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Raz w roku dzieciaki 
mogą poczuć się jak 
prawdziwi strażacy, 
pokonywać tor 
przeszkód, trzymać 
w ręce prawdziwy wąż 
strażacki i zobaczyć 
z bliska wóz bojowy.

Zimnice Wielkie wreszcie 
mogą poszczycić się 
szerokim i bezpiecznym 
chodnikiem wzdłuż 
drogi wojewódzkiej 415. 
Inwestycja rozpoczęła 
się w ubiegłym roku.

Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Kaprys po raz 
kolejny otrzymała 
dofinansowanie 
z Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 
na zadanie „Muzyka łączy 
pokolenia”.

Dzień Małego  
Strażaka w Boguszycach

Otwarcie chodnika  
w Zimnicach Wielkich

19. edycja Festiwalu 
Piosenki Przedszkolnej

Str. 6 Str. 6Str. 4

Tegoroczna edycja Dni Prószkowa połączona została z jedną z najsławniejszych imprez 
w regionie – Prószkowską Paradą Orkiestr Dętych. Po pandemicznej przerwie znów 
mogliśmy usłyszeć na prószkowskich ulicach znajome dźwięki.

Świętowanie rozpoczęło się już w piątek koncertami i zabawą taneczną. Sobota była 
dniem orkiestr dętych, a niedziela należała do naszych najmłodszych mieszkańców.

Świętowaliśmy  
Dni Prószkowa 2022
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Świętowanie rozpoczęło się już w piątek 
(10.06) wyjątkowym koncertem w ko-

ściele poewangelickim. Przed licznie zgro-
madzoną publicznością na scenie zapre-
zentowali się Andrea Rischka oraz Dariusz 
Kownacki. Ich koncert był nostalgiczną 
podróżą do znanych melodii lat 60-tych. 
Następnie wszyscy przenieśli się do Parku 
OKiS, gdzie mogliśmy usłyszeć „cięższe” 
brzmienia w wykonaniu zespołu Metal 
Thunder, a wisieńką na torcie był koncert 
zespołu Łobuzy. Na zakończenie odbyła się 
zabawa taneczna z zespołem Record. 

Drugiego dnia punktualnie o godzinie 
16:00 rozpoczęła się Prószkowska Para Or-
kiestr. Podczas przemarszu ulicami rynku 
mogliśmy podziwiać takie orkiestry jak: Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Konopiska, Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta w Chudobie, Orkie-
stra Dęta Blaskapelle ze Świbia, Tarnogórska 
Orkiestra Dęta, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Łowkowice, Orkiestra Dęta OSP Kłomnice, 
Orkiestra Dęta Wisznia Mała oraz nasi repre-
zentanci: Gminna Orkiestra Dęta Prószków 
i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys. 

Koncerty odbywały się na dwóch scenach 
– w parku OKiS oraz w parku partnerstwa 

Świętowaliśmy Dni Prószkowa 2022
Tegoroczna edycja Dni Prószkowa połączona została z jedną z najsławniejszych 
imprez w regionie – Prószkowską Paradą Orkiestr Dętych. Po pandemicznej 
przerwie znów mogliśmy usłyszeć na prószkowskich ulicach znajome dźwięki. 

obok prószkowskiego zamku. Na zakoń-
czenie XII Prószkowskiej Parady Orkiestr 
Dętych na głównej scenie zaprezentowała 
się Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys, 
która w tym roku obchodzi jubileusz 15-le-
cia istnienia. Z tej okazji Burmistrz Prósz-
kowa Krzysztof Cebula oraz dyrektor OKiS 
Prószków Mariusz Staniów wręczyli na ręce 
dyrygenta orkiestry Klaudiusza Lisonia czek 
na 5 000 zł. Po zakończonych koncertach 
rozpoczęła się dla mieszkańców dyskoteka 
pod gwiazdami z DJ One Brother.

Niedziela była ostatnim dniem święto-
wania tegorocznych Dni Prószkowa. Był 
to dzień rodzinny w którym przygotowano 
wiele atrakcji dla dzieci: malowanie twarzy, 
zabawy z animatorami, dmuchańce oraz gry 
i zabawy. Tego dnia na scenie odbywała się 
biesiada śląska w wykonaniu duetu „Baba 
z chopym”, a na zakończenie dnia na scenie 
pojawił się Grzegorz Poloczek z zespołem.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za 
obecność i do zobaczenia za rok! 

Organizatorem Dni Prószkowa 2022 był 
Ośrodek Kultury i Sportu wraz z Urzędem 
Miejskim w Prószkowie.



lipiec 2022strona 3

Czerwiec to miesiąc szczególny dla dzieci – kończy się rok szkolny i roz-
poczynają upragnione wakacje. Niestety na czas wakacji kończą się 

również zajęcia prowadzone w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie. 
Z okazji zakończenia roku, Klub Wokalisty przygotował „Pozytywny 

Koncert” w kościele poewangelickim. Wydarzenie było podsumowaniem 
rocznej pracy naszych młodych artystów. 

Na scenie zaprezentowało się aż ośmiu wokalistów, którzy pod czujnym 
okiem pani Danuty Plotnik rozwijają swoje umiejętności wokalne. Kto wie, 
może za kilka lat zobaczymy ich na scenie podczas opolskiego festiwalu?

W niedzielę, 19 czerwca odbyły się Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze w Chrząszczycach. To jeden 

z tych wyjątkowych dni, gdy nasi strażacy rywalizują ze sobą 
o miano najlepszej jednostki OSP. 

Zawody oficjalnie rozpoczął Burmistrz Prószkowa Krzysz-
tof Cebula, który jest również Prezesem naszych gminnych 
jednostek OSP. Pomimo palącego słońca nie zabrakło emocji 
i ducha sportowej walki. Strażacy mierzyli się ze sobą w kilku 
kategoriach wiekowych – nie zabrakło dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych i to właśnie rywalizacja w tej ostatniej kategorii bu-
dziła najwięcej emocji. 

Coś się kończy, coś zaczyna. W Publicz-
nym Żłobku w Prószkowie nastał czas 

pożegnań. 15 czerwca w Ośrodku Kultury 
i Sportu w Prószkowie odbyło się uroczy-
ste pożegnanie najstarszej grupy – Misiów. 
Podczas tego wydarzenia dzieci zaprezen-
towały się przed rodzicami od strony ar-
tystycznej. Nie obyło się również bez pre-
zentów i wzruszających pożegnań. Za lata 
współpracy z rodzicami podziękowała Dy-
rektor Żłobka, Pani Joanna Borys.

Już za dwa miesiące dzieci rozpocz-
ną nowy etap w swoim życiu – zostaną 
przedszkolakami.

Zakończenie roku w Publicznym Żłobku w Prószkowie

Pozytywny koncert Klubu Wokalisty!

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Chrząszczycach
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Dzień Małego 
Strażaka
Dzień Małego Strażaka w Boguszycach 

to impreza, która wpisała się na stałe 
w kalendarz imprez w gminie Prószków – 
choć odbyła się dopiero jej trzecia edycja, 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem na-
szych najmłodszych mieszkańców. 

Raz w roku dzieciaki mogą poczuć się 
jak prawdziwi strażacy, pokonywać tor 
przeszkód, trzymać w ręce prawdziwy wąż 
strażacki i zobaczyć z bliska wóz bojowy. 
Tegoroczna edycja Dnia Strażaka przeszła 
nasze najśmielsze oczekiwania, z roku na 
rok organizatorzy OSP Źlinice-Boguszyce 
znacząco podwyższają sobie poprzeczkę. 

Na każdego małego strażaka czeka-
ły lody, możliwość przejażdżki na kucyku, 
ścianka wspinaczkowa, nauka udzielania 
pierwszej pomocy oraz prawdziwy policyj-
ny radiowóz. Dodatkowymi atrakcjami było 
spotkanie ze Strażakiem SAM, dmuchańce 
oraz malowanie twarzy.
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Zło dobrem 
zwyciężaj -  
pomoc dla przyjaciół 
z Wyhody

1 czerwca reprezentacja Gminy Prósz-
ków na czele z Panią Sekretarz Ire-

ną Szott, dostarczyła dary zebrane przez 
mieszkańców gminy. Były to artykuły żyw-
nościowe, artykuły higieniczne, zabawki 
oraz 20 w pełni wyposażonych tornistrów 
dostarczonych przez Publiczną Szkołę Pod-
stawową w Prószkowie. Nasi przyjaciele nie 
kryli wzruszenia i wdzięczności za okazaną 
pomoc i wsparcie. 

Urząd Miejski w Prószkowie dzięku-
je wszystkim osobom zaangażowanym 
w zbiórkę - szkołom naszej Gminy za wspa-
niałą współpracę, Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Prószkowie i Ośrod-
kowi Kultury i Sportu w Prószkowie. 

Miss Nastolatek 2022

W sobotę, 18 czerwca na Wyspie Sło-
dowej we Wrocławiu odbyła się Gala 

Finałowa Miss Nastolatek Województwa 
Dolnośląskiego 2022. Jest to jeden z naj-
bardziej prestiżowych konkursów piękności. 
Co ciekawe, zwyciężczynią tegorocznego 
konkursu została mieszkanka naszej gmi-
ny – Julia Kuszewicz ze Źlinic. Serdecznie 
gratulujemy!

Julia już jesienią weźmie udział w Na-
rodowym Konkursie Piękna Polska Miss 
2022.

Dzięki współpracy Ośrodka Kultury 
i Sportu w Prószkowie z Wydziałem 

Sztuki UO, w kościele poewangelickim 
zorganizowana została wystawa poplenero-
wa studentów I i II roku. Na wystawie mo-
żemy podziwiać prace artystów z dziedziny 
rzeźby, rysunku, malarstwa oraz fotografii. 
Jednym z artystów przedstawiających swoje 
prace jest fotograf Grzegorz Gajos.

Na wystawę zapraszamy do końca lipca 
w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Sportu.

Wystawa poplenerowa „Eksponat” 
studentów Wydziału Sztuki UO
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K O M U N I K A T
Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie informuje odbiorców wody, że w terminie:

od 25 do 29 lipca 2022 r.
PRZEPROWADZONE BĘDZIE OKRESOWE PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

zaopatrującej w wodę Gminę Prószków, Gminę Komprachcice i Gminę Dąbrowa
Płukanie ma na celu poprawę jakości wody.  

Wykonywane płukanie spowoduje czasowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej  
oraz pogorszenie jakości wody, które może być odczuwalne w całej sieci wodociągowej. 

Za związane z tym utrudnienia przepraszamy.

W piątek, 25 czerwca Burmistrz 
Prószkowa Krzysztof Cebula wraz 

z Członkiem Zarządu Województwa 
Opolskiego Szymonem Ogłazą, Posłem 
Tomaszem Kostusiem, radnym gminy 
Prószków Zygmuntem Hergesellem, Soł-
tysem Zimnic Wielkich Henrykiem Gur-
bierzem oraz wykonawcą Marcinem Bal-
carzem oficjalnie dokonali otwarcia ścieżki 
pieszo-rowerowej. 

W ramach inwestycji wykonany został 
nowy parking przy kościele typu park&ride 
oraz parking typu bike&ride.

Realizacja tego przedsięwzięcia nie 
byłaby możliwa gdyby nie dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 oraz  bardzo dobra współpraca 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego i Zarządem Dróg Wojewódz-
kich w Opolu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego i Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu. 

28 czerwca w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Opolskiego, Bur-

mistrz Prószkowa Krzysztof Cebula wraz 
z Marszałkiem Województwa Opolskiego 

Muzyka po raz kolejny połączy pokolenia
Andrzejem Bułą oraz Wicemarszałkiem 
Zuzanną Donath-Kasiurą, zawarli porozu-
mienie w ramach IV edycji Marszałkow-
skiego Budżetu Obywatelskiego. 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys 
po raz kolejny otrzymała dofinansowanie 
z Marszałkowskiego Budżetu Obywatel-
skiego na zadanie „Muzyka łączy pokole-
nia”. Orkiestra otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 100 tys. złotych. Kwota ta nie-
zwykle przyda się naszym młodym muzy-
kom – przeznaczona zostanie na ćwiczenia, 
warsztaty oraz koncert dla babci i dziadka. 

W imieniu orkiestry dziękujemy wszyst-
kim za oddane głosy na projekt 

Zimnice Wielkie wreszcie 
mogą poszczycić się szerokim 
i bezpiecznym chodnikiem wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 415. Inwestycja 
rozpoczęła się w ubiegłym roku.

Zakończono budowę chodnika Zimnice Wielkie - 
Zimnice Małe
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Zajęcia taneczne

Ośrodek
Kultury i Sportu
w Prószkowie

ul. Daszyńskiego 6 • 46-060 Prószków
tel. 77 4648 062 • www.okis-proszkow.pl
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Zapraszamy na zajecia od września!
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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

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
W PRÓSZKOWIE, UL. DASZYŃSKIEGO 13A, 46-060 PRÓSZKÓW

ZATRUDNI 
 PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH

tel. 606 805 376 

Kolejne sukcesy Scorpion DT – tym razem 
podczas Mistrzostw Polski Urban Pop Dan-

ce 2022 w Białych Błotach. Tancerze Scorpion 
Dance Team w tych zawodach ponownie okazali 
się bezkonkurencyjni i przywieźli ze sobą trzy zło-
te medale, dwa srebrne oraz dwa brązowe.

Złoty medal:
Formacja Urban Pop Dance Dzieci - •	
Scorpion Boom ,,Snake’’
Mini Formacja Urban Pop Dance •	
Dorośli - Scorpion Elite 
Formacja Urban Pop Dance Dorośli - •	
Scorpion Platinium ,,Water’’

Młodym miłośnikom tenisa nie prze-
szkadzają upały i aktywnie uczestni-

czą w treningach. Program jest dość napięty 
– od rana wspólna rozgrzewka, mobilizacja 
i gry zespołowe, a później trening tenisowy, 
połączony ze zdobywaniem wiedzy ze świa-
ta tenisa. Zabawa jest doskonała, a to dopie-
ro początek przygód na korcie tego lata.

Lato z Fundacją 
Tenis Prószków
Rozpoczęły się wakacje? To znak, 
że swoje letnie zajęcia rozpoczęła 
Fundacja Tenis Prószków. 

Mistrzostwa Polski 
Urban Pop Dance 2022

Srebrny medal:
Solo Urban Pop Dance Dzieci - Lilien •	
Szkolny
Formacja Urban Pop Dance Juniorzy - •	
Scorpion Junior ,,Black Swan’’
Brązowy medal:
Mini Formacja Urban Pop Dance •	
Dzieci - Scorpion Boom ,,Let’sss Go!’’
Mini Formacja Urban Pop Dance •	
Juniorzy - Scorpion Junior ,,Black and 
White’’
Czwarte miejsce:
4 miejsce Mini Formacja Urban Pop •	
Dance Dorośli - Scorpion Queen
4 miejsce Duet Urban Pop Dance •	
Dorośli - Nadia Bryk i Magda 
Kowalczyk

Szanowni mieszkańcy, zwracamy się z gorącym apelem o poprawną segregację od-
padów komunalnych, a w szczególności bioodpadów. Wszelkie zanieczyszczenia 

w pojemnikach na bioodpady, typu: foliówki, mięso, kości, ziemia i kamienie, powo-
dują, że odpad jest bezwartościowy pod względem przydatności do produkcji nawozu. 
Zła segregacja spowoduje nieosiągnięcie wymaganych prawem poziomów recyklingu 
i nałożenie na Gminę Prószków wysokich kar obciążających nas wszystkich – każdego 
podatnika. Dbaj o jakość wytwarzanych przez siebie odpadów i zwróć uwagę sąsiadowi. 
Razem dbajmy o nasze środowisko i finanse!

BIOodpady dają nawóz doskonały


