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Rządowy program „Rodzina 500 plus” 
to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie 
na drugie i kolejne dziecko, bez 
dodatkowych warunków.            Str. 3

W dniach od 28 – 30 marca 2016 w gminie 
Prószków gościliśmy nowego burmistrza 
partnerskiego miasta Hünfeld Stefana 
Schwenk.                 Str.6

W naszej gminie odbyły się już 
tradycyjne dla tego dnia uroczystości 
w Górkach, Źlinicach i Złotnikach. 

Str. 2

Wszystko o programie 
Rodzina 500+

Wizyta Burmistrza 
partnerskiego miasta 
Hünfeld

Dzień Kobiet 
w gminie Prószków

W środę, 23 marca w sali kameralnej Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie,  
odbyło się spotkanie, podczas którego pracowano nad strategią rozwoju naszej gminy.  

Celem spotkanie było omówienie wizji rozwoju naszej gminy na najbliższe lata. 
Szczegóły str. 7 
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Niech żyją Panie!
Dzień Kobiet w gminie Prószków

8 marca to wyjątkowa data, ponieważ w tym 
dniu obchodzony jest Międzynarodowy 

Dzień Kobiet – choć nie we wszystkich krajach 
święto to jest uznawane. Ale czy wiecie skąd 
wzięło się to święto? Dzień Kobiet został ustano-
wiony w Kopenhadze w 1910 roku i miał służyć 
krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu 
społecznego wsparcia dla powszechnych praw 
wyborczych dla płci pięknej. Obecnie w tym dniu, 
Kobietom składane są życzenia, podziękowania 
i oczywiście kwiaty. W naszej gminie odbyły się 
już tradycyjne uroczystości z okazji tego święta.

Wielozmysłowe doświadczanie
Sensoplastyka jest metodą, która wpływa na stymuluję wszystkich zmysłów, 
rozwija świadomość ciała i przestrzeni, wpływa na rozwój mowy oraz buduje 
poczucie bezpieczeństwa. Działania sensoplastyczne wpływają na rozwój 
kreatywności i twórczego myślenia dzieci.

Katarzyna Nocoń, nauczycielka 
edukacji wczesnoszkolnej w ostat-

nim tygodniu lutego zorganizowała 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Prószkowie zajęcia z elementami sen-
soplastyki pod hasłem: „Wielozmysłowe 
doświadczanie”.

W projekcie  udział wzięli uczniowie 
klas pierwszych, drugich oraz trzeciej. 
Zajęcia odbywały się w nietypowy spo-
sób – zamiast w ławkach, uczniowie pra-
cowali na rozłożonej na podłodze folii 
malarskiej. Zeszyty zastąpiono miskami wypełnio-
nymi produktami spożywczymi. Nie było również 
gotowego przepisu, a fartuszki schowano… Dzieci 
mogły dać upust swojej wyobraźni, doświadczając, 
porównując i wnioskując. W sali unosił się zapach 
pomarańczy, cytryn i migdałów. Każda z klas reali-
zowała inne zadanie:

1a wykonywała masy plastyczne przypomina-•	
jące domową ciastolinę, a następnie wykrajała 
z niej specjalnymi foremkami imiona.
1b zrobiła „ścieżkę” z masy solnej, którą przy-•	
ozdobiła materiałem sypkim: kaszą, fasolą, 
grochem i makaronem. Tak powstał dywan 
sensoryczny, po którym można było spacero-
wać bosymi stopami.
1c zajęła się „malowaniem na mleku” (wyko-•	
rzystując do tego olej i barwniki spożywcze)  
oraz marmurkowaniem papieru.

2a przygotowała masy plastyczne, którymi •	
przystroiła narysowany na tekturze labirynt 
w formacie XXL. Pachnący labirynt dzieci 
obsypały także materiałem sypkim.
2b wykonała ekologiczne farby, którymi •	
następnie przy pomocy gumowych ręka-
wiczek malowała kolorowanki na dużych 
płaszczyznach.
3 klasa miała z kolei okazję zrobić z domo-•	
wych produktów lampę lawową. Pod-
świetlana latarką dawała jeszcze większy 
efekt. Uczniowie dowiedzieli się również, 
że z połączenia mąki ziemniaczanej i wody 
powstanie ciecz Nienewtonowska, która 
zaprzecza prawom Newtona, raz zachowuje 
się jak ciecz, a innym razem jak ciało stałe. 
Dzieci były radosne i zrelaksowane oraz 
chętne do powtórzenia takich zajęć.

Dzień Kobiet w Źlinicach już po raz kolejny 
zorganizowali wyłącznie panowie. W restaura-
cji Antek odbyły się spektakle kabaretowe oraz 
wspólne śpiewanie starych, ale dobrze znanych 
utworów. Organizatorzy imprezy stanęli na 
wysokości zadania, popisali się dobrym humo-
rem, profesjonalnym przygotowaniem i co 
najważniejsze wywołali uśmiech na ponad stu 
kobiecych twarzach. Warto podkreślić, że spory 
udział w całym wydarzeniu miała miejscowa 
młodzież. W Źlinicach były obecne najważniejsze 
Panie w naszej gminie na czele z Panią Burmistrz 
Różą Malik, Panią V-ce Burmistrz Anną Wójcik 
oraz Panią Skarbnik Dorotą Staniów. 

W Złotnikach to Rada Sołecka, DFK i Ochotnicza 
Straż Pożarna przygotowały w niedzielne popołu-
dnie, wspólne spotkanie przy kawie i ciastku dla 
wszystkich Pań z tej miejscowości. Na spotkaniu 
obecna była również najbardziej znana miesz-
kanka Złotnik, Pani Burmistrz Róża Malik.

Natomiast w Górkach organizacją Dnia Kobiet 
zajęło się DFK. Spotkanie odbyło się w wąskim 
gronie przy kawie i ciastku. Było to miło spędzone 
popołudnie, wśród wielu rozmów i wspomnień. 

W dzisiejszych czasach znacząco zmieniła się 
sytuacja kobiet. Najlepszym przykładem na to 
jest nasza gmina, w której to głos Pań jest wią-
żący dla większości spraw. Podkreśla to, jak wiele Dzień Kobiet w Górkach

Dzień Kobiet w Złotnikach

Dzień Kobiet przygotowany  
przez Panów ze Źlinic

Kobiety znaczą w dzisiejszym świecie, a szczegól-
nie w naszej małej społeczności. Cóż nasi męż-
czyźni powinni dziękować, że żyją w tak pięknym 
towarzystwie :)

Młodzi wiedzą 
czego im potrzeba!
Konkurs MikroPrószków w Publicznym 
Gimnazjum w Prószkowie

W gimnazjum w Prószkowie zorganizowano 
konkurs, podczas którego uczniowie mieli 

szansę pokazać co chcieliby zmienić w naszej 
gminie. Młodzież miała za zadanie pokazać 
i zaprezentować w formie prezentacji multime-
dialnej swoje pomysły na Gminę Prószków, która 
byłaby przyjazna młodzieży. 

W czwartek, 3 marca odbyła się prezentacja 
wszystkich przygotowanych prac. Uczniowie 
pracowali w grupach, więc oprócz kreatywności 
i spostrzegawczości, była to nauka współpracy 
z rówieśnikami. Młodzież przedstawiła wiele 
pomysłów, takich jak: skate park, park do parkour, 
zagospodarowanie terenu obok przystanku za 
sklepem Centro czy miejsce do jeżdżenia na rol-
kach. Jednak wszyscy uczniowie wspólnie zwra-
cali szczególną uwagę na to, że nie mają gdzie 
spędzać wolnego czasu po szkole. Po prezentacji 
odbyło się uroczyste wręczanie dyplomów i krót-
kie spotkanie z organizatorami konkursu.
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Szanowni Państwo!
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r.  o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 
poz. 195) określiła zasady  przyznawania 
i wypłacania świadczenia wychowawczego. 

W Gminie Prószków zadanie to będzie realizo-
wane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Prószkowie. Aby przybliżyć Państwu założenia 
programu przedstawiamy kompendium wiedzy 
dotyczące najważniejszych zagadnień związa-
nych z świadczeniem wychowawczym.

Prawo do świadczenia wychowawczego  
przysługuje:
•	 OBYWATELOM	POLSKIM
•	 CUDZOZIEMCOM	

– do których stosuje się przepisy o koordyna-
cji systemów zabezpieczenia społecznego 
(jeżeli wynika to z wiążących umów dwu-
stronnych o zabezpieczeniu społecznym) 
przebywającym na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej na podstawie zezwolenia 
na pobyt czasowy udzielonego w związku 
z okolicznościami o których mowa w art. 
127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. 
o cudzoziemcach jeżeli zamieszkują z człon-
kami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej

– posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp 
do rynku pracy” z wyłączeniem obywateli 
państw trzecich którzy:
-  uzyskali zezwolenie na pracę na teryto-

rium państwa członkowskiego na okres 
nieprzekraczający sześciu miesięcy,

-  obywateli państw trzecich przyjętych 
w celu podjęcia studiów

-  obywateli państw trzecich którzy 
maja prawo do wykonywania pracy 

Walka o tytuł Mistrza Słówek?
Dzień Języków Obcych w Zimnicach Wielkich

W dniu 16 marca 2016 roku w ZS im. Ks. Karola 
Brommera w Zimnicach Wielkich po raz drugi 
zorganizowaliśmy Dzień Języków Obcych. Zaję-
cia rozpoczęliśmy od nowego podziału na klasy. 
Wzorem z roku ubiegłego każda grupa repre-
zentowała jeden z krajów anglo- lub niemiecko-
języcznych. Wszyscy otrzymali także nowy plan 
lekcji.

Nasi uczniowie uczestniczyli  w wielu eks-
cytujących konkursach językowych. Najmłodsi 
rywalizowali o miano Mistrza Słówek, trochę 
starsi popisywali się umiejętnością literowania 
w języku angielskim, natomiast klasy gimnazjalne 
rewelacyjnie rozwiązały test sprawdzający ich 
umiejętności z języka niemieckiego. Tegoroczną 
nowością był quiz o Wrocławiu przeprowadzony 
w języku niemieckim. 

na podstawie wizy, jeżeli zamieszkują 
z członkami rodzin na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej.

UWAGA
Prawo do świadczenia wychowawczego 

przysługuje w/w osobom, jeżeli zamieszkują na 
terytorium Rzeczpospolitej przez okres w któ-
rym mają otrzymać świadczenie wychowaw-
cze chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne 
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu spo-
łecznym stanowią inaczej.

Czy  każda rodzina otrzyma wsparcie?
Świadczenie otrzyma rodzina bez względu 

na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem 
zarówno rodziny, w których rodzice są w związku 
małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice 
pozostający w nieformalnych związkach. W przy-
padku rodziców rozwiedzionych wsparcie 
otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje 
opiekę nad dzieckiem.

Świadczenie wychowawcze nie przysłu-
guje, jeżeli:

– Dziecko pozostaje w związku małżeńskim
– Dziecko zostało umieszczone w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie 
albo w pieczy zastępczej 

– Pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do 
świadczenia  wychowawczego na własne 
dziecko

•	 Świadczenie	 wychowawcze	 otrzymają	
rodzice, opiekunowie prawni lub opiekuno-
wie faktyczni dziecka,

•	 Świadczenie	 będzie	 przysługiwało	 do	 ukoń-
czenia przez dziecko 18 lat,

•	 Na	drugie	i	kolejne	dziecko	rodzice	otrzymają	
świadczenie niezależnie od dochodu

•	 Na	 pierwsze	 lub	 jedyne	 dziecko	 rodzice	
otrzymają świadczenie po spełnieniu kryte-
rium dochodowego: 800,-zł. netto na osobę 
w rodzinie lub 1200,-zł. jeśli w rodzinie jest 
wychowywane dziecko niepełnosprawne.

•	 Pełnoletnie	dziecko	do	ukończenia	25	lat	liczy	
się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, 
jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

•	 Świadczenie	wychowawcze	będzie	wypłacał	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

•	 Tylko	 gdy	 ubiegamy	 się	 o	 świadczenie	 na	
pierwsze lub jedyne dziecko będzie usta-
lany dochód rodziny. W tym przypadku do 
wniosku należy dołączyć min.: oświadczenie 
o dochodach innych niż podlegające opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym , oświad-
czenie o wielkości gospodarstwa, dokumenty 
dotyczące zasądzonych alimentów.
W przypadku złożenia wniosku w ciągu 

pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną 
wyrównanie wstecz jeśli wniosek zostanie zło-
żony do końca czerwca 2016r. dodatek będzie 
wypłacony z wyrównaniem od kwietnia.
•	 Samorząd	będzie	miał	3	miesiące	na	wydanie	

decyzji i wypłatę świadczenia.
•	 W	 pierwszym	 okresie	 świadczenie	 wycho-

wawcze będzie przyznawane na okres od 
kwietnia 2016 do 30 września 2017r.

•	 Świadczenie	 będzie	 wypłacane	 w	 sposób	
dogodny dla rodziców, czyli przelewem na 
konto lub gotówką.

•	 Świadczenie	 wychowawcze	 nie	 będzie	 wli-
czane do dochodu.

Nie trzeba się śpieszyć ! Masz 3 miesiące 
na złożenie wniosku! 
 Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Prószkowie w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek, wtorek, czwartek  
od	godziny	7.00-15.00

środa 7.00 do 17.00 piątek 7.00 do 13.00  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 

numerem	telefonu:	77	401	37	32,	77	464	30	53
Program	500+	to	pierwsze	tak	szerokie	i	syste-

mowe wsparcie polskich rodzin. 
Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej 

rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu 
demograficznego w Polsce.

Wiedzę naszych uczniów sprawdzaliśmy 
także na matematyce, gdzie przeliczano polskie 
i angielskie jednostki miary. Natomiast humaniści 
mogli się wykazać na warsztatach poetyckich, na 
których pisali wiersze. Słoneczna pogoda spra-
wiła, że na wiele osób spłynęła wena twórcza, 
co zaowocowało powstaniem pięknych strof 
o wiośnie.

W Dniu Języków Obcych staramy się przede 
wszystkim dobrze bawić. Dzieci ze szkoły podsta-
wowej grały w  popularne w brytyjskie gry takie 
jak ‘marbles’ i ‘scrabble’,  natomiast gimnazjaliści 
uczestniczyli w grze pt. „Scavenger Hunt”, w któ-
rej musieli sfotografować przedmioty z otrzyma-
nej listy angielskich słówek. W tym roku po raz 
pierwszy odbyły się rozgrywki sportowe w dys-
cyplinach popularnych w wielu krajach, między 

innymi turniej tenisa stołowego czy różnego 
rodzaju wyścigi. Ponadto oglądaliśmy kreskówki 
w oryginalnych wersjach językowych i tworzy-
liśmy prace plastyczne związane z Wielkanocą. 
Niewątpliwie najmilszą częścią dnia była degu-
stacja słodyczy charakterystycznych dla Niemiec 
i Wielkiej Brytanii. Największym powodzeniem 
cieszyły się tradycyjnie misie Harribo.

Dzień upłynął nam bardzo szybko. Przekona-
liśmy się, że tak naprawdę języki obce naszym 
uczniom obce nie są. Już myślimy, czym Was 
zaskoczyć za rok…
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), Burmistrz 
Prószkowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych 
dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji w mieście Prószków.

I. Przedmiot konsultacji
Konsultacje mają na celu zapoznanie się z projektem uchwały oraz 

zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczą-
cych wyznaczenia ww. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
2) użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieru-

chomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie 
mieszkaniowe,

3) wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
4) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt a);
5) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność 

gospodarczą w planowanym obszarze zdegradowanym i obszarze 
rewitalizacji miasta Prószkowa;

6) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić w ww. obsza-
rze działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy 
nieformalne;

7) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
8) organy władzy publicznej;
9) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze 

rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji
Do udziału w konsultacjach zaprasza się mieszkańców gminy Prósz-

ków oraz inne zainteresowane podmioty. Konsultacje przeprowadzone 
będą w okresie od dnia 17 marca 2016 r. do dnia 20 kwietnia 
2016 r. w formie:
1) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiają-

cego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji miasta Prószkowa, a także wyrażenie uwag, 
opinii i propozycji oraz składanie ich ustnie do protokołu;

2) zbierania uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, tj. w Referacie 
Inwestycji Urzędu Miejskiego, ul. Opolska 17, 
a) w dni robocze-  w godzinach pracy Urzędu, 
b) w dni wolne od pracy z wyłączeniem dni od 25 do 28 marca 

2016r.- w godzinach od 9.00 do 10.00;
3) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty 
elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na 
stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej i prze-
słanie go na adresy email: ug@proszkow.pl oraz planowanie@
proszkow.pl 

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami 
będą dostępne w podanym okresie konsultacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Prószkowie www.proszkow.pl

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje złożone:
1) z datą wpływu sprzed 17 marca 2016r.  oraz po dniu 20 kwietnia 

2016 r.,
2) nie podpisane imieniem i nazwiskiem interesariusza bądź osoby 

reprezentującej interesariusza,
3) przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem 

uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu 
w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji),

4) nie dotyczące zakresu konsultacji, tj. nie związane z zagadnieniem 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji 
w mieście Prószków.

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jet Joanna 

Łubińska- Wójcik, Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Prószkowie, tel. 774 013 730, email: srodowisko@proszkow.pl.

IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsyltacji zostanie 

zanieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu oraz stronie internetowej Urzędu.

Burmistrz Prószkowa

Stowarzyszenie Braterstwa w Prószkowie oraz Urząd Miejski w Prószkowie zapraszają chętne osoby 
do odbycia praktyk w partnerskim mieście Hünfeld w Niemczech. Praktykant będzie pracował 

w zakładzie zieleni miejskiej i wykonywał prace związane z pielęgnacją terenów zielonych. Zakwate-
rowanie w rodzinie niemieckiej, która w czasie wolnym pokaże praktykantowi miasto i okolice. Pobyt 
w Hünfeld to również wspaniała okazja do poprawy umiejętności językowych.

Praktyka przewidziana jest w okresie wakacyjnym, czyli od 27.06.2016 r. do 31.08.2016 r. i może trwać 
od dwóch do trzech tygodni. Oferta jest przeznaczona dla osób w wieku od 16 do 30 lat. Zakwatero-
wanie w rodzinie niemieckiej. Praktyki mają charakter wymiany, tzn. z rodziny niemieckiej w czasie od 
10.07 – 22.07.2016 r. będziemy gościć praktykanta w gminie Prószków. Tym razem jest to osoba, która 
mówi dobrze po polsku i chce podszkolić te umiejętności językowe. Projekt przewiduje zakwaterowa-
nie niemieckiego praktykanta w polskiej rodzinie, z której osoba wyjedzie na praktyki do Hünfeld.

Osoby	zainteresowane	praktyką	proszone	są	o	dostarczenie	do	13.05.2016	r.	do	Urzędu	Miejskiego	
w Prószkowie listu motywacyjnego i życiorysu w języku niemieckim. Warunkiem uczestnictwa w prak-
tykach jest dobra znajomość języka niemieckiego. W drodze losowania zostanie wyłoniona osoba, 
która pojedzie do Hünfeld.

Bliższych informacji udzieli pani Aneta Lissy-Kluczny, tel. 77 4013718 lub promocja@proszkow.pl.

Piękno w wierszach Jana Brzechwy
II Gminny Konkurs Recytatorski klas I-III

9 marca 2016r. w Zespole Szkół im. ks. Karola Brom-
mera	w	Zimnicach	Wielkich	odbył	się	II	Gminny	

Konkurs	Recytatorski	dla	uczniów	klas	 I	–	 III.	Orga-
nizatorem	 II	 edycji	 konkursu	 pod	 hasłem	„Piękno	
w wierszach Jana Brzechwy” była Gmina Prószków 
oraz Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera w Zim-
nicach Wielkich. Konkurs miał za zadanie uwrażli-
wić uczniów na piękno słowa mówionego,popu-
laryzować literaturę dziecięcą,rozbudzać u dzieci 
wrażliwość emocjonalną, artystyczną i literacką oraz 
ujawnić talenty recytatorskie.

„Tańcowała igła z nitką”, „Kaczka dziwaczka”, 
„Entliczek–	pentliczek”,	„Samochwała”,	„Skarżypyta”...	
Każdy Polak zapamiętał i polubił chociaż fragment 
któregoś z wielu napisanych utworów Jana Brze-
chwy, uwielbianych nie tylko przez dzieci. Wiersze 
te wywołują uśmiech na twarzach dzieci, ale rów-
nież uczą i wychowują, ośmieszają złe zachowanie, 
a	 podkreślają	 dobre.	W	 konkursie	 brało	 udział	 15	
uczniów – najlepszych recytatorów wyłonionych 
podczas eliminacji szkolnych w poszczególnych 
szkołach w Gminie Prószków. Dzieci prezentowały 
swoje ulubione, dowcipne, rymowane opowiastki 
o różnych postaciach, zwierzętach, przedmiotach. 
Jury konkursu oceniało: stopień pamięciowego opa-
nowania tekstu, poprawne i płynne recytowanie, 
interpretację tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Recytujących dopingowali i oceniali zgromadzeni 
goście: Burmistrz Prószkowa Pani Róża Malik, Dyrek-
tor Zespołu Szkół im. ks. Karola Brommera w Zim-
nicach Wielkich Pan Krzysztof Cebula, rodzice oraz 
koledzy i koleżanki.  

Nagrodzone osoby to:
Klasa I
I	 miejsce	 –	 Laura	 Jaros	 –	 Zespół	 Szkół	 im.	 ks.	

Karola Brommera w Zimnicach Wielkich
II	miejsce	–	Aleksandra	Socha	–	Publiczna	Szkoła	

Podstawowa w Prószkowie
III	miejsce	–	Ariana	Roskosz	–	Zespół	Szkolno	–	

Przedszkolny	im.	Jana	Pawła	IIw	Boguszycach

Wyróżnienie: 
Kamil Świerc – Publiczna Szkoła Podstawowa 

w	Prószkowie	Emilia	Szindzielorz	–	Zespół	Szkolno	
– Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach 
Aleksandra Klosa – Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Ligocie Prószkowskiej 

Klasa II
I	 miejsce	 –	 Paulina	 Budny	 –	 Zespół	 Szkolno	 –	

Przedszkolny	im.	Jana	Pawła	IIw	Boguszycach
II	miejsce	–	Julia	Piechaczek	–	Publiczna	Szkoła	

Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej
III	miejsce	–	Sławomir	Krawczyk	–	Zespół	Szkolno	

– Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach
Wyróżnienie: Tomasz Szendzielorz – Zespół 

Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wiel-
kich; Kinga Zaja – Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Prószkowie

Klasa III
I	miejsce	–	Michał	Ulasz	-Zespół	Szkolno	–	Przed-

szkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach
II	 miejsce	 –	 Tymoteusz	 Bartkowiak–	 Publiczna	

Szkoła Podstawowa w Prószkowie
III	miejsce	–	Fabian	Peszka	–	Zespół	Szkół	im.	ks.	

Karola Brommera w Zimnicach Wielkich
Wyróżnienie: Wiktoria Steinhof– Zespół Szkolno 

–	Przedszkolny	im.	Jana	Pawła	II	w	Boguszycach
Jury zgodnie podkreśliło wysoki poziom 

recytacji. 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulu-

jemy! Zapraszamy na kolejną edycję konkursu.
Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie 

i wsparcie swoich uczniów.

Nauka języka niemieckiego 
oraz możliwość zarobku podczas praktyki  

w partnerskim mieście Hünfeld w Niemczech
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Jednym z partnerów zagranicznych gminy Prószków 
jest gmina Ternberg w górnej Austrii, z którą współ-

pracujemy od 2000 r. Tradycyjnie co cztery lata miesz-
kańcy gminy Prószków mają okazję odwiedzić swoich 
partnerów	w	Austrii.	W	dniach	3-5	czerwca	2016	r.	Urząd	
Miejski w Prószkowie organizuje dla zainteresowanych 
mieszkańców gminy Prószków trzydniową wycieczkę 
do Austrii. W programie:

Piątek, 03.06.2016. Przejazd statkiem na trasie 
Krems – Spitz. To przejazd po najpiękniejszym odcinku 
Dunaju w Dolinie Wachau, która w 2000 roku została 
wpisana	na	listę	UNESCO.	Z	pokładu	statku	mijamy	śre-
dniowieczne zamki przylepione do skał, zielone winnice 
i malownicze wioski. Obiad we własnym zakresie. Wie-
czorem przyjazd do Ternberg, zakwaterowanie w sty-
lowym alpejskim hotelu Koglerhof, spacer po mieście 
partnerskim, wspólny wieczór z mieszkańcami Tern-
berg. Kolacja.

Sobota, 04.06.2016. Po śniadaniu zwiedzanie 
gminy Terngerg. Obiad. Rajd pieszy na górę Schober-
stein (1280 m.n.p.m).  Wieczór partnerski w hotelu 
Koglerhof - Ternberg. Kolacja.

Niedziela, 05.06.2016. Po śniadaniu msza św. 
Przejazd do Melk. Zwiedzanie Opactwa Benedyktynów 

Rok	szkolny	2015/2016	to	zgodnie	z	kierunkami	poli-
tyki oświatowej państwa min. rozwijanie kompetencji 

czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży. Nie dziwi więc fakt zaangażowania pla-
cówek oświatowych w naszej gminie w różnego rodzaju 
programy, akcje i projekty, których celem jest zachęcenie 
dzieci do codziennego obcowania z książką.   

Pracujący w Przedszkolu Publicznym w Górkach 
nauczyciele, postanowili w ramach wprowadzonej 

W Zimnicach Wielkich w parafii pw. Jana Chrzciciela 
odbyły się rekolekcje w temacie  Światowych Dni 

Młodzieży, które jak wiadomo w tym roku pod koniec 
lipca odbędą się w Krakowie. W Polsce to wyjątkowe 
wydarzenie odbędzie się już po raz drugi. Wcześniej, 
w 1991 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się 
w Częstochowie.

Co to właściwie są Światowe Dni Młodzieży? Spo-
tkania młodych katolików, zapoczątkowane z inicjatywy 
Jana	 Pawła	 II	w	 1985	 roku,	 który	 zgromadził	młodych	
w	 Rzymie	 (w	 1984,	 1985,	 2000	 roku).	 Po	 śmierci	 Jana	
Pawła	 II	 kontynuatorem	 pięknego	 dialogu	 Kościoła	
z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni 

Na zdjęciu od prawej Karolina Olender, 
Dominika Wilhelm oraz Paulina Feliks

„Maski i twarze’’ to tytuł spektaklu, który w sobotni 
wieczór,	 5	marca	odbył	 się	w	Ośrodku	Kultury	

i Sportu w Prószkowie. Młodzi aktorzy zaprezentowali 
przedstawienie nawiązujące do serialu, który opowiadał 
o perypetiach aktorów jednego teatru w reżyserii Feliksa 
Falka. Całe przedstawienie można streścić w dwóch sło-
wach: krótko i śmiesznie. Uśmiechu na twarzach przy-
byłych gości nie brakowało. Przedstawienie składało się 
z trzech części, „a motywem przewodnim są blaski i cie-
nie zawodu aktora w Polsce’’ zapewniał jeszcze przed 
spektaklem opiekun grupy Tomasz Stochnial.

Grupa teatralna działa już od kilku lat. Zajęcia odby-
wają się w każdy poniedziałek od 17:00 do 19:00 dla 
uczniów w wieku gimnazjalnym i licealnym. Opieku-
nem, a zarazem reżyserem jest już wspomniany pan 
Tomasz Stochnial, który bardzo chwali swoich pod-
opiecznych i wspomina, że niektóre osoby zastanawiają 
się nawet nad wyborem szkoły teatralnej. Teatr poprzez 
zabawę i śmiech uczy odpowiedzialności i odwagi pod-
czas występów na scenie, a ponieważ wszystko dzieje 
się na żywo, to młodzież dodatkowo uczy się jak radzić 
sobie ze stresem.

Młodzież  w jednej sprawie?
Rekolekcje w temacie Światowych Dni Młodzieży

Młodzieży	 stał	 się	 papież	 Benedykt	 XVI,	 a	 następnie	
Papież Franciszek. Światowe Dni Młodzieży są to spo-
tkania z papieżem, organizowane w formie religijnego 
festiwalu na który przyjeżdża młodzież z całego świata, 
by wspólnie się modlić. W tygodniu poprzedzającym 
ŚDM odbędą się Dni w Diecezjach, podczas których 
rodziny poszczególnych miejscowości będą gościć 
młodych pielgrzymów. Taką grupę przyjmie parafia 
z Zimnic Wielkich. Już teraz trwają wspólne przygoto-
wania do tego wydarzenia. Jednym z nich były właśnie 
rekolekcje. Podczas nich młodzież z Zimnic wysłuchała 
prezentacji na temat Święta Młodych, wspólnie z Lider-
kami ŚDM śpiewała piosenki, jak również wszyscy 

wspólnie odśpiewali hymn „Błogosławieni miłosierni” 
oraz odmówili modlitwę ŚDM. 

Światowe Dni Młodzieży to wspaniałe wydarzenie, 
które w jednym czasie łączy tak wiele młodych osób 
w jednej sprawie, jaką jest wiara. 

Górki czytają dzieciom!
Innowacja pedagogiczna w Publicznym Przedszkolu w Górkach

innowacji pedagogicznej „Górki czytają dzieciom”  zmo-
bilizować rodziców dzieci przedszkolnych, dziadków, 
a także mieszkańców Górek do działania. W kierowa-
nym do Nich apelu, zwrócili się z prośba o przynosze-
nie do przedszkola używanych książeczek dla dzieci, 
z których stworzona zostanie Przedszkolna Biblioteka.  
Podczas jej tworzenia dzieci przedszkolne wykorzy-
stają wiedzę na temat sposobu klasyfikowania, ozna-
czania i przechowywania książek jaką zdobyły podczas 
wycieczki do Biblioteki Pedagogicznej w Opolu. Już 
dzisiaj zapraszani do przedszkola goście czytają dzie-
ciom bajki wzbudzając zachwyt i radość maluchów. 
Bo nic tak nie przekonuje do czytania  jak żywy przy-
kład w wydaniu własnej mamy, taty, babci czy sąsiadki.  

W oswajaniu dzieci z książką pomaga także przekład 
utworu literackiego na spektakl teatralny, czego dzieci 
z Przedszkola Publicznego w Górkach doświadczyły 
uczestnicząc w przedstawieniu  „Smacznego proszę 
Wilka” w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora.  Tak więc zapra-
szamy kolejnych odważnych mieszkańców Górek do 
czytania dzieciom, a wszystkim, którzy już zaangażowali 
się w realizację innowacji pedagogicznej  „Górki czytają 
dzieciom”  przedszkolaki  z serca dziękują.

Być albo nie być?
Spektakl „Maski i twarze” w Ośrodku Kultury i Sportu

Wyjazd do partnerskiej gminy 
Ternberg w Austrii – 3-5 czerwca 2016 r.

w Melku. Obiad i kolacja we własnym zakresie. Przyjazd 
do Prószkowa w późnych godzinach wieczornych.

Koszt wyjazdu to 90,- € od osoby. Koszt wyjazdu 
dla osób zainteresowanych zakwaterowaniem 
w pokoju jednoosobowym to 105,- €.

Opłata zawiera: przejazd klimatyzowanym autoka-
rem do wszystkich miejsc wyszczególnionych w pro-
gramie wyjazdu, ubezpieczenie grupowe, dwa noclegi 
ze śniadaniem w hotelu „Koglerhof”, przejazd statkiem 
po Dunaju, wstęp i zwiedzanie Opactwa Benedyktynów 
w Melk, kolację w piątkowy wieczór w Ternberg, obiad 
i kolację w sobotę.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są 
o wpłatę 40,- € zaliczki do 29 kwietnia 2016 r. u p. Anety 
Lissy-Kluczny w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, tel. 77 
4013718. Wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na liście 
uczestników.	Ilość	miejsc	ograniczona.
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Jak przygotować się 
do najważniejszych 
świąt w roku?
Droga Krzyżowa w Chrząszczycach

W piątek, 11 marca w Chrząszczycach 
o godzinie 18:30 liczna grupa parafian 

z Chrząszczyc i okolicznych miejscowości spo-
tkała się, by wspólnie przejść drogę krzyżową. 

Parafianie i wszyscy goście, którzy brali udział 
w tym wydarzeniu przeszli Drogę Krzyżową 
wyjątkowo zmienioną trasą (w stosunku do roku 
ubiegłego). Zmiany spowodowane były obfitymi 
opadami deszczu. Zła pogoda nie przestraszyła 
jednak dość licznej grupy uczestników, którzy 
w ten piątkowy wieczór pełni zadumy wyruszyli, 
by wspólnie przeżywać to, co Jezus Chrystus 
ponad dwa tysiące lat temu. Parafianie na czele 
z ks. proboszczem Krystianem Ziają przeszli trasę 
od Chrząszczyc, przez Górki aż do Folwarku.

Taka forma przygotowywania się do najważ-
niejszych świąt w roku dla chrześcijan staje się 
coraz bardziej popularna, jak również dokładnie 
odzwierciedla i pomaga zrozumieć jak wielkiego 
czynu dokonał Pan Jezus oddając swoje życie 
z miłości dla ludzi.

W piątek, 11 marca o godzinie 19:00, w kame-
ralnej sali w Ośrodku Kultury i Sportu 

w Prószkowie odbyła się projekcja filmu pt. ,,Nie-
opowiedziany	’45’’.	

Film przedstawia przede wszystkim wypowie-
dzi	osób,	które	w	styczniu	1945	roku,	jeszcze	jako	
dzieci były świadkami wejścia Armii Czerwonej 
na tereny wsi Boguszyce i Źlinice. W filmie wystą-
pili: Pani Maria Jagło, Pani Maria Grunt, Panie Kry-
styna Polanska, Pani Otylia Nikolajczyk, Pani Róża 
Francuz, która już nie żyje i która niestety nie zdą-
żyła obejrzeć tego filmu i Pan Alojzy Olsok, który 
był obecny na piątkowej projekcji.

Gdy Rosjanie przekroczyli Odrę i weszli na 
nasze tereny, mieszkańcy przeżyli traumę, która 
towarzyszyła im przez całe życie. W momen-
cie kiedy Rosjanie weszli do Warszawy,  dostali 
pozwolenie na mordownie niewinnych ludzi 
- był to początek najtragiczniejszych wydarzeń 
w historii naszego regionu. ,,Pomysł na film zro-
dził się w Strzelcach w 2010 roku, ale został zre-
alizowany znacznie później. Temat jest bardzo 

W dniach od 28 – 30 marca 2016 w gminie 
Prószków gościliśmy nowego burmistrza 

partnerskiego miasta Hünfeld - Stefana Schwenk 
wraz z małżonką Angeliką Bittner – Schwenk. 
Nowy	 burmistrz	 zastąpił	 w	 2015	 roku	 dr	 Eber-
harda Fennela, który sprawował urząd burmistrza 
w Hünfeld przez prawie 30 lat.

Dla Państwa Schwenk była to pierwsza wizyta 
w gminie Prószków, chociaż matka pani Angeliki 

Nieopowiedziany ‘45...
Projekcja filmu w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie

niewdzięczny’’ - wspominał reżyser filmu Pan 
Marcin Tumulka. Choć ludzi nie trzeba był długo 
namawiać do wzięcia udziału w filmie, to niektó-
rzy się nie zgodzili, w końcu były to najtragicz-
niejsze wydarzenia w ich życiu i ciężko o tym 
opowiadać. 

Styczeń	 1945	 roku	 jest	 bardzo	 ważną	 datą	
w historii naszej gminy. Film ten idealnie obrazuje 
sytuacje z tego okresu, dlatego też zgromadzeni 
widzowie zgodnie stwierdzili, że warto pójść 
z tym filmem do innych miejscowości, by wszy-
scy zobaczyli obraz wydarzeń tamtych czasów.

Jakie zmiany zaszły w  Hünfeld?
Wizyta nowego burmistrza Hünfeld Stefana Schwenk

Burmistrz Hünfeld Stefana Schwenk  
podczas spaceru po Prószkowie

Wizyta przedstawicieli Zarządu Partnerschaftsverein Hünfeld e.V.

pochodzi z miejscowości Kup w gminie Dobrzeń 
Wielki. Państwu Schwenk podczas pobytu w gmi-
nie Prószków towarzyszył ks. ewangelicki Peter 
Schreiner z małżonką Anną Schreiner. 

Głównymi punktami programu wizyty było 
poznanie Prószkowa podczas spa-
ceru po mieście oraz oficjalne 
spotkanie w Urzędzie Miejskim 
w Prószkowie z Burmistrz Różą Malik 
i Przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Prószkowie Klaudią Lakwą. Kolej-
nym punktem wizyty był wyjazd do 
Kup w celu zobaczenia rodzinnej 
miejscowości matki pani Angeliki 
oraz nieoficjalne spotkanie oraz 
nieoficjalne spotkanie z Przewod-
niczącą Stowarzyszenia Braterstwa 
w Prószkowie Anetą Lissy-Kluczny 
oraz Zastępcą Przewodniczącego 
Stow. Braterstwa w Prószkowie Józe-
fem Żymłą.

Oprócz wizyty burmistrza w  Prószkowie 
w dniach 26-28 luty gościliśmy również przed-
stawicieli Zarządu Partnerschaftsverein Hünfeld 
e.V. na czele z panami ks. Peter Schreiner i Bernd 
Ebert,	 którzy	 spotkali	 się	 z	 Burmistrz	 Prószkowa	
Różą Malik oraz Zarządem Stowarzyszeni Bra-
terstwa w Prószkowie w celu omówienia kie-
runków współpracy partnerskich gmin w roku 
2016/2017. Podczas spotkania poruszano takie 
tematy jak: Wyjazd uczniów PG w Prószkowie 
do uczniów Wigbertschule w Hünfeld w dniach 
17-23 maja 2016 roku, wyjazd uczniów ZS w Zim-
nicach Wielkich do uczniów Jahnschule w Hün-
feld w dniach 29 maja do 04 czerwca 2016 r., 
nawiązanie współpracy pomiędzy Publicznym 
Przedszkolem w Górkach oraz Przedszkolem 
w Michelsrombach, praktyki młodzieży w Hün-
feld i w gminie Prószków, jak również obchody 
20-lecia partnerstwa pomiędzy gminą Prószków 
i miastem Hünfeld, które zaplanowano na 14-18 
czerwca 2017 roku. W tym czasie  polskie rodziny 
będą gościć rodziny niemieckie u siebie.
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Dziękujemy!

W marcu, w Jaśko-
wicach nastąpiły 

wielkie zmiany. Po 26 
latach z pełnienia funk-
cji sołtysa zrezygnował 

Pan Tadeusz Domaradzki. Bycie sołtysem przez 
ponad ćwierć wieku to nie lada wyczyn, dlatego 
z całego serca, wielkie podziękowania i najlep-
sze życzenia na kolejne lata życia składa Bur-
mistrz Prószkowa, Rada Miejska oraz mieszkańcy 
Jaśkowic.

Nowym sołtysem został pan Alfred Kieł-
basa, życzymy mu powodzenia i wytrwałości 
na nowym stanowisku!

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywno-
ści	Ruchowej	50+	już	od	4	lat	prowadzi	na	tere-

nie gminy Prószków działalność, mającą na celu 
aktywizację osób dojrzałych i starszych. W marcu 
br. ruszyła kolejna edycja programu „W zdrowym 
ciele zdrowy duch”, współfinansowanego przez 
Urząd Miejski w Prószkowie. Serdecznie zapra-
szamy	osoby	po	45.	 roku	życia	do	udziału	w	róż-
norodnych zajęciach ruchowych i imprezach, które 
pozwolą zadbać o zdrowie i ciekawie spędzić czas.

Tegoroczny program obejmuje 9-miesięczny 
cykl zajęć prowadzonych pod okiem wykwalifi-
kowanego instruktora, w trzech formach ruchu. 
W okresie od marca do końca sierpnia przewi-
dziano cotygodniowe zajęcia z gimnastyki, a pod-
czas wakacji dodatkowo marsze z kijami. Jesienią 

Już 1 kwietnia 2016 roku rusza kolejna edy-
cja programu „Działaj Lokalnie” na terenie 

Borów Niemodlińskich. Nabór wniosków 
będzie trwał do 4 maja 2016 roku.

,,Działaj lokalnie’’ to program stworzony przez 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich skierowany 
do organizacji pozarządowych, a także grup nie-
formalnych. Tak więc o pieniądze mogą ubiegać 
się nawet grupy mieszkańców sołectw, które nie 
są stowarzyszeniem. Jeśli taka grupa otrzyma 
dofinansowanie z programu ,,Działaj Lokalnie’’, to 
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie jako ciało 
posiadające osobowość prawną, będzie współ-
pracował z daną grupą społeczną.

W bieżącej edycji na dofinansowanie przezna-
czono	55	000	zł.	Wnioski	można	składać	w	ramach	
dwóch ścieżek tematycznych. Pierwsza z nich 

Czy gmina ma 
szansę na rozwój?
Warsztaty dotyczące strategii rozwoju 
gminy Prószków

W środę, 23 
marca w sali 

kameralnej Ośrodka 
Kultury i Sportu 
w Prószkowie 
odbyło się spotka-
nie podczas którego 
pracowano nad stra-
tegią rozwoju naszej 
gminy. Na spotkaniu 
obecni byli przedstawiciele gminy, urzędnicy, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele 
nadleśnictwa Prószków, oraz radni, którzy repre-
zentowali także m.in. Ochotnicze Straże Pożarne 
i Mniejszość Niemiecką.

Celem spotkania było omówienie wizji roz-
woju naszej gminy na najbliższe lata. Skupienie 
i omówienie słabych oraz mocnych stron naszej 
gminy oraz stworzenie listy zadań do realizacji.

Jak się okazało gmina ma wiele mocnych 
stron, które warto dalej rozwijać, a są to na przy-
kład edukacja przedszkolna i szkolna na wysokim 
poziomie, ciągły rozwój nauczycieli, gospodar-
ność mieszkańców, bogate zasoby przyrodnicze, 
sprawnie działający samorząd czy nawet niskie 
bezrobocie. Niestety jak to również bywa są 
tez i słaba strony, nad którymi warto pracować 
i poświęcić im więcej uwagi, a są to miedzy 
innymi niskie płace w zakładach prywatnych, 
brak inwestora w odnawialne źródła energii, 
brak żłobka w drugiej części gminy (jest jedy-
nie w Przysieczy) czy słaby kontakt z powiatem, 
szczególnie jeśli chodzi o problemy dróg.

Prace nad strategią zleciła Pani Burmistrz Róża 
Malik. Miejmy nadzieję, że nowa strategia wspo-
może i zachęci do inwestowania w naszą gminę, 
i w jej jeszcze większy rozwój w przyszłości.

Czy działasz lokalnie?
Rusza kolejna edycja programu „Działaj Lokalnie”

to ,,Działaj lokalnie. Naturalnie.’’ - w zakres tych 
projektów wchodzą takie działania jak ochrona 
środowiska, przyrody, edukacja przyrodnicza 
i ekologiczna. Druga natomiast ,,Młodzi Działają 
lokalnie’’ jest skierowana do osób młodych, poni-
żej 20 roku życia.

Cały program wspiera działania i projekty, 
które polegają na współdziałaniu wobec danego 
celu lub problemu jaki występuje na danym 
obszarze, a my widzimy możliwość jego rozwią-
zania. Warto zwrócić uwagę, by podejmowane 
działania w najlepszy sposób wykorzystywały 
lokalne zasoby. Wszelkie szczegółowe informacje 
są dostępne na stronie internetowej www.bory-
niemodlinskie.pl

Zachęcamy do działania!

W zdrowym ciele, zdrowy duch!
Aktywizacja ruchowa osób dojrzałych i starszych

będą się odbywać zajęcia z tańców w kręgu, a na 
zakończenie programu w listopadzie wszystkie 
zainteresowane osoby będą mogły wziąć udział 
w seansie relaksacyjnym przy dźwiękach gon-
gów i mis tybetańskich. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny. Można uczestniczyć w dowolnej licz-
bie i rodzajach zajęć.

W programie przewidziano również ciekawe 
imprezy rekreacyjne, m.in. rajd Nordic Walking 
oraz spotkanie w parku przy grach plenerowych.

Zainteresowane osoby zapraszamy na regu-
larne zajęcia z gimnastyki, w środy o 19:00 na 
dużej sali Ośrodka Kultury i Sportu w Prószko-
wie. Szczegółowych informacji udziela instruktor 
i koordynator programu, Justyna Wicińska, tel. 
604	075	882.

Na zdjęciu były 
sołtys Jaśkowic, Pan 
Tadeusz Domaradzki

W drugą niedzielę Wielkanocną członkowie 
DFK Prószków spotkali się na „Śniadaniu 

PoWielkanocnym”. Przed uroczystym śniadaniem 
wszyscy członkowie uczestniczyli we mszy świę-
tej odprawionej w języku niemieckim. Po mszy 
świętej wszyscy udali się do siedziby DFK, gdzie 
organizatorzy pięknie przyozdobili i smacznie 
nakryli stoły.

Była to kolejna okazja by porozmawiać oraz 
powspominać minione święta, jak również 
wysłuchać	kilku	wierszy	w	wykonaniu	Ingeborgi	

Odelgi. Były również plany na najbliższe tygo-
dnie i miesiące - w kwietniu zaplanowano wie-
czór poezji, w maju wtorkowe majówki, nato-
miast w czerwcu członkowie DFK udadzą się na 
wycieczkę na Annaberg (Góra św. Anny).

Świąteczne śniadanie
Osterfrühstück bei DFK Proskau
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Z kroniki policyjnej...
Zdarzenia kryminalne z gminy Prószków:

W nocy 21.03.2016 w Prószkowie w salonie •	
z automatami do gier zręcznościowych nie-
znany sprawca przy użyciu łomu usiłował dostać 
się do wnętrza jednego z automatów i dokonać 
kradzieży pieniędzy. Zamierzonego celu nie 
osiągnął z uwagi na niepokonanie zabezpiecze-
nia. Straty powstałe w wyniku zdarzenia oszaco-
wano na kwotę 200 złotych.
W tym samym dniu w Prószkowie nieznany •	
sprawca wykorzystując nieuwagę zgłaszającego 
dokonał kradzieży pozostawionej bez nadzoru 
saszetki z zawartością dokumentów.
W dniu 11.03.2016 r. w Boguszycach nieznany •	
sprawca przez okno piwniczne włamał się do 
domu jednorodzinnego a następnie po pene-
tracji pomieszczeń mieszkalnych dokonał kra-
dzieży pieniędzy oraz biżuterii powodując łącz-
nie straty w wysokości ponad 3000 złotych.
Biorąc pod uwagę powyższe zdarzenia w dal-•	
szym ciągu przestrzegamy o prawidłowym 
zabezpieczaniu posiadanego mienia. Pamię-
tajmy, że niejednokrotnie sami dajemy okazję 
złodziejowi do tego aby działał na nasza szkodę. 
Podczas wyjazdów poprośmy sąsiada aby zwró-
cił uwagę na nasze mienie i dopilnował naszego 
dobytku.

LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

Orzeł Źlinice – liga okręgowa

LKS Polonia Prószków 
– klasa A

Sekcja kobiet Polonii Prószków – II liga

Sezon piłkarski rozpoczęła także drużyna Pań, 
która po pracowicie przebytym okresie przy-

gotowawczym ruszyła do walki. Niestety pierw-
szy mecz na wyjeździe z drużyną AZS PWSZ 
Wałbrzych zakończył sie porażką. Rywalki wzięły 
sobie do serca ostatnią porażkę w Prószkowie (aż 
4:0)	i	wzmocnione	kadrą	dziewczyn	drużyny	Eks-
traligowej pokonały nasze zawodniczki. Podczas 
kolejnego meczu na własnym boisku piłkarki 
podejmowały jeden z najlepszych zespołów 

Sezon piłkarski ruszył już na dobre! Nasi piłkarze i piłkarki 
rozpoczęli wiosenne zmagania ligowe. Jak w tej rundzie 
poradzą sobie na boiskach? 

Pierwszy mecz Orłów zakończył się okaza-
łym zwycięstwem z drużyną LZS Walce. 

Zawodnicy Orła Źlinice odbili sobie z nawiązką 
porażkę z poprzedniej rundy i pewnie pokonali 
LZS Walce 4:0.

Równie udanie swój sezon rozpoczeli piłkarze 
LKS Polonia Prószków. W pierwszym meczu 

ligowym rundy wiosennej Polonia Prószków 
pokonała na własnym stadionie drużynę KS 
Górażdże (2:1) po golach Adama Walecko i Marka 
Owsiaka. W kolejnym meczu drużynie z Prósz-
kowa udało się zrewanżować za jesienny porażkę 
z drużyną Orzeł Mokre Łany, kiedy to przegrali 
u siebie 2:1. Tym razem górą byli nasi zawodnicy, 
którzy po emocjonującym spotkaniu wygrali 4:2. 

Swój sezon burzliwie rozpoczęła także drużyna 
LZS Przysiecz, która na własnym boisku poko-

nała dotychczasowego lidera Koronę Krępno 
(1:0). Mecz do ostatniego gwizdka był bardzo 
zacięty, o czym świadczą m.in. Dwie czerwone 
kartki dla drużyny gości. Niestety kolejny mecz 
na wyjeździe z drużyną LKS Obrowiec zakończył 
się porażką 1:3.

Kolejne dwa mecze to także kolejne zwycię-
stwa, z drużynami Piomar Tarnów Przywory (2:0) 
oraz drużyną Naprzód Jamielnica (3:0). Niestety 
pierwszej porażki w tej rundzie drużyna Orła Źlinice 
doznała podejmując zespół LZS Racławiczki (0:2).

w lidze - AZS Wrocław, któremu niestety uległy 
4:1. Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowy kry-
zys naszych Pań, które w najbliższą niedzielę na 
wyjeździe zmierzą się z drużyną KKS Zabrze.

Sekcja kobiet ogłasza nabór do drużyny 
rezerw,	 która	 wstępować	 będzie	 w	 III	 lidze.	
Wszystkie dziewczyny od 13 roku życia zapra-
szamy na treningi! Pierwsze zajęcia odbęda się 7 
kwietnia o godzinie 17:30. Szczegóły: Trener San-
dra	Zylla,	tel.	600	153	853

O G Ł O S Z E N I E
W związku  z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów  

w domowych piecach przypominamy, iż spalanie odpadów  
jest bardzo szkodliwą dla zdrowia formą ich „zagospodarowania”.  

W	związku	z	powyższym	informujemy,	że	zgodnie	z	art.	155	i	art.	191	 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.)  

termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów  
lub we współspalarniach odpadów, a kto spala w piecu odpady poza ww. spalarnią  

lub	współspalarnią	podlega	karze	aresztu	lub	grzywny	nawet	do	5000	zł.	
Przypominamy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie  

odpowiedni opał do tego przeznaczony. 
Wszystkie przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję. 

Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów  
podając dokładną lokalizację zdarzenia.

Dbajmy o nasze zdrowie i wszystkich mieszkańców Gminy Prószków. 


