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W czwartek 14.04.2022 
w miejscowości Pavlovice 
u Přerova w Czechach 
odbyło się spotkanie 
kończące projekt pn. 
„Moravsko-Śląski rok 
kalendarzowy 2023”.

Wojewódzki Konkurs 
Plastyki Obrzędowej to 
jeden z najważniejszych 
tego typu konkursów 
w naszym województwie. 
Pani Sonia Fikus 
została w tym konkursie 
wyróżniona.

W sobotę, 23 kwietnia 
na obiektach OKiS 
Prószków odbył 
się turniej piłkarski 
o Puchar Burmistrza 
Prószkowa, który 
zorganizowany został 
przez Szkółkę piłkarską 
OKiS Prószków.

Moravsko-Śląski  
rok kalendarzowy 2023

Sonia Fikus – nagrodzona 
w konkursie Plastyki

Turniej piłkarski  
o Puchar BurmistrzaStr. 2
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Dzień Ziemi nazywany także Międzynarodowym Dniem Ziemi, to coroczne ekologiczne 
święto, które zapoczątkowane zostało w 1970 r. przez Gaylorda Nelsona – amerykańskiego 
senatora. Przyczyną zainicjowania tego święta była katastrofa ekologiczna w 1969 roku 
w Stanach Zjednoczonych. Obchody tego święta są doskonałą okazją do przemyśleń na 
temat przyszłości naszej planety Ziemi.

Światowy Dzień Ziemi
Str. 3
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VII Europejski 
Kongres 
Samorządów
Europejski Kongres Samodządów 
to miejsce wymiany poglądów, 
doświadczeń oraz spotkań liderów 
samorządowych z przedstawicielami 
administracji państwowej i biznesu. 

W tegorocznym Kongresie, który od-
był się w Mikołajkach wziął udział 

Burmistrz Prószkowa Pan Krzysztof Cebu-
la wraz z innymi przedstawicielami nasze-
go województwa – Posłem RP Ryszardem 
Galla oraz Wójtem gminy Komprachcice 
Leonardem Pietruszką.

Podczas spotkania odbyło się aż siedem 
ścieżek tematycznych, podczas których 
odbywały się specjalne panele, wykłady 
oraz warsztaty. Głównym celem spotkania 
naszych przedstawicieli była wymiana do-
świadczeń w temacie nauczania języków 
mniejszości narodowych, w tym języka nie-
mieckiego, a także zmiany administracyjne 
granic gmin.

Takie spotkania są niezwykle wartościo-
we i z pewnością zaowocują w naszej gmi-
nie w najbliższej przyszłości. 

Każdy z nas chce prowadzić życie z pa-
sją. To ona pobudza zmysły, wyzwala 

pozytywne emocje i buduje pewność siebie. 
Posiadanie pasji wpływa na nasze samopo-
czucie, nastrój oraz na poczucie szczęścia. 
Doskonale wie o tym Pani Sonia Fikus, bo-
haterka naszego artykułu, która zajmuje się 
wyjątkową pasją – kroszonkarstwem. Pod-
czas tegorocznego Konkursu Plastyki Ob-
rzędowej jej prace zostały wyróżnione.

Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzę-
dowej to jeden z najważniejszych tego typu 
konkursów w naszym województwie. Orga-
nizowany jest przez Muzeum Wsi Opolskiej 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego przy współpracy Stowarzysze-
nia Twórców Ludowych. 

XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej

W tym prestiżowym konkursie od blisko 
4 lat brała udział mieszanka naszej gminy – 
Pani Sonia Fikus, która w tym roku została 
doceniona przez komisję i otrzymała spe-
cjalne wyróżnienie.

Pasją do kroszonkarstwa zarażona zo-
stała już w okresie dzieciństwa. W przerwie 
wakacyjnej wybierała się do rodzinnego 
Obrowca (miejscowość nieopodal Gogo-
lina) i tam wspólnie z ciocią i kuzynkami 
tworzyła swoje pierwsze kroszonki. 

Po dość długiej przerwie, blisko cztery lata 
temu ponownie rozpoczęłam swoją przygodę 
z kroszonkarstwem. Brałam udział w konkur-
sach organizowanych podczas Jarmarków w Mu-
zeum Wsi Opolskiej – opowiada Pani Sonia.

Wyróżnienie Pani Soni odbiło się sze-
rokim echem na terenie naszej gminy. Bur-
mistrz Prószkowa Pan Krzysztof Cebula na 
specjalnym spotkaniu osobiście pogratu-
lował nagrody, życzył kolejnych sukcesów 
oraz rozwijania swojej wyjątkowej pasji.
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Punkt Pomocy dla 
Ukrainy – zrzutka.pl

W odpowiedzi na często zadawane py-
tania odnośnie wsparcia finansowego 

Punktu Pomocy dla Ukrainy w Prószkowie 
– wolontariusze zorganizowali zrzutkę, któ-
ra da możliwość pomocy każdemu kto tylko 
wyrazi taką chęć, bez wychodzenia z domu.

Ułatwiona forma pomocy znajduje się  
na stronie: https://zrzutka.pl/8w488v
Przelewów można dokonywać także na 
indywidualny numer rachunku zrzutki:

50 1750 1312 6889 8765 4259 1594

Od teraz każdy może wspierać punkt da-
rami bądź drobnymi kwotami, które pomo-
gą w jego funkcjonowaniu.

Obchody tego święta są doskonałą oka-
zją do przemyśleń na temat przyszło-

ści naszej planety Ziemi. Szczególnie w ten 
dzień odbywa się wiele wydarzeń i akcji na 
całym świecie. Zarówno w małych miejsco-
wościach, jak i w dużych wielotysięcznych 
miastach. Każdy, nawet najmniejszy gest 
włożony w ochronę naszej planety jest bez-
cenny, dlatego tak ważna jest edukacja eko-
logiczna już od najmłodszych lat.

Również nauczyciele Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Prószkowie dbają o to, aby 
dzieci posiadały odpowiednią wiedzę w tym 
temacie. W Światowy Dzień Ziemi ucznio-
wie klas I-III rozpoczęli dzień od obejrze-
nia filmu edukacyjnego ukazującego spo-
soby dbania o naszą planetę oraz właściwej 
segregacji śmieci. Dzieci dowiedziały się jak 
długo ulegają rozkładowi plastikowe butel-
ki, puszki, reklamówki czy żywność. Wyko-
nały też piękne prace plastyczne i nauczyły 
się piosenki „Nasza planeta” M. Jeżowskiej. 
Klasy 2a i 3 wybrały się do „Zaczarowanego 
świata” na warsztaty z projektu „H2O dla 
bio”.

Mali podopieczni Publicznego Żłobka 
w Prószkowie także nie mogli przejść obok 
tego dnia obojętnie. Najmłodsi budowali 

W naszej gminie Górki już od kilku 
lat święcą przykładem jak wykorzy-

stywać różnego rodzaju programy i dotacje 
na rzecz rozwijania miejscowości. Na czele 
wszelkich działań stoi pani Sołtys Justy-
na Szmechta, która swoją przebojowością, 
a także bezinteresowną chęcią działania 
na rzecz swojej społeczności potrafi czynić 
cuda!

Pani Justyna nie tylko dba o góreckie 
sprawy czy infrastrukturę ale także łączy 
pokolenia – mobilizuje do wspólnej pracy 
zarówno młodzież, jak i starsze pokolenia. 
W jej ślad poszły inne gminne sołectwa i od 
pewnego czasu dzieje się w naszej gminie 
naprawdę sporo!

Górki docenione zostały nie tylko w na-
szej gminie ale również w kraju. To wielkie 
wydarzenie dla gminy Prószków, ponieważ 
na arenie krajowej Górki zajęły II miejsce 
w ogólnopolskim konkursie „Fundusz so-
łecki - najlepsza inicjatywa”. Uznanie zdobył 
projekt pn. „Świetlica wiejska w Górkach 
godna XXI wieku- remont pomieszczeń 
świetlicowych”.

Konkurencja była ogromna, w konkursie 
rywalizowało ze sobą 16 najlepszych pro-
jektów z terenu całej polski. Serdecznie gra-
tulujemy wszystkim mieszkańcom Górek, 
pani Sołtys Justynie Szmechcie, Radzie So-
łeckiej oraz Stowarzyszeniu „Nasze Górki”.

Górki nagrodzone 
w Ogólnopolskim Konkursie
„Fundusz Sołecki – 
najlepsza inicjatywa”

Światowy Dzień Ziemi
Dzień Ziemi nazywany także Międzynarodowym Dniem Ziemi, to coroczne 
ekologiczne święto, które zapoczątkowane zostało w 1970 r. przez Gaylorda 
Nelsona – amerykańskiego senatora. Przyczyną zainicjowania tego święta była 
katastrofa ekologiczna w 1969 roku w Stanach Zjednoczonych.

planety, a także wzięli udział w pogadance 
na temat zaśmiecania.

Mamy nadzieję, że wysiłek wychowaw-
ców przyniesie odpowiedni efekt w przy-
szłości i wyrośnie nam pokolenie świadome 
potrzeb naszej planety.
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Kwiecień to wiosenny czas przepełniony 
spotkaniami i świątecznymi życzenia-

mi. W tym szczególnym czasie Świąt Wiel-
kanocnych o naszych seniorach z Domu 
Dziennego Pobytu w Prószkowie nie zapo-
mniał Burmistrz Prószkowa Krzysztof Ce-
bula, który złożył im świąteczną wizytę.

Prószkowski Dom Dziennego Pobytu to 
najlepszy dowód na to jak ważna jest akty-
wizacja seniorów. Aktywność osób starszych 
jest niezwykle istotna nie tylko dla nich sa-
mych ale również dla całego społeczeństwa 

Kolejny rok i kolejne wielkie sukcesy 
tancerzy Scorpion DT, którzy działają 

pod skrzydłami Ośrodka Kultury i Sportu 
w Prószkowie. Tym razem Scorpion powró-
cił z Mistrzostw Polski federacji WADF ze 
sporą kolekcją medali. Nasi reprezentanci 
okazali się bezkonkurencyjni i przywieźli ze 
sobą aż 5 złotych medali i dwa srebrne. 

Złoty medal zdobyły:
Formacje Urban Pop-Street •	
Fusion Show 30+ – Scorpion 
Ladies&Gentleman ,,Mamacita’’
Mini formacje dorosłych Urban Pop •	
Dance Fusion Show – Scorpion Queen 
,,Poker’’
Formacje juniorzy Urban Pop Dance •	
Fusion Show – Scorpion Junior ,,Escape 
Room’’
Formacje dzieci Urban Pop Dance •	
Fusion Show – Scorpion Boom ,,In the 
Zoo’’ 
Mini formacje dzieci Urban Pop Dance •	
– Fusion Show – Scorpion Boom 
,,Honey Fight’’

Medale srebrne:
Mini formacje dorosłych Urban Pop •	
Dance Fusion Show – Scorpion Elite 
,,Cruella’’
Mini formacje Urban Pop Dance Fusion •	
Show – Scorpion Junior ,,Hairspray’’

Miejsca czwarte:
4 miejsce Mini formacje Urban Pop •	
Dance Fusion Show – Scorpion Stars 
,,Wimbledon’’
4 miejsce Mini formacje dzieci Urban •	
Pop Dance Fusion Show – Scorpion 
Kids ,,Morning Routine’’

W odwiedzinach  
w Domu Dziennego Pobytu

i lokalnej społeczności. Aktywny senior to 
senior zdrowy, pełen zapału i radości, którą 
może przekazywać innym. Dbajmy o na-
szych rodziców i dziadków, mobilizujmy 
do włączenia się w życie lokalne, a z pew-
nością przyniesie to nam wszystkim wiele 
pożytku.

Dziękuje za wspaniałe przyjęcie, Wasze 
uśmiechy i prawdziwie rodzinną atmosferę. 
W Waszym przypadku wiek to tylko liczba, bo 
energia jaką emanujecie jest imponująca – mó-
wił Burmistrz Prószkowa. 

Scorpion DT się nie zatrzymuje!
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Moravsko-Śląski 
rok kalendarzowy 
2023
W czwartek 14.04.2022 w miejscowo-

ści Pavlovice u Přerova w Czechach 
odbyło się spotkanie kończące projekt pn. 
„Moravsko-Śląski rok kalendarzowy 2023”. 
Projekt realizowany był przez Ośrodek 
Kultury i Sportu w Prószkowie oraz czeską 
gminę Sušice.

Z ramienia OKIS w projekcie uczest-
niczył zespół Ligockie Wrzosy, natomiast 
stronę czeską reprezentowała orkiestra „Mo-
ravska Veselka”. W wyniku ponad rocznych 
działań partnerskich powstał kalendarz mu-
zyczny w którym znalazły się zdjęcia mu-
zyków wraz z kodem QR do odsłuchania 
wybranych utworów muzycznych.

Na czwartkowym spotkaniu dyrektor 
OKiS w Prószkowie Mariusz Staniów oraz 
kierownik artystyczny zespołu Ligockie 
Wrzosy Przemysław Ślusarczyk wspólnie ze 
starostą Pavlovic Vlastmirem Bia oraz Jaro-
mír Školoudík kapelmistrz orkiestry Mora-
vska Veselka podsumowali dotychczasowe 
działania oraz ustalili plan dalszej współ-
pracy. Kalendarz dostępny będzie wkrótce.

To już trzeci rok funkcjonowania 
Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej, która pozwala na realizację 
pomysłów i rozwój sołectw w naszym 
województwie. Dzięki inicjatywie 
Urzędu Marszałkowskiego przez 
niemal trzy lata do sołectwa trafiło 
ponad 5 milionów złotych.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka
8 kwietnia Burmistrz Prószkowa Krzysz-

tof Cebula wraz z Panią Skarbnik 
Dorotą Staniów podpisali umowę z Woje-
wództwem Opolskim na przyznanie dotacji 
celowych w ramach projektu Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka. W tym roku dotacje 
otrzymają Chrząszczyce, Chrzowice, Fol-
wark, Nowa Kuźnia oraz Złotniki. Każde 
z sołectw otrzyma 5000 zł, a czas na realiza-
cję pomysłów mają do końca października.
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W sobotę, 23 kwietnia na obiektach 
OKiS Prószków odbył się turniej 
piłkarski o Puchar Burmistrza 
Prószkowa, który zorganizowany 
został przez Szkółkę piłkarską OKiS 
Prószków.

W turnieju udział wzięły drużyny 
w trzech kategoriach wiekowych. 

Jako pierwsi na orliku w Prószkowie za-
meldowali się Żacy, którzy dostarczyli wielu 
niesamowitych emocji publiczności. Efek-
towne parady bramkarskie, zacięte pojedyn-
ki jeden na jeden, a to wszystko w otoczeniu 
doskonałej organizacji i dopingu rodziców. 
Turniej zakończyły występy Orlików, któ-
rzy mogli popisać się swoim doświadcze-
niem boiskowym. Emocji tutaj również nie 
brakowało!

Serdeczne podziękowania dla wszystkich 
drużyn oraz dla Ośrodka Kultury i Sportu 
w Prószkowie.
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Na zlecenie
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie,  

46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 6
Redaktor naczelny: Karolina Sobotkiewicz 

e-mail: kronikarz@opoczta.pl,  
tel. 535 360 843

Der Mai ist gekommen

Komm lieber Mai,
jetzt sind wir frei,
von Schnee und Eis,
freuen uns des Blütenweiß.

Wollen mit den Amseln singen,
wollen über Bäche springen.

Aus Maienblumen
winden wir den Kranz
Libellen und Falter
laden zum Tanz.

 Ingeborg Odelga

Znów nadszedł Maj

Przyjdź maju ukochany,
my teraz wolni
od śniegu i lodu
bielą kwiatów uradowani.

Chcemy śpiewać wraz z kosami,
chcemy skakać nad potokami.

Z kwiecia majowego
wyplatamy wieniec.
Do tańca nas proszą
ważki i motyle.

Przekład: Jan Goczoł
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Orzeł Źlinice 
liga okręgowa, gr. I

Polonia Prószków-Przysiecz 
Klasa A, gr. IV

Rozgrywki klasy B, gr. VII

KSC 
Chrząszczyce

Polonia II 
Prószków-Przysiecz

Orzeł II 
Źlinice

MUZEUM 
KOWALSTWA 

W PRÓSZKOWIE
(Prószków ul. Młyńska 2)

Zaprasza w MAJU 2022 r.  
w każdy piątek w godzinach 17:00-21:00

Nadeszła wiosna a wraz z nią rozgrywki piłkarskie trwają w najlepsze. Przygotowaliśmy dla Was specjalny raport piłkarski, 
dowiecie się z niego jak obecnie radzą sobie nasi gminni przedstawiciele. Kto ma realną szansę na awans?

Czas na rywalizację, która wzbudza naj-
więcej emocji na terenie naszej gminy – 

rozgrywki klasy B, w której mamy aż trzech 
przedstawicieli: KSC Chrząszczyce, Orzeł 
II Źlinice oraz MKS Polonia II Prószków-
Przysiecz. 

Zacznijmy od końca – zawodnikom Po-
lonii Prószków kwietniowe rywalizacje nie 
przyniosły zdobyczy punktowych. Ulegli 
oni LZS Żywocice 0:8 oraz LKS Wiking 
Opole 1:5. Obecnie zajmują 6 miejsce 
w tabeli. 

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przy-
padku drużyn KSC Chrząszczyce oraz 
rezerw Orła Źlinice. Oba zespoły obecnie 
mają na swoim koncie tyle samo punktów 
i walczą o to, kto na zakończenie sezonu 
zasiądzie na fotelu lidera i będzie mógł cie-
szyć się z awansu do klasy A. W pierwszym 
kwietniowym meczu Orzeł II Źlinice po-
konał LZS Kosmos Dobra 4:2, natomiast 
KSC Chrząszczyce zdemolowało LZS 
Łowkowice aż 8:0. 

Kolejny mecz to ogromne emocje, ponie-
waż w Źlinicach odbyły się debry pomię-
dzy Orłem, a KSC Chrząszczyce. Mecz ten 
mógł się podobać kibicom, obfitował w cie-
kawe akcje, dobrą dynamikę gry, a także licz-
ne bramki. W tym meczu Orzeł skorzystał 
z możliwości dysponowania zawodnikami 
na co dzień reprezentującymi pierwszą dru-
żynę, dlatego pomimo walki i pracy na bo-
isku zespół z Chrząszczyc uległ Orłom 6:0.

Jeśli chodzi o piłkarzy Polonii Prószków, 
kwiecień nie był zbyt łaskawy. Pierwsza 

kwietniowa kolejka została odwołana w ca-
łym województwie i wszystkich klasach roz-
grywkowych ze względu na zły stan boisk. 
Pierwszym meczem było więc spotkanie na 
wyjeździe z LKS Szonów, które zakończyło 
się bezbramkowym remisem. Kolejny mecz 
na własnym boisku Poloniści rozegrali z ze-
społem LZS Sudety Moszczanka i niestety 
musieli uznać wyższość rywala, który poko-
nuje ich 3:1.

Kwiecień piłkarze Orła Źlinice rozpo-
częli w imponującym stylu. Na wła-

snym boisku rozgromili LZS GKS Piomar 
Tarnów-Przywory aż 7:2. W kolejnym me-
czu na wyjeździe zmierzyli się z mocną dru-
żyną KS IPRIME BOGACICA i niestety 
musieli uznać wyższość rywala, który poko-
nał naszych Orłów 3:1. Do rehabilitacji pił-
karze ze Źlinic mieli okazję już w kolejnym 
spotkaniu z LZS Kuniów, lecz mecz ten… 
zakończył się przed czasem. Pomimo prze-
wagi bramkowej 3:2 LZS Kuniów przerwał 
mecz i zrezygnował z jego dokończenia. Po-
wodem zejścia piłkarzy z murawy były nie-
zrozumiałe decyzje sędziego, który pokazał 
w pierwszej połowie aż dwie czerwone kart-
ki dla drużyny gości. 

Kwietniowy raport z piłkarskich boisk


