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Świętowanie rozpoczęło 
się od majowego 
nabożeństwa, następnie 
przy akompaniamencie 
Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Kaprys, barwny 
korowód udał się na plac 
wiejski, aby tam postawić 
tradycyjne drzewko majowe.

W środę 11 maja, Burmistrz 
Prószkowa Krzysztof 
Cebula wspólnie z Karolem 
Polejowskim z-cą Prezesa 
IPN oraz z Adamem 
Siwkiem Dyrektorem 
Biura Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa IPN, odsłonili 
pomnik poświęcony 
wszystkim ofiarom II wojny.

Trudno uwierzyć, że już od 
19 lat odbywa się w naszej 
gminie Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej. To jedno 
z najważniejszych wydarzeń 
w roku w kalendarzu 
przedszkolaka. W tym 
roku udział w festiwalu 
wzięło sześć placówek 
przedszkolnych.

„Złonicki moj”  
w Źlinicach

Pomnik pamięci  
w Folwarku

19. edycja Festiwalu 
Piosenki Przedszkolnej
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Dzień Dziecka – szczególnie przez najmłodszych – uważany jest za jeden 
z najważniejszych dni w roku. Zastanawialiście się kiedyś skąd wywodzi się ten dzień 
i jak długo jest już świętowany? Historia Dnia Dziecka sięga aż 1856 roku. Według źródeł 
jego inicjatorem był pastor dr Charles Leonard pochodzący ze Stanów Zjednoczonych.

W naszej gminie również nie zapomniano o dzieciach. Dokładnie 1 czerwca na Stadionie 
Miejskim w Prószkowie odbył się festyn zorganizowany dla wszystkich przedszkolaków 
z terenu Gminy Prószków.

Świętowali Dzień 
Dziecka!
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Dzień Dziecka – szczególnie przez 
najmłodszych – uważany jest za je-

den z najważniejszych dni w roku. Zasta-
nawialiście się kiedyś skąd wywodzi się 
ten dzień i jak długo jest już świętowany? 
Historia Dnia Dziecka sięga aż 1856 roku. 
Według źródeł jego inicjatorem był pastor 
dr Charles Leonard pochodzący ze Stanów 
Zjednoczonych. Jako „święto narodowe” 
ustanowiony został jednak wiele lat później 
w 1929 roku w Turcji. Dopiero w 1954 roku 
Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjed-
noczonych ustanowiło ten dzień oficjalnie 
Międzynarodowym Dniem Dziecka. 

Jest to od lat doskonała okazja do zwró-
cenia uwagi na to jak ważny głos w społe-
czeństwie mają dzieci, jak ważne są ich po-
trzeby oraz przestrzeganie ich praw. 

Pomnik pamięci 
ofiar II wojny 
światowej 
w Folwarku
Nie ma miejsca w przestrzeni publicz-

nej wolnej, niepodległej i demokratycz-
nej Polski na pomniki z czerwoną gwiazdą. 
Za tym symbolem kryją się zbrodnie systemu 
komunistycznego – mówił prezes Instytu-
tu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki 
podczas demontażu pomnika poświęconego 
Armii Czerwonej w Folwarku. 

W środę 11 maja, Burmistrz Prószkowa 
Krzysztof Cebula wspólnie z Karolem Po-
lejowskim Zastępcą Prezesa Instytutu Pa-
mięci Narodowej oraz z Adamem Siwkiem 
Dyrektorem Biura Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa IPN, odsłonił nowy pomnik 
poświęcony wszystkim ofiarom II wojny 
światowej na terenie Gminy Prószków.

W uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
przedstawiciele Województwa Opolskiego. 

Z ogromną satysfakcją, a zarazem wielkim 
szacunkiem będę wspominać dzień dzisiejszy. 
Dzień kiedy jako Burmistrz Prószkowa, mam 
zaszczyt współuczestniczyć z Państwem w od-
słonięciu i poświęceniu pomnika. Pomnik przed 
którym stoimy to wspaniały symbol, to wyraz 

ogromnego hołdu bohaterskim mieszkańcom 
naszej gminy – mówił podczas wystąpienia 
Burmistrz Prószkowa.

Projekt oraz wykonanie nowego pomni-
ka zostało sfinansowane przez Instytut Pa-
mięci Narodowej. 

Świętowali Dzień Dziecka!
Dla wielu z nas to powód do radości i ob-

darowywania prezentami – jednak w wielu 
krajach od lat walczy się o prawa dziecka, 
które nie są respektowane. Co ciekawe, 
w wielu krajach na świecie tego dnia dzieci 
mają okazję zasiąść w parlamencie i poru-
szać ważne dla nich kwestie.

W naszej gminie również nie zapomnia-
no o dzieciach. Dokładnie 1 czerwca na 
Stadionie Miejskim w Prószkowie odbył się 
festyn zorganizowany dla wszystkich przed-
szkolaków z terenu Gminy Prószków. Do 
udziału w zabawie i wspólnym świętowaniu 

zaproszeni zostali również nasi najmłodsi 
goście z Ukrainy. 

Uśmiechnięte buzie dzieci zawładnęły 
całym kompleksem sportowym. Organiza-
torzy przygotowali dla najmłodszych dmu-
chańce, zabawy sportowe oraz taneczne, 
zajęcia z animatorami, a także możliwość 
zobaczenia z bliska wozu strażackiego. Na 
zakończenie na dzieci i ich opiekunów cze-
kał słodki poczęstunek.

Organizatorami festynu byli: Ośrodek 
Kultury i Sportu w Prószkowie oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Koncert  
„Viva la mamma”
W niedzielę, 22 maja w kościele po-

ewangelickim odbył się wyjątkowy 
koncert „Viva la mamma” przygotowany 
z okazji Dnia Matki. To niezwykłe wyda-
rzenie było prawdziwą muzyczną ucztą, 
o czym najlepiej świadczy pełen komplet 
publiczności. 

Wykonawcy w swoim repertuarze zapre-
zentowali duety operetkowe, pieśni hisz-
pańskie, songi i duety musicalowe oraz zna-
ne melodie neapolitańskie.

Wykonawcy:
Agnieszka Węgrzynowska - sopran
Joanna Koenig - fortepian
Anita Koźlak - skrzypce
David Stoklosa – tenor
Artystów przyjęto owacjami na stojąco, 

a taka forma przyjęcia koncertu muzyczne-
go przez publiczność jest największą nagro-
dą dla każdego wykonawcy.

Dzień Dziecka 
w Przysieczy
W Niepublicznym Przedszkolu i Żłob-

ku w Przysieczy również nie zapo-
mniano o Dniu Dziecka i postanowiono 
ten dzień hucznie uczcić. Do wielu atrakcji 
w tym szczególnym dniu zaliczyć można 
było: dmuchany zamek i zjeżdżalnię. Gdy 
część dzieci „szalała” na dmuchańcach to 
pozostałe świetnie bawiły się biorąc udział 
w zabawach, konkursach i pląsach przy 
muzyce. 

Na dzieci czekały również dodatkowe 
atrakcje, takie jak wata cukrowa oraz Certy-
fikat Super Dziecka. Zabawa była jak zawsze 
udana i wesoła. „Wspaniała zabawa”, „Jest 
super”, „To najlepszy dzień w moim życiu” 
– takie i inne komentarze dzieci kierowały 
do swoich nauczycielek. Po udanej zabawie, 
zmęczone ale uśmiechnięte dzieci udały się 
do swoich sal, aby z niecierpliwością czekać 
znów na kolejny Dzień Dziecka.

Andrea Adolf

Wernisaż 
Pani Danuty 
Kapuścińskiej
Pani Danuta jest mieszkanką Prószko-

wa od ponad 10 lat. Malować zaczęła 
po przejściu na emeryturę - dziś ma 69 lat 
i pokaźną kolekcję niesamowitych obrazów. 
Odwiedzając jej dom mieliśmy wrażenie, że 
weszliśmy do prawdziwej galerii sztuki. Na 
ścianach wiszą przepiękne obrazy o różnej 
tematyce. Prace Pani Danuty inspirowane 
są pracami znanych malarzy – Bosch, Wy-
czółkowski, Chagall, Hundertwasser czy 
Tomasz Sętkowski.

23 maja w kościółku poewangelickim 
w Prószkowie odbył się wernisaż naszej lo-
kalnej artystki Pani Danuty Kapuścińskiej. 
Na otwarciu wernisażu obecny był Burmistrz 
Prószkowa Pan Krzysztof Cebula oraz 
przedstawiciele Ośrodka Kultury i Sportu 
w Prószkowie. Wśród gości nie zabrakło 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Prószkowie. Byli też seniorzy ze stowa-
rzyszenia „Studnia” z Krapkowic, mieszkań-
cy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 
oraz seniorzy z naszej Gminy. 
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To dobry czas dla gminy Prószków. 
Trwają już remonty kilku kluczowych 

dróg w gminie, a kolejne są już na etapie 
przygotowania i w niedalekiej przyszłości 
będą realizowane. Znając potrzeby miesz-
kańców oraz gminy, Burmistrz Prószko-
wa wystąpił z wnioskami o kolejne środki 
i możliwości dofinansowań do gminnych 
inwestycji.

W ramach II naboru Rządowego Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych na realiza-
cję zadania „Modernizacja dróg gminnych 
na terenie Gminy Prószków” otrzymała do-
finansowanie w wysokości 3 553 520,60 zł. 

Dzięki bardzo dobrej współpracy 
z Marszałkiem Województwa Opolskie-
go Andrzejem Bułą oraz Dyrektorem 
Departamentu Funduszy Europejskich 
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Ka-
riną Bedrunką – ZGKiM w Prószkowie 
otrzymało dodatkowe środki w wysokości 
400 000 zł na remont i rozbudowę oczysz-
czalni ścieków.

Kolejną dobrą informacją jest pozyskanie 
dofinansowania z Partnerstwa Borów Nie-
modlińskich w ramach PROW 2014-2020 
na projekt polegający na Zagospodarowaniu 
terenu parku we wsi Jaśkowice. 

W ostatni dzień ma-
ja w Publicznym 

Przedszkolu w Złotni-
kach odbyło się wyjąt-
kowe wydarzenie jakim 
był Dzień Rodziny. We 
wtorkowe popołudnie na 
sali gimnastycznej zebra-
li się rodzice oraz przed-
szkolaki, aby wspólnie 

We wtorek 17 maja, w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Prószkowie 

odbyło się kolejne spotkanie z utytułowa-
nymi sportowcami (brązowi medaliści Pu-
charu Polski w sezonie 2018-2019). Tym 
razem byli to opolscy szczypiorniści – KPR 
Gwardia Opole (bramkarz – Adam Mal-
cher, rozgrywający – Przemysław Zadura 
oraz Marek Mączka). Piłkarze przyjęli na-
sze zaproszenie już po raz trzeci (wcześniej 

Przed nami kolejne ważne inwestycje!

Gmina Prószków otrzymała dotację 
w wysokości 199 250 zł, a w ramach tego 
projektu utworzonych zostanie pięć stref 
aktywności: strefa dla seniorów, strefa gier 
planszowych, strefa zieleni, strefa pikniko-
wa, strefa koncertowa. Planowany termin 
zakończenia prac wyznaczony został na maj 
2023 r.

Spotkanie z opolskimi szczypiornistami – 
KPR Gwardią Opole

bez p. marka Mączki). Uczniowie ponownie 
mieli możliwość udziału w otwartej lekcji ze 
sportowcami. Na początku uczeń klasy VII 
poprowadził pięknie rozgrzewkę, następnie 
piłkarze ręczni przygotowali część główną 
– z wykorzystaniem ćwiczeń w rzędach, na-
stępnie zaproponowali kilka ćwiczeń z przy-
jęć i podań piłki w parach oraz gra szkolna 
z podziałem na zespoły 6-osobowe.

Takie lekcje pokazują czym jest wielki 
sport, a uczniowie z uśmiechami na twa-
rzach i z dużym zaangażowaniem przystę-
powali do kolejnych porcji ćwiczeń.

K&J

Dzień Rodziny w Publicznym Przedszkolu w Złotnikach
podziękować za swoją obecność i celebro-
wać ten dzień.

Nie trudno się domyśleć, że głównymi bo-
haterami były przedszkolaki, które w koloro-
wych przebraniach prezentowały swoje zdol-
ności artystyczne przed rodzicami – nie za-
brakło piosenek, wierszyków i tańców. Na 
zakończenie przedszkolaki wręczyły swoim 
rodzicom upominki i wspólnie zasiedli do sto-
łów, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek.
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Z wizytą na Olimpie

23 maja klasa V  z PSP w Zimnicach 
Wielkich na krótko przeniosła się 

na Olimp, by tam zaprezentować się w ro-
lach mitycznych bogiń i bogów. Wszyscy 
uczniowie zasiedli przy stole, popijając nek-
tar i jedząc ambrozję. Wystąpili w pięknych 
strojach stylizowanych na starożytne szaty, 
prezentując charakterystyczne atrybuty. 
Snuli ciekawe opowieści o koligacjach ro-
dzinnych na Olimpie, o swoich nadprzy-
rodzonych mocach, o tym, dlaczego pory 
roku się zmieniają i co zrobić, żeby prze-
płynąć Styks. Było wesoło, jak to na przy-
jęciu. Spotkanie stało się  świetną okazją do 
uporządkowania wiadomości z mitologii 
zarówno tych poznawanych  w polskiej, jak 
w ukraińskiej szkole. Lekcja polskiego inna 
niż wszystkie!

Jolanta Drwięga

Społecznej zorganizowali festyn promujący 
aktywny tryb życia.

Celem imprezy jest zachęcenie rodziców 
i dzieci do aktywnego spędzania wolnego 
czasu oraz do zdrowego stylu życia.  W sło-
neczny, sobotni poranek na stadionie zjawiły 
się całe rodziny - mamy, tatusiowie, a nawet 
dziadkowie.

Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz 
Prószkowa Krzysztof Cebula oraz dyrektor 
OKiS Prószków - Mariusz Staniów. Po 
nim nastąpił występ mażoretek, które za-
prezentowały się w kilku kategoriach wie-
kowych oraz pokaz akrobatyki powietrznej 
w wykonaniu Julii Dynak oraz Zuzanny 
Leśniewskiej.

Następnie nadszedł czas na wspólną za-
bawę. Dzieci wraz z rodzicami wzięły udział 
w licznych konkurencjach takich jak: aero-
bik, bieg na nartach po trawie, a także wielu 
konkurencjach sprawnościowych (bieg sla-
lomem, bieg z piłką). Nie zabrakło również 
konkurencji plastycznych. Do udziału w fe-
stynie włączyła się również Fundacja Tenis 
Prószków, która udostępniła uczestnikom 
korty tenisowe. 

VIII Konkurs Wiedzy 
Pożarniczej

Kim jest strażak? Co składa się na wypo-
sażenie wozu strażackiego? Na te i inne 

pytania odpowiedź musieli znaleźć uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złotni-
kach, gdzie odbył się VIII Konkurs Wiedzy 
Pożarniczej, który organizowany jest w Złot-
nikach już od 2012 roku.

Konkurs podzielony został na dwie ka-
tegorie wiekowe. Najmłodsi przygotowali 
prace plastyczne pt. „Strażak Nasz Przy-
jaciel”, natomiast uczniowie klas starszych 
sprawdzali swoją wiedzę odpowiadając na 
specjalnie przygotowane pytania testowe. 

Podczas konkursu obecny był Burmistrz 
Prószkowa Krzysztof Cebula, Prezes OSP 
Złotniki Jerzy Wocka oraz dyrektor Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego Maria Chu-
dala. To dzięki takim właśnie inicjatywom 
Ochotnicze Straże Pożarne wpisują się na 
stałe w element naszej lokalnej kultury. 

W kategorii przedszkolaków zwycięzca-
mi zostali: I Łukasz Żelazny; II Patryk Kor-
nek; III Wiktoria Kochanek.

W kategorii klasy I-III zwyciężyli: 
I Emilia Gogolok; II Filip Kluczny; II Aga-
ta Kochanek; III Martyna Cebulla.

W kategorii klas IV-VIII zwyciężyli): 
I Noe Kutz (zdobył maksymalną liczbę 
puntków); II Michał Szenawa; II Dawid 
Anioł; III Sławomir Krawczyk.

Mamo, Tato – 
poćwicz ze mną!
W sobotę 28 maja, na Stadionie Miej-

skim w Prószkowie odbyła się kolej-
na edycja Festynu Rekreacyjno-Sportowego 
„Mamo, Tato poćwicz ze mną”. Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Prószkowie we 
współpracy z Ośrodkiem Kultury i Spor-
tu oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
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19. edycja 
Festiwalu Piosenki 
Przedszkolnej

Trudno uwierzyć, że już od 19 lat odbywa 
się w naszej gminie Festiwal Piosenki 

Przedszkolnej. To jedno z najważniejszych 
wydarzeń w roku w kalendarzu przedszko-
laka. W tym roku udział w festiwalu wzięło 
sześć placówek przedszkolnych: Publiczne 
Przedszkole w Górkach, Publiczne Przed-
szkole w Ligocie Prószkowskiej, Publicz-
ne Przedszkole w Złotnikach, Publiczne 
Przedszkole w Zimnicach Małych, Publicz-
ne Przedszkole w Zimnicach Wielkich oraz 
Publiczne Przedszkole w Prószkowie.

Podczas festiwalu młodzi artyści mogli 
poczuć się jak prawdziwe gwiazdy estrady. 
W świetle lamp, przy pełnej sali publiczno-
ści prezentowali swoje talenty wokalne i ta-
neczne. To ważne, aby już od najmłodszych 
lat popularyzować tego rodzaju aktywno-
ści i zainteresowania. Pomaga to rozwijać 
umiejętności dzieci oraz zdobywać cenne 
doświadczenie na przyszłość.

Nagrodami podczas Festiwalu Piosen-
ki Przedszkolnej był Złoty Mikrofon oraz 
pamiąkowe dyplomy. Organizatorami tego 
wydarzenia był Ośrodek Kultury i Sportu 
oraz Publiczne Przedszkole w Prószkowie. 

Świętowanie rozpoczęło się od majowego 
nabożeństwa, następnie przy akompa-

niamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Kaprys, barwny korowód udał się na plac 
wiejski, aby tam postawić tradycyjne drzew-
ko majowe.

Stawianie drzewka majowego tzw.  
Mai-baum, przywędrowało do nas z Bawa-
rii, gdzie jest jednym z najpopularniejszych 
tradycji. Przyozdobione drzewo ustawia się 
na środku placu, najczęściej w centralnym 
punkcie miejscowości. Samo ustawienie jest 
dość skomplikowanym wydarzeniem – zaj-
mują się tym mężczyźni, którzy nie mogą 
użyć do tego celu żadnych mechanicznych 
urządzeń. W Źlinicach tego zadania podjęli 
się strażacy OSP Boguszyce-Źlinice. Nie-
mal zawsze stawianiu drzewka majowego 
towarzyszy festyn majowy – tak też było 
i tym razem.

Mieszkańców do wspólnego świętowa-
nia zaprosiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta  
Kaprys, następnie na scenie zaprezentowali 
się młodzi tancerze Scorpion Dance Team, 
artyści z Klubu Wokalisty oraz mażoretki. 
Gościem specjalnym była Karolina Trela, 
a na miłośników słodkości czekało pyszne 
ciasto i„kafej”.

„Złonicki moj” w Źlinicach
Słoneczna niedziela, 15 maja 2022 r., przyciągnęła do Źlinic liczne grono 
mieszkańców gminy Prószków, którzy wspólnie wzięli udział w festynie 
majowym „Złonicki Moj”.

Tegoroczny „Złonicki Moj” już za nami! 
Pozostały wspomnienia i... zdjęcia  

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyjęli zaproszenie i spędzili ten week-
end razem z nami w Źlinicach! Szczególne 
podziękowania należą się Burmistrzowi 
Prószkowa – Krzysztofowi Cebuli.

Dziękujemy niezawodnym chłopakom 
z OSP Źlinice-Boguszyce oraz Młodzie-
żowej Orkiestrze Dętej „Kaprys”, wszyst-
kim młodym artystkom i tancerkom, które 
uświetniły naszą uroczystość oraz Karolinie 
Treli za wspaniały występ, a także Zespo-
łowi muzycznemu COMODO za sobotnią 
zabawę!  



czerwiec 2022strona 7

Kącik kompostownikowy:
Zielona Gmina lub Bioodpady 
kompostujesz, swoją gminę ratujesz!

Szanowny Mieszkańcu  
Gminy Prószków

Jeżeli posiadasz kompostownik, który 
otrzymałeś w ramach umowy z Urzędem 
Miejskim w Prószkowie, prosimy o wypeł-
nienie ankiety dotyczącej ilości skomposto-
wanych bioodpadów w 2021 roku.

Formularz dostępny jest na stronie inter-
netowej www.proszkow.pl w zakładce odpa-
dy komunalne oraz w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Prószkowie.
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Ośrodek
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Podczas zawodów
nie może oczywiście zabraknąć  
kiełbaski z grilla 
i zimnych orzeźwiających
napojów

 

Zapraszamy do
zdrowo  zapalonej

rywalizacji

Gminne ZawodyGminne ZawodyGminne Zawody
sportowo-Pożarniczesportowo-Pożarniczesportowo-Pożarnicze   

w Chrząszczycachw Chrząszczycachw Chrząszczycach
   

19 czerwca 2022 r. 
godz. 14.00 boisko sportowe

Z sukcesem zakończono bezpłatną 
zbiórkę odpadów rolniczych od rolni-

ków z terenu gminy Prószków. Do udzia-
łu w programie zgłosiło się 54 rolników 

Prószkowskie 
rady na rolnicze 
odpady

– dwukrotnie więcej niż w poprzedniej 
edycji programu.  Zebrano około 12 ton 
odpadów folii, siatki, sznurka, big-bagów 
i opakowań po nawozach, które zostaną 
odpowiednio zagospodarowane, zgodnie 
z hierarchią postępowania z odpadami. Ze-
wnętrzne finansowanie zbiórki odpadów 
wyniosło 92% - ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

Wypełniony formularz można złożyć:
1.  w formie papierowej: osobiście w sekre-

tariacie (pok. nr 18, I p.) lub wysłać pocz-
tą na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, 
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków;

2.  w formie elektronicznej: uwierzytel-
niony certyfikowanym podpisem elek-
tronicznym lub Profilem Zaufanym, na 
skrzynkę ePUAP Urzędu Miejskiego 
w Prószkowie.

Termin złożenia ankiet:  
30 czerwca 2022 r.
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8–11 lipca 2022
piątek–poniedziałek

Piątek, 8 lipca 2022
Wyjazd sprzed zimnickich kościołów 

o godzinie 7.00
Legnica (miejsce cudu Eucharystycznego)•	
Świebodzin (Figura Chrystusa Króla, •	
kościół Miłosierdzia Bożego – msza św.)
Myślibórz (sanktuarium Jezusa •	
Miłosiernego)
Chojna (sanktuarium Chrystusa Króla)•	
Szczecin (ok. godz. 19.00 obiadokolacja, •	
nocleg)

Sobota, 9 lipca 2022
Po śniadaniu przejazd do centrum, zwie-

dzanie bazyliki archikatedralnej, wjazd na 
wieżę widokową, prezentacja organów

Kościół Matki Bożej Fatimskiej – •	
krótka modlitwa
Jedyne w Polsce sanktuarium dzieci •	
Fatimskich – msza św.
Powrót do centrum dłuższy czas wolny •	
lub nawiedzenie kaplicy Miłosierdzia 
Bożego i koronka

W weekend 14-15 maja tancerze Scor-
pion Dance Team uczestniczyli 

w Międzynarodowym Turnieju Baltic Cup 
2022 w Szczecinie. Udział wzięło w nim aż 
2000 tancerzy z całej Polski i Ukrainy. Kon-
kurencja była duża, jednak to nasi reprezen-
tanci przywieźli worek pełen medali.

Oto wyniki:
ZŁOTO Formacje DD Dorośli Scorpion •	
Platinium ,,Water’’
ZŁOTO Formacja DD Scorpion Boom •	
„Let’sss GO!”
ZŁOTO Formacja DS Scorpion Boom •	
„Zoo”
ZŁOTO Grupy DD Juniorów Debiuty •	
Scorpion Stars
ZŁOTO Grupy DS Juniorów Debiuty •	
Scorpion Stars ,,Wimbledon’’
ZŁOTO Grupy DS Dzieci •	
Zaawansowani Scorpion Boom ,,Honey 
Fight’’
ZŁOTO Grupy DS Dzieci Debiuty •	
Scorpion Kids ,,Morning Routine’’
SREBRO Grupy DS Dorośli Scorpion •	
Queen ,,Poker’’

Parafia Zimnice Wielkie zaprasza do udziału w pielgrzymce poświęconej Chrystusowi Królowi

Ok. godz. 18.00 obiadokolacja•	
Przejazd tramwajem do centrum czas •	
wolny i zwiedzanie Wałów Chrobrego 
(Szczecin nocą)
Nocleg•	

Niedziela, 10 lipca 2022
Po śniadaniu przejazd do Kamienia 

Pomorskiego
Msza św. Zwiedzanie konkatedry i wirydarza•	
Przejazd nad morze i czas na „moczenie •	
nóg” (jeśli będzie pogoda”)
Powrót do Szczecina ok. 19.00 •	
obiadokolacja i czas wolny, nocleg

Poniedziałek, 11 lipca 2022
Msza św. Śniadanie. Po śniadaniu prze-

jazd do Rokitna (sanktuarium Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej)

Obiad•	
Paradyż – zwiedzanie kościoła i ogrodu •	
klasztornego
Powrót do Zimnic •	

Koszt pielgrzymki: 900 zł
Obejmuje: noclegi, 3 obiadokolacje, 

3 śniadania, 1 obiad, zwiedzanie obiek-
tów, przewodnicy, wjazd na wieżę archi-
katedry, prezentacja organów (koncert),  
ubezpieczenie

Posługę duszpasterza i przewodnika 
pełnił będzie ks. Zbigniew Bienkiewicz 
proboszcz parafii św. Karola Boromeusza 
w Opolu – Chabrach.

Zapisy przyjmuje pan Józef Wilczek  
tel.: 511-654-060

Baltic Cup 2022 w Szczecinie – zdobyty!
SREBRO Grupy DD Dorośli Scorpion •	
Queen
SREBRO Grupy DS Juniorzy •	
Zaawansowani Scorpion Junior 
,,Hairspray’’
SREBRO Grupy DD Juniorzy •	
Zaawansowani Scorpion Junior
SREBRO Grupy DD Dzieci Debiuty •	
Scorpion Kids
SREBRO Grupy DD Dzieci •	
Zaawansowani Scorpion Boom
SREBRO Solo DD Dzieci rocznik 2012 •	
Lilien Szkolny Liga B
SREBRO Duet DD Dorośli Nadia Bryk •	
i Magdalena Kowalczyk Liga B+C
BRĄZ Grupy DS Dorośli Scorpion Elite •	
,,Cruella’’
BRĄZ Grupy DD Dorośli Scorpion Elit•	

materiały: Magdalena Kolman


