz, 

proza, sceny współczesne i klasyczne.
Zajęcia są bezpłatne i bezstresowe.
Na warsztaty zapraszamy młodzież z siódmych klas szkoły podstawowej, gimnazjalistów 

i licealistów.
Zajecia odbywać będą się w każdą niedzielę w godz. 16:00 – 18:00.
Zajęcia poprowadzi p. Tomasz Stochniał.

Ogłaszamy nabór na WARSZTATY AKTORSKIE

Dzień dyni 
Dzień pomarańczowy w przedszkolu 
w Boguszycach

Dynie małe, dynie duże,
dynie w dole, dynie w górze.
Dynie z lewej, dynie z prawej,
dynie kręcą się w zabawie.
25 października w naszym przedszkolu odbył 

się pierwszy Przedszkolny Festiwal Dyni. Tego 
dnia przedszkole zamieniło się w dyniową krainę, 
w której królował kolor pomarańczowy.

Tego dnia dzieci przyniosły do przedszkola róż-
nej wielkości i różnego rodzaju dynie, aby wykorzy-
stać je do wspaniałej zabawy. Na początku panie 
zorganizowały różne zabawy z dynią , dzieci toczyły 
je, podawały sobie ją w kole z rąk do rąk , za ple-
cami i itp . Były zajęcia matematyczne określające, 
która dynia jest największa, a która najmniejsza, 
układały wg wielkości i koloru. Dzieci dowiedziały 
się, że dynia jest bardzo zdrowym warzywem oraz 
gdzie i w jakach warunkach ono rośnie. Następnie 
nasi najmłodsi przystąpili do dyniowych zawo-
dów- pokonanie slalomu dyniowego.

Na zakończenie „Dnia dyni” dzieci wykonały 
w parach „ Dynie z gazety i bibuły”  oraz „Dyniowe 
stworki”. Przedszkolaki wykazały się ogromną kre-
atywnością i jednocześnie świetnie się przy tym 
bawiły. Wszyscy byliśmy zachwyceni efektem 
końcowym.

Takie święto sprawiło dzieciom wiele rado-
ści. Przedszkolaki były aktywne, otwarte i wesołe 
podczas wspólnej zabawy.

DAS CHRISTKINDL
 
Im verschneiten Winterwald
auf den höchsten Tannenspitzen,
dort, wo die Eiskristalle glitzern
hat ein Vöglein
das Christkind geschaut.
 
Dann am Abend in der stillen Zeit,
wenn die Sterne am Himmel steh’n
kommt es hernieder geflogen
zu den lieben Kinderlein.
Bringt lauter zuckersüße Sachen,
Spielzeug, Pfefferkuchen, Brezeln und
Nüsse.
Will den Kindern Freude machen.
 
„Liebes Christkindlein
wir danken dir dafür,
was du uns hast gebracht“-
singen fröhlich die Kinder
in der stillen Heiligen Nacht.
 

Ingeborg Odelga
 

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 sprawić chce.
 
„Ukochane Boże Dziecię,
Dziękujemy za te dary,
które nam przyniosłeś” -
tak śpiewają dzieci radości pełne
w cichą, Świętą Noc.
 

Tłumaczenie: Jan Goczoł
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Narodowe Święto Niepodległości obcho-
dzone jest w Polsce corocznie 11. listopada 

dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę nie-
podległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów 
(1795–1918). Odzyskiwanie przez Polskę niepod-
ległości było procesem stopniowym. Wybór 11. 
listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń 
w Polsce z zakończeniem I Wojny Światowej, 
dzięki zawarciu rozejmu w Compiegne 11. listo-
pada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę 
Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy 
Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10. i 11. 
listopada 1918, naród polski uświadomił sobie 
w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głę-
bokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. 
Jędrzej Moraczewski, polski premier i minister 
komunikacji opisał to słowami:

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego 
szału radości, jaki ludność polską w tym momen-
cie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma 
„ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Wła-
sne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie 

W związku ze zbliżającym się okresem zimo-
wym apeluję o pomoc w przeciwdziałaniu 
i łagodzeniu negatywnych skutków zimy; 
w szczególności poprzez aktywne, szybkie 
i dobrze zorganizowane reagowanie na róż-
nego rodzaju sygnały o osobach potrzebu-
jących pomocy, pozostających w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej, zwłaszcza 
bezdomnych, ubogich, starszych, chorych, 
samotnych i niepełnosprawnych. 

Warto zwrócić szczególną uwagę na miejsca, 
które w okresie zimy mogą być wykorzystywane 
jako lokum, w szczególności: ogródki działkowe, 
parki, miejsca i budynki opustoszałe. Ponadto 
prosimy o podejmowanie działań w celu zwięk-
szenia świadomości mieszkańców o możliwo-
ściach uzyskania pomocy przez osoby i rodziny 
wymagające wsparcia, motywowania mieszkań-
ców do udzielania pomocy sąsiedzkiej, zwięk-
szania wrażliwości na sytuację osób i rodzin 
narażonych na skutki zimy oraz podjęcia współ-
pracy z innymi podmiotami (tj. jednostki pomocy 
społecznej, placówki medyczne, oświatowe, Poli-
cja itp.), które odpowiadają m.in. za bezpieczeń-
stwo socjalne mieszkańców i oferują wszelkiego 
rodzaju pomoc doraźną w tym obszarze.

Apel - okres zimowy
W przypadku ujawnienia przypadków wyma-

gających interwencji prosimy o kontakt:

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
   ul. Opolska 17 ,46-060 Prószków

   tel. 77 4013738
   tel. kom. 696583589

   e-mail: gczkproszkow@wp.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Prószkowie

   ul. Opolska 17; 46-060 Prószków
   tel. 77 4013715

   e-mail: mops@proszkow.pl

Dodatkowo informuję, że  na stronie inter-
netowej Policji Opolskiej udostępniono Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która zawiera 
dane skatalogowane w trzech płaszczyznach:
– informacje gromadzone w policyjnych syste-

mach informacyjnych
– informacje pozyskiwane od społeczeństwa 

w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywa-
telami, przedstawicielami samorządu teryto-
rialnego, organizacji pozarządowych itp.

– informacje pozyskiwane od obywateli 
(internautów) z wykorzystaniem platformy 
wymiany informacji. 
Powyższe dane uwzględniają zarówno wybrane 

kategorie przestępstw i wykroczeń jak również 
i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu 
mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczu-
cie bezpieczeństwa .Aby skorzystać z Mapy należy 
wejść na stronę internetową Opolskiej Policji /
http://opolska.policja.gov.pl/. Na pierwszej stronie 
pojawi się baner KMZB ,który po kliknięciu prze-
kieruje użytkownika do informacji o tym narzę-
dziu. Następnie w dole ekranu należy wybrać 
okno „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa” , po czym 
nastąpi przekierowanie bezpośrednio do panelu 
zgłoszeniowego /https://mapy.geoportal.gov.pl/
imapLite/kmzbpublic.html/. Po lewej stronie mapy 
pojawi się czerwone koło ze znakiem „+” po kliknię-
ciu go z 25 kategorii zgłoszeń możemy wybrać tę, 
która nas interesuje (np. bezdomność). Następnie 
zostaniemy poproszeni  o naniesienie punktu na 
mapę. Ważnym jest aby zaakceptować regulamin 
KMZB ponieważ zgłoszenie wykonane za pomocą 
KMZB nie jest zgłoszeniem alarmowym, a służy do 
wskazania niepokojącego zjawiska. 

Burmistrz Prószkowa 

Uczniowie PSP Prószków uczcicili Dzień Patrona i święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości
dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od 
pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, 
będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia 
nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. 
(...)”

Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Prószkowie, jak co rok, uczcili 
Dzień Patrona i Święto Niepodległości uroczy-
stym apelem oraz Festiwalem Piosenki Patrio-
tycznej. Przywołali w ten sposób bohaterstwo 
przodków, którzy przelewali krew, aby Polska była 
wolna, pokazali sylwetki Polaków, którzy poświę-
cili swoje życie dla krzewienia kultury, obyczajów 

i języka polskiego. Jednym z nich był patron 
szkoły w Prószkowie - Bronisław Koraszewski, 
dziennikarz, publicysta, działacz polityczny Śląska 
Opolskiego.

Polska mogłaby nigdy nie odzyskać nieza-
leżności, gdyby nie niezłomność wielu naszych 
przodków, którzy przelali krew za utraconą 
Ojczyznę. Mimo wielu prób zaborców wyna-
rodowiania Polaków, zakazów używania języka 
polskiego oraz czytania czy śpiewania po polsku 
nieprzyjaciele nie zdołali zabić ducha polskości. 
Dzięki temu teraz możemy cieszyć się wolnością, 
nikt nam nie narzuca innej kultury czy języka, 
możemy wybrać, gdzie i jak chcemy żyć.
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Podopieczni OKiS Prószków wzięli udział 
w trzydniowym Międzynarodowym Turnieju 

„Api Cup” Zakopane 2017. Cały turniej przyniósł 
bardzo dobrą grę naszych młodych zawodników, 
którzy zbierali nowe doświadczenia, a co najważ-
niejsze świetnie się bawili. Cały turniej zakończyli 
na bardzo wysokim 2. miejscu w „Lidze Europy”.

Zachęceni sukcesami z poprzedniego tur-
nieju, młodzi piłkarze wybrali się na jeszcze jeden 
turniej do Łodzi, gdzie w pierwszym dniu zanoto-
wali aż 3 wygrane i 2 remisy, dzięki czemu zostali 
bezkonkurencyjnym liderem w swojej grupie. 
Kolejnego dnia przystapili do fazy finałowej, 
gdzie pierwszy mecz zremisowali 1:1 z Olimpią 
Warszawa, w drugim niestety ulegli 2:3 z Orlikiem 
Prudnik. Trzeci mecz to już pewna wygrana 2:0 
z UKS Śrem. W ostatnim meczu z bardzo dobrym 
zespolem jakim jest Parasol Wrocław podopieczni 
OkiS Prószków ulegają 0:2 i tym samym kończą 
turniej na piatej pozycji(na 14 zespołòw). Należy 
wspomnieć, że najlepszym bramkarzem turnieju 
został Leonard Iwański – gratulujemy!

Wspanialy turniej chłopaków, którzy włożyli 
w te zawody mnóstwo sił, zostawili dużo serca 
na boisku i pokazali wszystkim, że zgrany zespół 
to potega. Dziękujemy rodzicom za świetne kibi-
cowanie zarówno tym, co byli z nami, jak i tym 
co trzymali kciuki w domach. Oby jak najwię-
cej takich turniejów, które są naprawdę bardzo 
dobrze zorganizowane i stoją na wysokim pozio-
mie sportowym!

Parafia Zimnice Wielkie zaprasza do udziału
w pielgrzymce maryjnej

Sanktuaria Warmii i Mazur, Wilno, Podlasie,
Wielgomłyny i Jasna Góra

Termin:

27.08 - 30.08.2018r.
PROGRAM:
1 dzień. Zbiórka. Nocny przejazd do Sanktuarium Matki Bożej w   
Gietrzwałdzie.  Spacer  do  cudownego  źródełka.  Następnie  
nawiedzenie kolejnego sanktuarium w Świętej Lipce. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg.

2 dzień. Śniadanie. Przejazd do Wilna. Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej z
cudownym obrazem. Zwiedzanie Starego Miasta: Rynek, cerkiew
Ducha Świętego, katedra z relikwiami Św. Kazimierza wraz z
grobami królewskimi, Góra Trzech Krzyży, cmentarz na Rossie.
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

3 dzień. Śniadanie. Przejazd do Białegostoku. Nawiedzenie
Prawosławnego Soboru św. Mikołaja Cudotwórcy. Spacer po
ogrodzie z zespołem pałacowym Branickich. Przejazd do
sanktuarium MB Bolesnej w Świętej Wodzie. Przejazd do 
Sokółki. Msza św. w kościele, gdzie miało miejsce Wydarzenie
Eucharystyczne. Następnie tatarska wioska Kruszyniany, wejście do meczetu i na cmentarz 
tatarski. Krótki postój w Supraślu, znanym z trylogii U Pana Boga... Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

4 dzień. Śniadanie i wyjazd powrotny. Po drodze krótka wizyta w Jeruzalu, miejscowości gdzie
realizowano serial Ranczo w Wilkowyjach. Dalsza podróż do Sanktuarium Matki Bożej
Wielgomłyńskiej. Msza święta. Przejazd do Częstochowy i modlitwa przed cudownym obrazem
Matki Bożej. Przyjazd do domu w godzinach wieczornych.

Cena: 890 zł

Świadczenia: przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, cafe bar)
3 noclegi w hotelach (pokoje 2/3-osobowe), 3 śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie KL i NNW,
bilety wstępów i przewodnicy.

Cena nie zawiera: - napojów do obiadokolacji.

Opieką pilota oraz duszpasterza obejmie pielgrzymów ks. Andrzej Majcherek.

Zgłoszenia przyjmuje Józef Wilczek, tel. 511 654-060. Warunkiem zapisu jest wpłata zaliczki w
wysokości 200 zł.

Sukcesy OKiS Prószków

Turniej w Zakopanem i Łodzi
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Ruszył sezon futsalowy!

Jesienno-zimowa aura zmusiła piłkarskie kluby do przerwy zimowej. 
W tym czasie większość zawodników odpoczywa od treningów. Panie 

natomiast, rozgrywki trawiaste zamieniły na halowe i wzięły po raz kolejny 
udział w Pierwszej Lidze Futsalu Kobiet. W tym roku liga podzielona została 
na trzy grupy. Jedna na północy oraz dwie na południu. Piłkarki MKS Gwiazda 
Prószków przydzielone zostały do gr. Śląsko-opolskiej, gdzie swoje mecze 
rozgrywają z takimi zespołami jak: KS Unia Opole, Zantka Chorzów, Rekord 
Bielsko-Biała, Plon Błotnica Strzelecka oraz rezerwy Rolnika B. Głogówek.

Podczas pierwszego meczu, podopieczne Sandry Zylla wysoko pokonały 
zespół Unii Opole 8:3 i pewnie weszły w futsalowy sezon. Kolejne mecze 
z Rekordem Bielsko-Biała i drużyną Plon Błotnica Strzelecka zostały przeło-
żone.Nowe terminy:

13.12.2017 r. 19:00 REKORD BIELSKO-BIAŁA (hala Niemodlin)
17.12.2017 r. 17:00  ROLNIK II GŁOGÓWEK (hala Niemodlin)
22.12.2017 r.  17:30  PLON BŁOTNICA  STRZELECKA  (hala Niemodlin)

Pracowity weekend 
Scorpion Dance Team!

W sobotę 25 listopada, grupy reprezentacyjne Scorpion Dance Team 
wzięły udział w 4. Opolskim Festiwalu Tańca, zaś w niedzielę kadra 

SDT uczyła się od najlepszych podczas Disco Dance Teacher’s Seminar 
z Nancy Gogstad.

Z turnieju tancerze wrócili z bardzo dobrymi wynikami:
1. miejsce // Grupy Disco Dance 16+ // Scorpion Elite
1. miejsce // Grupy Disco Dance 12-15 // Scorpion Junior
1. miejsce // Grupy Street Dance Show 12-15 // Scorpion Junior
1. miejsce // Grupy Disco Dance 11- // Scorpion Boom
1. miejsce // Grupy Street Dance Show 11- // Scorpion Boom
2. miejsce // Grupy Street Dance Show 16+ // Scorpion Adult
2. miejsce // Formacje Disco Dance 12-15 // Scorpion Junior
3. miejsce // Grupy Disco Dance 16+ // Scorpion Adult
3. miejsce // Duety Disco Dance 12-15 // Nadia Bryk & Justyna Stępień

Tancerzy do udziału w zawodach przygotowały: Magdalena Kolman, 
Sawa Szyszko, Malwina Łomny, Monika Walczak, Ewelina Lepsza, Anna 
Hadamik. 


