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Fundacja Tenis Prószków jako pierwsza 
w Prószkowie zorganizowała letnie 
półkolonie. Oczywiście – letnie 
półkolonie tenisowe.            
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Jak co roku, Ośrodek Kultury i Sportu  
w Prószkowie podczas wakacji zadbał  
o to, żeby dzieciom nawet przez chwilę 
nie mogło się nudzić. 
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W niedzielne popołudnie, 2 lipca 
mieszkańcy Jaśkowic i okolic wybrali się 
na 10 kilometrową wycieczkę rowerową. 
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Tenis-gram,  
bo lubię!

Wakacje  
z OKiS-em

Wycieczka rowerowa  
w Jaśkowicach

W niedzielę, 9 lipca na wale w Boguszycach odbyło się nabożeństwo upamiętniające dramat setek tysięcy ludzi. Ks. dr hab. Krystian 
Ziaja w imieniu wszystkich kapłanów z nadodrzańskich miejscowości modlił się za wszystkich tych, którzy w tamtym pamiętnym 
czasie pomogli naszym mieszkańcom w potrzebie. Choć minęło już 20 lat, dla wielu mieszkańców naszej gminy są to wciąż przykre 
wspomnienia.                          Str. 3
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W ostatni weekend czerwca na Pomologii 
odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Szkoła 

im. Józefa Warszewicza obchodziła 70-lecie 
powstania. W sobotę 24 czerwca ponad 600 
absolwentów przyjechało z całej Polski, a niektó-
rzy również z zagranicy, by wspólnie świętować 
i wspominać wspaniałe lata spędzone w prósz-
kowskiej szkole. 

BEZPŁATNE SZKOLENIA
Podnieś swoje kwalifikacje z WZDZ

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu zaprasza do udziału w dwóch 
projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:

„Nowe kwalifikacje-większe możliwości” PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020 
09.02.01-Wsparcie kształcenia zawodowego oraz „Nowe kwalifikacje mieszkań-
ców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu” PODDZIAŁANIE RPO WO 
2014-2020-09.02.02-Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

W bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu mogą wziąć udział osoby dorosłe zaintere-
sowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawo-
dowych bez względu na status uczestnika/uczestniczki na rynku pracy. Wsparciem w projekcie 
zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie województwa opolskiego, a w przypadku drugiego 
projektu – z terenu Aglomeracji Opolskiej; pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym 
również osoby bezrobotne i uczące się. Szkolenia kierowane są do osób dorosłych, a w szczegól-
ności osób z obszarów wiejskich, osób z niskimi kwalifikacjami oraz osób powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu „Nowe kwalifikacje-większe możliwości” przewidziano 3 szkolenia:
1. „Montażysta rusztowań budowlano -montażowych metalowych”
2. „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”
3. „Elektryk + szkolenie na uprawnienia elektryczne: świadectwo kwalifikacji E gr. 1”

W ramach projektu „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwo-
ści dla regionu” 2 rodzaje szkoleń:
1. Dekarz-blacharz (przygotowanie do zawodu) z uprawnieniami montażysty rusztowań budow-

lano-montażowych metalowych
2. Hydraulik-monter instalacji sanitarnych (wod.kan.,c.o.) – szkolenie na uprawnienia ciepłowni-

cze, świadectwo kwalifikacji E

Zajęcia odbywać się będą w piątki i soboty.
Więcej informacji w biurze Projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu 
ul. Małopolska 18, budynek H, lok.9-10

tel. 77 400 33 14, 607 601 637, e-mail: msp@wzdz.opole.pl
kursy@wzdz.opole.pl oraz na stronie www.wzdz.opole.pl

To były piękne dni, naprawdę piękne dni –  
dla nas nauczycieli i Was absolwentów

Rolnictwo i ogrodnictwo na Pomologii ma 
bardzo długa tradycję, ponieważ edukacja w tym 
zakresie rozpoczęła się już w 1847 roku, kiedy 
powstała Królewska Akademia Rolnicza. Później 
swoją działalność rozpoczął Królewski Instytut 
Pomologiczny, a następnie zmieniono nazwę 
na Królewską Szkołę Sadowniczo–Ogrodową. 
W roku 1947 powstało Państwowe Koedukacyjne 
Liceum Ogrodnicze, a później Państwowe Tech-
nikum Ogrodnicze. W roku 1969 wybudowano 
nowoczesny budynek główny oraz internat i tak 
rozpoczął swoją działalność Zespół Szkół Ogrod-
niczych im. Józefa Warszewicza. Obecnie w pla-
cówce szkolą się przyszli policjanci i piłkarze. 

Obchody 70-lecia połączone zostały ze zjaz-
dem absolwentów, który rozpoczął się od uroczy-
stej mszy świętej w kościele parafialnym w Prósz-
kowie, a następnie wszyscy uczestnicy udali się 
na akademię. Po wspólnym obiedzie odbywały 
się spotkania roczników, a zakończeniem był Bal 
Absolwentów. 

Najbardziej oficjalną częścią była akademia 
podczas której przemawiał nie tylko obecny 
dyrektor szkoły Dariusz Sobków, ale również byli 
włodarze tej placówki: Bolesław Klama i Danuta 
Sobera. Henryk Dojka, dyrektor szkoły w latach  
1982–2002 przypomniał, że szkoła obchodzi 
70–lecie, ale również mija 150 lat od założenia 
Instytutu Pomologicznego, który rozpoczął kształ-
cenie praktyczne ogrodników z różnych krajów. 
Były dyrektor pochwalił absolwentów, którzy po 
ukończeniu edukacji rozsławiają szkołę w Polsce 
i za granicą. – Nasi absolwenci zajmują wysokie 
stanowiska na uczelniach w całym kraju: w Kra-
kowie, we Wrocławiu, w Warszawie. Są wybitnymi 
naukowcami i producentami, ale pracują również 
w innych zawodach/profesjach. Są lekarzami, praw-
nikami, a nawet księżmi. Pan Henryk, który funk-
cję dyrektora pełnił najdłużej, bo 20 lat podkreślił 
również miłą i rodzinną atmosferę jaka panowała 
w szkole – kształciły się tu całe rodziny, to była trady-
cja, że po wykształceniu się rodziców, kształciły się tu 
dzieci. Dyrektor Henryk Dojka odniósł się także do 
pamięci byłych uczniów – czy pamiętacie praktyki 
w zakładach ogrodniczych w Malinowej na Słowa-
cji, w Werder koło Poczdamu, w Bułgarii, Czechach 
lub NRD? To były wspaniałe praktyki zawodowe. Na 
koniec mieszkaniec Pomologii życzył wszystkim 
udanego zjazdu i odwołał się do słów piosenki 
– To były piękne dni, naprawdę piękne dni, dla nas 
nauczycieli i Was absolwentów.

fot. Mirosław Makuch
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Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
z Boguszyc w czerwcu udali się do szkoły 

w Czechach do miejscowości Pavlovice u Pre-
rova. Wyjazd odbył się w ramach realizacji wspól-
nego projektu unijnego pod nazwą „Śląsko-mo-
rawskie dni sportowe 2017”. – Jest to kontynuacja 
projektu w formie współpracy pomiędzy ZSP Bogu-
szyce a szkołą w Czechach. Jest to już piąty tego 
typu projekt – mówi koordynator wydarzenia po 
stronie polskiej, Sebastian Żymła. – Wcześniejsze 
edycje dotyczyły ekologii, historii, a teraz padło na 

ZSP Boguszyce „Śląsko-morawskie dni sportowe 2017”

Rzeka od zawsze była żywiołem i zawsze nim 
pozostnie. Niezależnie od tego, jak człowiek 

będzie się starał – nigdy nie wiadomo kiedy 
wymknie się spod kontrolii. Choć minęło już 20 
lat, dla wielu mieszkańców naszej gminy wspo-
mnienie tamtych chwil przywraca przykre wspo-
mnienia. Zalane domy i gospodarstwa, brak łącz-
ności i niewiadoma, co przyniesie kolejny dzień. 

W niedzielę, 9 lipca na wale w Boguszycach 
odbyło się nabożeństwo upamiętniające dra-
mat setek tysięcy ludzi, na którym zjawili się 
mieszkańcy całej gminy. Ks. dr hab. Krystian Ziaja 
w imieniu wszystkich kapłanów z nadodrzań-
skich miejscowości modlił się za wszystkich tych, 
którzy w tamtym pamiętnym czasie pomogli 
naszym mieszkańcom w potrzebie i o to, żeby 
omijały nas wszelkie kataklizmy.

Po zakończonym nabożeństwie, w akompa-
niamencie muzyków z Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Kaprys mieszkańcy udali się na plac Aka-
cjowy w Boguszycach, gdzie odbyła się oficjalna 
część obchodów. Pierwsza głos zabrała gospo-
darz naszej gminy, Burmistrz Prószkowa Róża 
Malik – Cieszy fakt, że gdyby nie tablice pamiąt-
kowe pokazujące wysokości dokąd sięgała woda, 

Za udostępnione materiały fotograficzne 
dziękujemy:
Mieszkańcom Folwarku:
Pani Krystynie i Ryszardowi Kiełbasa; 
Panu Tedeuszowi Wieszala; 
Pani Agnieszce Chudala;
Panu Rudolfowi Zmarzły;
śp. Panu Alfredowi Ledwig ze Źlinic;
Mieszkańcom Chrzowic i Boguszyc:
Państwu Fornol,
Państwu Piechaczek,
Państwu Warzecha, 
Państwo Olsok,
Państwu  Wocka,
Państwu Curlok.

Obchody 20–lecia „Powodzi Stulecia”

sport – dodaje Pan Sebastian. Wszystkie szcze-
góły projektu zostały ustalone dużo wcześniej, 
kiedy delegacja z Czech przyjechała do Bogu-
szyc i odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
obu partnerów. 

Sama wizyta w odbyła się 3 czerwca, ucznio-
wie ze szkoły z Boguszyc wraz z opiekunami udali 
się do Pavlovic u Prerova. Spotkanie rozpoczęło 
się od powitania, przedstawienia projektu oraz 
wspólnego posiłku. Następnie odbył się tre-
ning, podczas którego grupa doskonaliła swoje 

techniczne umiejętności piłkarskie. Kolejnym 
punktem dnia było spotkanie z Pavlem Vrbą, 
trenerem piłkarskim, który był selekcjonerem 
reprezentacji Czech podczas Euro 2016. Po omó-
wieniu z uczniami treningu, pozował do zdjęć 
i rozdawał autografy. Po tym spotkaniu odbył 
się turniej piłkarski, którego celem była wspólna 
zabawa i integracja uczestników. Na zakończenie 
wizyty odbyła się impreza muzyczna pod nazwą 
„Hudebni Pavlovice”.

We wrześniu to uczniowie z Czech przy-
jadą do naszej gminy i również odbędzie się 
podobne wydarzenie do tego jakie miało miej-
sce u naszych południowych sąsiadów – również 
będzie to dzień spędzony na sportowo, odbędą się 
ćwiczenia piłkarskie i turniej – dodaje na zakończe-
nie Pan Sebastian.

chwilach pokazali swoje wielkie serca i okazali 
nam wielką pomoc. Na zakończenie głos zabrał 
były wójt Prószkowa, Bernard Lellek, który pod-
czas przemówienia wspominał jakie wydarzenia 
towarzyszyły powodzi. 

Największą atrakcją dla dzieci, które również 
były obecne podczas obchodów, okazało się 
sadzenie pamiątkowego drzewa, które zasadzili 
wraz z Burmistrz Prószkowa.

to nikt z odwiedzających naszą gminę nie mógłby 
się zorientować, że to właśnie tutaj, przez te tereny 
przeszła ta niewyobrażalna katastrofa.

Nadszedł również czas na przemówienie 
naszych gości z Niemiec, którzy w tych trudnych 
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Jazda na rowerze to aktywność fizyczna dla 
osób w każdym wieku, a dodatkowo przez 

wielu bardzo lubiana. Wystarczy wsiąść na rower 

Ścieżka z Obory  
do centrum 
Prószkowa
Mieszkańcy z dzielnicy Obora będą 
mogli bezpiecznie podróżować do 
centrum Prószkowa. 

Wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej powstanie 
ścieżka pieszo-rowerowa, tak by miesz-

kańcy bez obaw mogli dotrzeć do centrum. Do 
tej pory nie było tam nawet pobocza, które uła-
twiałoby przedostanie się z Obory do skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką nr 414, przy której jest 
już chodnik. 

Decyzja o budowie zapadła podczas majowej 
sesji rady miejskiej w Prószkowie. Miasto udzieli 
dotacji w wysokości 100 tys. złotych powiatowi 
opolskiemu. Dzięki tym funduszom zostanie 
przeprowadzony remont pobocza drogi łączącej 
Chmielowice z Prószkowem, właśnie na odcinku 
Nowa Kuźnia – Prószków.

Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Kutlury i Sportu w Prószkowie

Wycieczka Rowerowa Jaśkowice
i ruszyć przed siebie. W okolicy naszej gminy jest 
tyle pięknych miejsc, które warto zobaczyć z per-
spektywy dwóch kółek. Z takiego też założenia 

wyszło Sołectwo Jaśkowice, DFK Jaśkowice i Nad-
leśnictwo Prószków, które zorganizowały już 
drugą wycieczkę rowerową. 

W niedzielne popołudnie 2 lipca liczna grupa 
rowerzystów wybrała się na 10 kilometrową prze-
jażdżkę. Trasa przebiegała przez lasy Borów Nie-
modlińskich. W jej trakcie można było zobaczyć 
m.in. pokazy maszyn leśnych, a także wysłuchać 
opowiadań myśliwych o lesie i mieszkających 
w nich zwierzętach. Na zakończenie odbyło się 
spotkania na placu festynowym w Jaśkowicach, 
gdzie na zakończenie była kawa, ciasto i wspólne 
pieczenie kiełbasek. Nie zabrakło również atrakcji 
dla dzieci – dmuchanej zjeżdżalni.
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Klub Wokalisty przed wakacyjną przerwą od 
śpiewania zorganizował warsztaty muzyczne. 

Główną pomysłodawczynią i osobą, która odpo-
wiadała za zajęcia podczas nich była oczywiście 
Pani Żaneta Plotnik, która już od ponad czterech 
lat prowadzi Klub Wokalisty w Prószkowie. 

W warsztatach, które zostały przeprowadzone 
od 12 do 14 lipca w Ośrodku Kultury i Sportu 
brały udział przede wszystkim dzieci i młodzież, 
które w roku szkolnym uczestniczą w regular-
nych muzycznych zajęciach w Klubie Wokalisty. 
– Były to kameralne warsztaty, ale przez te parę 

Warsztaty w Klubie Wokalisty

Wakacje z OKiSem

Jak co roku, Ośrodek Kultury i Sportu w Prószko-
wie podczas wakacji zadbał o to, żeby dzieciom 

nawet przez chwilę nie mogło się nudzić. Zor-
ganizował szereg zajęć, zarówno plastycznych, 
teatralnych, jak i sportowych. Najmłodsi mogli 
wziać udział w przedstawieniu teatralnym „Pino-
kio”, spróbować swoich sił w zajęciach rękodziel-
niczych w Muzeum Kowalstwa, a także pojechać 
na wycieczkę rowerową na lotnisko w Polskiej 
Nowej Wsi, gdzie dzieci miały niepowtarzalną 
okazję z bliska zobaczyć maszyny lotnicze. 

Najważniejszy cel wakacji z OKiS-em został 
spełniony – dzieciakom nie schodził uśmiech 
z twarzy!

dni odwiedziły nas też nowe osoby – mówi Pani 
Żaneta. Podczas trzech, czterech godzin zajęć 
były ćwiczone te elementy na które nie ma czasu 
w roku szkolnym – pracujemy nad przeponą, dyk-
cją, teraz mamy na to czas, bo na drugi dzień nie 

trzeba iść do szkoły – dodaje wokalistka, a także 
trener z zakresu emisji głosu Pani Żaneta Plotnik 
i podkreśla, że na warsztatach przede wszystkim 
liczy się dobra zabawa. 

We wtorek 18 lipca odbył się finał warsztatów 
w formie karaoke. Po krótkim rozśpiewaniu i ćwi-
czeniach językowych młodzież z mikrofonem na 
scenie śpiewała wybrane utwory.
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracyjnych postanowiło dofinansować 

jednostkę Źlinice-Boguszyce kwotą 467 tysięcy 
złotych na zakup nowego średniego wozu, a 260 
tys. dołoży gmina Prószków. 

Obecnie OSP dysponuje małym wozem, 
28-letnim Starem 244, ale ze względu na jego 
słaby stan techniczny, nie da się go już wyremon-
tować i niezbędny jest zakup nowego sprzętu, 
by móc nieść pomoc mieszkańcom. Dofinan-
sowanie dla jednostki z naszej gminy wpłynie 
z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej z Opola. Pie-
niądze przeznaczone są dla jednostki nie będącej 
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 
Wyposażenie jednostki w nowy samochód ma 
jednak pomóc w staraniach o przystąpieniu do 
niej. 

Otworzyli siłownię 
w Przysieczy!

Mieszkańcy naszej gminy są coraz bardziej 
aktywni fizycznie. Sport bardzo dobrze 

wpływa na zdrowie, regularna aktywność oprócz 
podstawowych korzyści jakimi są siła, szybkość 
i wytrzymałość organizmu, wpływa też m.in. 
na większą sprawność układu oddechowego, 
zwiększa ukrwienie serca, poprawia koncentrację 
i koordynację ruchową, a także zwiększa wenty-
lację płuc i zmniejsza stężenie cholesterolu. Dla-
tego też tak ważny jest ruch w każdym wieku, bez 
wyjątku. W marę możliwości wszyscy powinni się 
jak najwięcej ruszać.

W Przysieczy zadbano, by dostęp do większej 
aktywności fizycznej miał każdy mieszkaniec. 
W sobotę 1 lipca na placu festynowym odbyło 
się uroczyste otwarcie siłowni zewnętrznej. Sołtys 
Przysieczy Pan Krzysztof Lellek i Pan Krystian Jani-
kula wspólnie przecięli wstęgę i zaprosili pierw-
szych mieszkańców do ćwiczeń. Mamy nadzieję, 
że siłownia będzie dobrze służyć mieszkańcom 
i przyczyni się do większej aktywności fizycznej.

Fundacja Tenis Prószków jako pierwsza w Prósz-
kowie zorganizowała letnie półkolonie. Oczy-

wiście – letnie półkolonie tenisowe.
W pierwszym tygodniu lipca czternaście 

dzieci do lat dziesięciu za darmo pod opieką 
trenerów miało okazję, nauczyć się gry w tenisa 
i spędzić aktywnie czas. 

Program zajęć na kortach został specjalnie 
przygotowany i dopasowany do możliwości naj-
młodszych adeptów tego sportu. Każdy dzień 
był poświęcony jednemu tenisowemu elemen-
towi. Był dzień forhendu, dzień bekhendu, dzień 
serwisu, dzień duetów i na zakończenie dzień 
mistrzostw. Każdy poranek rozpoczynał się od 
rozgrzewki atletycznej, a następnie na korcie 
odbywały się ćwiczenia koordynacyjne i przygo-
towujące do gry w tenisa, tak zwana rozgrzewka 
specjalistyczna. Jeszcze przed przerwą na drugie 
śniadanie, które zapewniał catering Party–Service 
Krzysztofa Janikuly, był ćwiczony konkretny ele-
ment tenisowy, również w formie gier i zabaw. Po 
krótkiej przerwie był czas na rywalizację zespo-
łową, taką jak dwa ognie czy policjanci i złodzieje, 
które uczyły zarówno współpracy, ale i taktyki, tak 
niezbędnej w tenisie. Na zakończenie, na kortach 
była dopracowywana gra na punkty. Wszystko 

Tenis – gram, bo lubię!
Letnie półkolonie tenisowe

odbywało się zgodnie z wytycznymi stoso-
wanymi na całym świecie jak szkolić najmłod-
szych tenisistów, tak by gra w tenisa była łatwa 
i przyjemna.

Nie odbyło się bez zabawnych sytuacji, takich 
jak drzemka najmłodszej uczestniczki Asi w cza-
sie przerwy śniadaniowej czy oblanie wodą 
wolontariusza Maćka na pobudkę. Dzieci każ-
dego poranka z uśmiechem wracały na korty, na 
kolejny etap tenisowej edukacji. Aż szkoda, że to 
wszystko trwało tylko pięć dni.

Półkolonie tenisowe są wydarzeniem, które 
wchodzą w skład projektu organizowanego przez 
Fundację Tenis Prószków. – Od pięciu lat dzięki 
Urzędowi Miejskiemu organizujemy letnią szkółkę 
tenisową, w tym roku do naszej oferty dołączyliśmy 
półkolonie – mówi pani Sławomira Wójciak, pre-
zes fundacji. W tym roku letnia szkółka tenisowa 
nosi tytuł: ,,Tenis–gram, bo lubię!’’, a w jej ramach 
odbędą się dwa turnusy półkolonii – Jeden tur-
nus już za nami, a pod koniec sierpnia odbędzie się 
drugi, tym razem dla dzieci starszych do lat 18 – 
dodaje pani Sławomira. 

Fundacja Tenis Prószków dziękuje wszystkim 
uczestnikom za zaangażowanie i obecność na 
pierwszych tenisowych półkoloniach.

Samochód dla OSP Boguszyce-Źlinice
Ochotnicza Straż Pożarna Boguszyce-Źlinice dostanie blisko pół miliona złotych 
na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

Początkowo Burmistrz Prószkowa Róża Malik 
miała przekazać 7 tys. złotych na zakup podu-
szek rozporowych dla opolskiej jednostki, ale 
po otrzymaniu dofinansowania od ministerstwa 
zdecydowała się dołożyć 260 tys. złotych. Obie-
cane jednak wcześniej pieniądze zostaną prze-
kazane na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej i zapowiedziane poduszki pneu-
matyczne zostaną przekazane Komendzie Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Jednostka zwraca się jednak z prośbą do 
różnych instytucji, przedsiębiorców i osób pry-
watnych o dodatkowe wsparcie, ponieważ uzy-
skane dotacje wystarczą na zakup najtańszego 
samochodu bez wyposażenia. OSP chce zakupić 
porządny samochód, tak by służył przez wiele lat, 
dlatego prosi o dodatkowe wsparcie. 

Zarówno radni, jak i władze gminy byli zgodni 
– taki samochód, szczególnie dla jednostki, która 
znajduje się blisko autostrady jest niezbędny.
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Im Rosengarten  
   
Ein kleiner Käfer   
auf ein grünes Rosenblatt  
sich zur Ruh gesetzt hat.  
Schwarze Tupfen trägt   
sein rotes Kleid.  
   
Den Sommer lang   
Tag aus, Tag ein  
müht er sich ab  
die Rosenblätter   
von Schädlingen zu befreien.  
   
Saget mir:   
Wer mag das sein,   
Dieses kleine Käferlein?     

W ogrodzie różanym   
   
Mały robaczek   
na zielonym płatku róży spoczął.   
Czarne kropki ma  
na szacie swej czerwonej.  
Całe lato,  
dzień w dzień,  
trudzi się  
by płatki róż  
uwolnić od szkodników.  
   
Powiedzcie mi:  
Kto to może być,  
to malutkie stworzonko?

Ingeborg Odelga

Prószkowskie mażoretki już od ponad czterech lat upiększają swoimi 
występami wiele lokalnych wydarzeń takich jak dożynki, Dni Prószkowa, 

Paradę Orkiestr oraz różne festiwale. W 2013 roku cały zespół był podzielony 
na trzy grupy, z czego dwie ćwiczyły w Prószkowie, a jedna w Boguszycach. 
Obecnie pod okiem dwóch trenerek Pani Darii Bejm i Katarzyny Cieśli łącz-
nie trenuje aż sześć grup, po trzy w Prószkowie i Boguszycach. – Pierwsza 
grupa to przedszkolaki, w drugiej są dziewczynki z 1 i 2 klasy szkoły podstawo-
wej, a ostatnia grupa to starsze dziewczyny, ale również z podstawówki – mówi 
Pani Katarzyna Cieśla, która zajęcia przeprowadza w Prószkowie. 

W tym roku szkolnym treningi odbywały się dwa razy w tygodniu, od 
września nastąpi jednak zamiana i zajęcia będą odbywały się tylko w ponie-
działki. Podczas wakacji jest przerwa i nie odbywają się żadne ćwiczenia.

Każdy trening jest podzielony na trzy podstawowe części – Zajęcia roz-
poczynają się od rozgrzewki ogólnorozwojowej, następnie ćwiczenia z pałeczką 
i w dalszej części trenowany jest dany układ – tłumaczy przebieg zajęć Pani 
Katarzyna. We wszystkich grupach ćwiczą tylko dziewczyny, chłopcy jakoś 
nie interesują się tym typem tańca. 

Mażoretki oprócz występów podczas gminnych uroczystości z powo-
dzeniem startują na festiwalach wojewódzkich, gdzie zajmują miejsca 
medalowe. Obecnie trenerki wraz z mażoretkami z naszej gminy pojechały 
na ogólny wyjazd do Bułgarii na międzynarodowy festiwal taneczny Balkan 
Folk Fest.

Od września ruszy nowy nabór do grup – zapraszam wszystkich chętnych 
na zajęcia, a jeżeli uczestnictwem będą też zainteresowane osoby dorosłe, to 
taką grupę również otworzę – mówi Pani Katarzyna Cieśla.

Mażoretki – nasze oczko w głowie!

Rok 2017 Gminna Orkiestra Dęta z Prószkowa może zaliczyć do bardzo 
udanych. Udział naszych muzyków w przeglądach orkiestr dętych 

zakończył się dużymi sukcesami i wyróżnieniami.
W maju nasza orkiestra udała się do Radłowa, gdzie wśród dwunastu 

orkiestr biorących udział w przeglądzie, orkiestra zdobyła wysokie 2 miejsce, 
a kapelmistrz Andrzej Bojarski został wyróżniony nagrodą dla „Najlepszego 
kapelmistrza przeglądu”.

Czerwiec, to miesiąc kolejnego sukcesu Gminnej Orkiestry. Tuż po naszej 
miejscowej Paradzie Orkiestr, muzycy wybrali się na Przegląd Orkiestr 
Dętych Mniejszości Niemieckiej w Lichyni, gdzie w kategorii orkiestr doro-
słych zajęli pierwsze miejsce! 

Sukcesy Gminnej Orkiestry Dętej Po wysokich lokatach zdobytych na przeglądach, orkiestra została 
zaproszona na wiele imprez, jako jedna z największych gwiazd programu 
artystycznego. Należy zaznaczyć, że koncerty orkiestry, prócz doskonałej 
muzyki, wyróżnia przede wszystkim swoboda, dobra zabawa oraz humor, 
który prezentowany jest w przerwach między utworami przez jednego 
z muzyków i jednocześnie konferansjera, Piotra Pach. – Godzinny koncert jest 
nie tylko wymagający dla wykonawcy ale również dla odbiorcy jeżeli opierało 
by się to tylko na samym graniu, dlatego smaczny dowcip dodaje temu dodat-
kowego uroku – mówi Piotr Pach.

Gminna Orkiestra Dęta Prószków w skali roku koncertuje blisko 50 razy. 
Koncertuje nie tylko na terenie naszej gminy i okolic ale również na tere-
nie województwa Śląskiego. – Cały czas rośniemy w siłę ponieważ przybywa 
do nas dużo młodych adeptów którzy chcą z nami realizować niezapomnianą 
muzyczną przygodę. Wspaniała, rodzinna atmosfera i u nas ZAWSZE WSZYSTKO 
GRA – dopowiada z uśmiechem Piotr Pach.



sierpień 2017strona 8

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
Znajdź nas na facebooku i na stronie www.proszkow.infoopole.pl

Scorpion Dance Team od 14 do 19 czerwca brał udział w wymianie 
młodzieży w Grossenbach i Hünfeld w Niemczech. Tancerze urozma-

icili swoimi choreografiami koncert z okazji jubileuszu 25-lecia Tanz- und 
Kulturverein Großenbach e.V., zostali uroczyście powitani w Ratuszu przez 
Burmistrza miasta Hünfeld oraz nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie 
z tancerzami z Niemiec. W trakcie pobytu gospodarze zorganizowali tan-
cerzom Scorpion DT wiele atrakcji. Przywieźliśmy z Niemiec mnóstwo nie-
zapomnianych wrażeń.

(źródło: Scorpion DT)

Scorpion Dance Team  
w  Grossenbach 
i Hünfeld

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie
informuje, że od 01.10.2017 r. zgodnie ustawą  

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy

Terminy składania wniosków
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 

/ świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wnio-
sek wraz z dokumentami:
•	 do	dnia	31	sierpnia,	ustalenie	prawa	do	w/w	świadczeń	oraz	wypłata	

tych świadczeń przysługująca za miesiąc październik następuje do 
dnia 31 października;

•	 do	dnia	30	września,	ustalenie	prawa	do	w/w	świadczeń	oraz	wypłata	
tych świadczeń następuje do dnia 30 listopada;

•	 w	okresie	od	dnia	1	października	do	dnia	31	października,	ustalenie	
prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługującego świadczenia 
następuje do dnia 31 grudnia;

•	 w	okresie	od	dnia	1	listopada	do	dnia	30	listopada,	ustalenie	prawa	
do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń nastę-
puje do dnia 31 stycznia;

•	 od	dnia	1	grudnia	danego	roku	do	dnia	31	stycznia	następnego	roku,	
ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących 
świadczeń następuje do dnia 28 lutego.

Natomiast od 01.11.2017 r. zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzin-
nych rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy

Terminy składania wniosków
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 

na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami:
•	 do	dnia	31	sierpnia,	ustalenie	prawa	do	świadczeń	rodzinnych	oraz	

wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
•	 od	dnia	1	września	do	dnia	31	października,	ustalenie	prawa	do	świad-

czeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje 
do dnia 31 grudnia;

•	 od	dnia	1	 listopada	do	dnia	31	grudnia,	ustalenie	prawa	do	świad-
czeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje 
do dnia 28 lutego.


