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22 i 23 kwietnia w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Prószkowie miało 
miejsce wyjątkowe wydarzenie – 
Jubileusz 85-lecia szkoły.          Str. 5

13 kwietnia już oficjalnie ruszyła szkółka 
piłkarska MKS Gwiazda Prószków, która 
zajmuje się szkoleniem piłkarek od 4 do 
12 roku życia.               Str. 6

Spotkanie uczniów z mieszkanką 
Prószkowa oraz autorką książek 
Patrycją Koza. 
   Str. 3

Urodziny szkoły! Przyszłe gwiazdy 
kobiecego futbolu?

Usiądź i pisz!

W przedszkolu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złotnikach podczas Międzyprzedszkolnego Konkursu 
Wiedzy Bajkowej „Jaka to bajka?” dzieci sprawdzały, które przedszkole w naszej gminie posiada największą 

wiedzę dotyczącą bajek. W konkursie udział wzięły czteroosobowe reprezentacje przedszkoli z Górek,  
Prószkowa, Zimnic Małych, Zimnic Wielkich, Boguszyc, Ligoty Prószkowskiej i Złotnik

Szczegóły str. 7 
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„Szkoła promująca zdrowie zwiększa 
możliwości młodych ludzi do podej-

mowania działań i dokonywania zmian. Jest 
miejscem, w którym młodzi ludzie pracując 
razem z nauczycielami i innymi osobami, 
mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie mło-
dych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umoż-
liwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. 
(WHO, 1997)

Jak ważne jest zdrowe odżywianie? Jaki wpływ 
ma to na nasze życie i skąd czerpać wiedzę? 
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Prószko-
wie doskonale znają odpowiedzi na te pytania. 
Dlatego w środę, 27 kwietnia w ramach projektu 
„Szkoły promującej zdrowie” zaprosili do swo-
jej szkoły wyjątkowych gości – przedszkolaków 
z Publicznego Przedszkola w Górkach. Gimnazja-
liści stanęli na wysokości zadania i przygotowali 
bogaty program dla swoich gości m.in. Przed-
stawienie teatralne „Rzepka” wraz z czytaniem 
najpiękniejszych bajek Juliana Tuwima. Na sali 
gimnastycznej nauczyciel wychowania fizycz-
nego zachęcał dzieci do aktywności ruchowej, 
a  w jednej z sal lekcyjnych odbyło się ciekawe 
spotkanie o nazwie „historia bułki z masłem”, 
dzięki któremu najmłodsi dowiedzieli się, jakie są 
zasady zdrowego odżywania. Głównym punktem 
wizyty przedszkolaków było jednak spotkanie ze 
stomatologiem, który zdradzał dzieciom tajniki 
dbania o higienę jamy ustnej. 

Temat przyłączenia Winowa i trzynastu 
innych sołectw lub ich części do Opola dalej 

wywołuje wiele kontrowersji i nic nie wskazuje 
na to, by sytuacja się zmieniła. Na początku 
kwietnia sołtys Winowa Pan Jan Damboń chciał 
zajrzeć w dokumenty dotyczące wniosku, ale 
zarówno w urzędzie wojewódzkim, jak i w urzę-
dzie miasta nie udostępniono żadnych danych. 
26 kwietnia ukazał się wynik opinii czy projekt 
jest zgodny z prawem, zamówiony przez  Urząd 
Miasta Opola. Prezydent Opola nie naruszył 

Jak ważna jest poezja w życiu młodego czło-
wieka? Uczy wrażliwości, pięknych wypo-

wiedzi, a także szczególnie podczas konkursów 
recytatorskich uczy umiejętności radzenia sobie 
ze stresem. TSKN już od 1994 roku organizuje 
konkurs recytatorski „Jugend trägt Gedichte 
vor“ czyli„Młodzież recytuje poezję”. Jest to już 
dwudziesta druga edycja, w której uczniowie 
uczą się na pamięć dwóch wierszy w języku nie-
mieckim, a następnie przystępują do kolejnych 
etapów konkursu: etapu szkolnego, gminnego, 
rejonowego i w końcu najlepsi, dochodzą do 
najbardziej prestiżowego finału wojewódzkiego. 
Konkurs organizowany jest na terenie wojewódz-
twa opolskiego i cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych, bardzo chwalą i cenią ten 
konkurs, a to pozytywnie wpływa na rozwój kul-
tury, a dokładniej poezji niemieckiej, nie tylko 
w środowisku mniejszości niemieckiej, ale także 
większości polskiej.

Co dalej 
z Winowem?
Poszerzenie granic Opola to wciąż 
kontrowersyjny temat

przepisów, kiedy przedłożył radnym uchwałę 
o zmianie granic, a jednocześnie nie pokazując 
samego wniosku. „Można się było tego spodzie-
wać, że projekt jest zgodny z prawem” twierdzi 

sołtys Winowa i dodaje, że w końcu zamówiła 
to osoba, której zależało na pozytywnej opinii. 
„Do końca kwietnia wszyscy czekają na opinię 
wojewody opolskiego, także ciężko stwierdzić 
co będzie dalej. Jeżeli nie uda się w tym roku 
przyłączyć Winowa do Opola, to zapewne pre-
zydent Arkadiusz Wiśniewski będzie dalej pró-
bował, by projekt wszedł w życie” mówi Pan Jan 
Damboń.  

W poniedziałek, 2 maja Wojewoda Opolski 
pozytywnie zaopiniował wniosek Prezydenta 
Opola. Zadaniem wojewody było zaopiniowa-
nie dokumentu pod względem formalnym. 
Teraz nad wnioskiem pochyli się Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Rada Ministrów 
do końca lipca br. podejmie decyzję o ewentu-
alnym powiększeniu Opola o kilkanaście ościen-
nych sołectw, w tym Winowa.

Młodzież recytuje poezję
Znamy już laureatów konkursu  
recytatorskiego w języku niemieckim!

Podczas konkursu gminnego do dalszego 
etapu na szczeblu rejonowym zakwalifiko-
wali się:

SZKOŁA PODSTAWOWA:
1. Oliver Kutz (Złotniki)
2. Jakub Świerc (Prószków)
3. Klara Czollek (Ligota Prószków)
4. Camilla Watzlaw (Boguszyce)
5. Paulina Lazik (Zimnice Wielkie)
6. Kamil Gröhlich (Ligota Prószkowska)
SZKOŁA GIMNAZJALNA:
1. Karolina Fronia (Prószków)
2. Wiktoria Gröhlich (Prószków)
3. Paulina Klosa (Prószków)
4. Katarzyna Macioszek (Zimnice Wielkie)

Festiwal Zdrowia 
dla przedszkolaków 
z Górek

Zasady zdrowego żywienia – Dziesięcioro 
przykazań zdrowotnych:
1.  Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia 

dieta jest kluczem do zdrowia. Przede wszyst-
kim strzeż się nadwagi i otyłości.

2.  Podstawą prawidłowej diety jest różnorod-
ność spożywanych produktów. Jedz 3 – 5 
posiłków dziennie, w tym koniecznie śniada-
nie. Pamiętaj, że przerwy między posiłkami 
nie powinny być dłuższe niż 4 godziny.

3.  Znaczną część Twojej codziennej diety 
powinny stanowić warzywa. Codziennie jedz 
również owoce.

4.  Pełnoziarniste produkty zbożowe (np. chleb 
razowy czy pełnoziarnisty, grube kasze) 
powinny być dla Ciebie głównym źródłem 
energii.

5.  Codziennie co najmniej dwa razy dziennie 
spożywaj mleko i jego przetwory: jogurty, 
kefiry czy sery.

6.  Spożywaj mniej tłuszczów zwierzęcych, wię-
cej roślinnych, szczególnie oleju rzepakowego 
i margaryn miękkich.

7.  Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby oraz 
nasiona roślin strączkowych np. grochu, fasoli 
czy soi, ograniczaj spożycie tłustego mięsa 
czerwonego.

8.  W codziennej diecie ograniczaj spożycie 
cukru i soli.

9.  Dostarczaj organizmowi wystarczającą ilość 
płynów (głównie wody) – minimum 2 litry 
dziennie.

10. Unikaj alkoholu.

„Pierwszy dzień w szkole nie jest łatwy. Każdy 
chce przecież pokazać się od jak najlepszej 

strony. Zaimponować zarówno rówieśnikom, jak 
i nauczycielom. Nina Baksik rozpoczyna gimna-
zjum z głową pełną wątpliwości. Czy zostanie 
zaakceptowana? Czy znajdzie przyjaciół? I czy 
poradzi sobie ze szkolnymi obowiązkami?”. Tylko 
dlaczego ta historia jest taka wyjątkowa? Powo-
dów może być kilka ale jednym z najważniej-
szych jest fakt, że historia ta została wymyślona 
i napisana przez mieszkankę Prószkowa – Panią 
Patrycję Koza.

W piątek 8 kwietnia, w sali kameralnej Ośrodka 
Kultury i Sportu w Prószkowie odbyło się jedno 
z najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce, 
a mianowicie spotkanie z Patrycja Kozą, autorką 
dwóch wyjątkowych książek „Nina Baksik i jej 
zwariowane 13” oraz „Papierowe pocałunki”. 

Chcielibyście dowiedzieć się czegoś wię-
cej o autorce? Z powołania i wykształcenia 
fizjoterapeutka. Aktualnie pracuje z piłkarzami 
w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Młodzieży 
w Prószkowie. Jak sama mówi fizjoterapia to jej 
konik i pasja. 

Więc skąd pomysł na napisanie książki? 
Patrycja jak sama mówi zaczęła pisać tak po 
prostu, z nudów, w poszukiwaniu zajęcia, gdy 
przebywała za granicą, gdzie wyjechała do pracy 
zaraz po zakończeniu studiów. Podczas wyjazdu 
zaczęła doskwierać jej samotność. Potęgował to 
utrudniony kontakt z najbliższymi, który ogra-
niczony był do jednego telefonu tygodniowo. 
W poszukiwaniu zajęcia autorka zaczęła pisać. 
I tak po sześciu miesiącach napisała książkę 
pt.” Nina Baksik i jej zwariowane 13”. Książka 

Zajęcia w lesie
Międzynarodowy Dzień Ziemi

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, 
corocznie wiosną organizowane są akcje, 

których celem jest promowanie postaw ekolo-
gicznych w społeczeństwie.  W ramach jednych 
z takich akcji uczniowie klasy trzeciej Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Prószkowie wybrali się 
w piątek 22 kwietnia na zajęcia edukacyjne do 
lasu.

Pierwszym etapem wycieczki była obserwa-
cja buków, które uczniowie zasadzili w ubiegłym 
roku. Nie było jednak łatwo odnaleźć drzewko 
zasadzone przez siebie. Co więcej, uczniowie 
byli rozczarowani małym przyrostem buków.  
Jednak Leśniczy Zdzisław Więcek wyjaśnił, że 
drzewa te rosną bardzo wolno, a owoce prawdo-
podobnie zobaczą dopiero ich wnuki. W trakcie 
spaceru do punktu docelowego dzieci mogły 
podziwiać wiosenną leśną roślinność w postaci: 
zawilców, fiołków czy szczawiku zajęczego. Po 
dotarciu do celu, na grupę czekały drewniane 
zające, na których trzecioklasiści mogli się pod-
pisać i zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie. 

Scorpion jak 
zwykle na podium
Ogólnopolski Festiwal Tańca COMANIA 
w Nowej Rudzie

Na początku kwietnia zespół taneczny Scor-
pion wziął udział w Festiwalu Tańca COMA-

NIA w Nowej Rudzie. Jest to ogólnopolski 
festiwal tańca nowoczesnego rozgrywany od 
trzech lat. Scorpion brał udział w każdej z tych 
edycji i z każdej wracał z workiem medali. Tak 
było i w tym roku, jak wspomina trenerka grupy 
Magdalena Kolman, wygrali wszystkie kategorie, 
w których startowali. „W tym roku przyjechały 
zespoły z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry 
i oczywiście z województwa opolskiego”- wyli-
cza pani Magda. „Było to przede wszystkim przy-
gotowanie tancerzy do dalszych przedsięwzięć, 
tak by nabrali wprawy i pewności siebie pod-
czas tańczenia nowego układu”. Dla niej samej 
było to tylko przygotowanie do najważniejszych 
imprez w roku, ale młodzi tancerze do każdego 
występu przygotowują się tak, by zatańczyć jak 
najlepiej i wygrać. „Nasz układ został już zakwa-
lifikowany do Mistrzostw Świata i Europy, także 
nasze myśli są już skupione na innych zadaniach” 
- dodaje pani Magda i wspomina chwile przed 
samym występem „Przed wyjściem na scenę jest 
rozgrzewka i powtórzenie sekwencji ruchowych 
układu, tak by później wszystko wyszło idealnie”. 
Gratulujemy kolejnego udanego festiwalu!

Podczas Festiwalu Tańca COMANIA Nowa 
Ruda 2016 Scorpion zdobył:
1. miejsce w kategorii Formacje Disco Dance  

do 11 lat - CHICKY CHICKY
1. miejsce w kategorii Formacje Inne Formy  

do 11 lat - FORMUŁA 1 
1. miejsce w kategorii Formacje Inne Formy 

12-15 lat – LUNAPARK
1. miejsce w kategorii Małe Formacje Disco 

Dance do 11 lat - SCORPION BOOM
1. miejsce w kategorii Małe Formacje Disco 

Dance 12-15 lat - SCORPION JUNIORZY
1. miejsce w kategorii Duety Disco Dance  

do 11 lat - JUSTYNA STĘPIEŃ & IGA WABIŃSKA
1. miejsce w kategorii Duety Disco Dance 12-15 

lat - EMILIA KOSTYK & ZUZIA KWIATEK
2. miejsce w kategorii Duet Disco Dance do 11 

lat - NATALIA BUSZKA & MARTYNA DROZD
3. miejsce w kategorii Duety Disco Dance  

do 11 lat - NADIA BRYK & LIWIA PAKULSKA
3. miejsce w kategorii Małe Formacje  

do 11 lat - SCORPION BANG

Jednak najważniejszą częścią zajęć było sadzenie 
nowych drzewek pod fachowym okiem leśnika. 
W nagrodę za solidną pracę dzieci otrzymały 
medale z wizerunkiem leśnych zwierząt (sarny 
i jelenia). Wyprawa zakończyła się wspólnym 
pieczeniem kiełbasek pod Wiatą Edukacyjną zlo-
kalizowaną na terenie parku przy siedzibie nadle-
śnictwa Prószków. W trakcie oczekiwania na gril-
lowane kiełbaski, leśniczy przeprowadził kolejną 
interesującą pogadankę. Uczniowie dowiedzieli 
się jakich zasad należy przestrzegać, żeby móc 
dobrze poznać las, bez wzbudzania niepokoju 
wśród jego mieszkańców oraz jak zadbać o wła-
sne bezpieczeństwo. Udzielił również odpowiedzi 
na liczne pytania uczniów. Były to bardzo udane, 
niezwykle interesujące i pożyteczne zajęcia.

Usiądź i pisz!
Spotkanie z autorką książek Patrycją Kozą

adresowana jest głównie do młodzieży i przed-
stawia historię z perspektywy zwyczajnej, zwa-
riowanej nastolatki, która w lekki, zabawny spo-
sób opisuje swój świat. Druga książka to jednak 
zupełnie inna „bajka”.  Trudno jest sobie teraz 
wyobrazić jak wyglądał świat bez komputerów 
i telefonów komórkowych. Nie było Facebooka 
i innych tzw. portali społecznościowych. Nie 
było również poczty elektronicznej. Więc w jaki 
sposób ludzie kontaktowali się ze sobą? Zwy-
czajnie - pisano wtedy do siebie papierowe listy. 
W dzisiejszych czasach stało się to już niestety 
rzadkością, a szkoda. Treść książki „Papierowe 
pocałunki” autorstwa Patrycji Kozy opiera się wła-
śnie na tego typu korespondencji. Jest to historia 
autentyczna, oparta na faktach, napisana w for-
mie listów, z których dowiadujemy się o losach 
pary młodych ludzi, którzy z przyczyn losowych 
zostają rozdzieleni i muszą pielęgnować swoją 
miłość na odległość.

Przykład Pani Patrycji Kozy pokazuje, że los 
płata różne figle i mimo pracy w wymarzonym 
zawodzie jakim jest fizjoterapia, Pani Patrycja 
spełnia się jako pisarka. Z niecierpliwością cze-
kamy na kolejne książki. Podobno trzecia adreso-
wana będzie do dorosłych i jest już napisana, ale 
autorka nie chciała zdradzać więcej szczegółów.
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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. 

Der Mai ist gekommen
Komm lieber Mai,
jetzt sind wir frei,
von Schnee und Eis,
freuen uns des Blütenweiβ.
Wollen mit den Amseln singen,
wollen über Bäche springen.
Aus Maienblumen
winden wir den Kranz,
Libellen und Falter
laden zum Tanz.
  Ingeborg Odelga
  Przekład: Jan Goczoł

Profesjonalne jury, piękna scenografia, wido-
wiska w języku śląskim, duża konkurencja 

i dreszczyk emocji, to kilka słów, które definiują  
XXIII Wojewódzki Konkurs Gawędziarski „Śląskie 
Beranie”. W tym roku występy odbyły się 8 kwiet-
nia w Izbicku. Uczestnicy podzieleni na kategorie 
wiekowe, od przedszkolaków po osoby dorosłe, 
występowały równocześnie na trzech scenach. 

Czyste Boguszyce!
Boguszyce w akcji „Sprzątanie Świata”

W piątek, 22 kwietnia w Boguszycach odbyło się 
coroczne „Sprzątanie Świata”. W tym roku dzieci 

z ZS im. Jana Pawła II w Boguszycach w ramach 
współpracy z sołectwem Boguszyce sprzątały plac 
zabaw „Pod Akacjami”. Celem akcji „Sprzątanie Świata” 
jest promowanie nieśmiecenia oraz edukacja odpa-
dowa dla wszystkich mieszkańców. Ważne jest, aby 
inicjować takie działania, dzięki którym zmiejszy się 
nasz negatywny wpływ na środowisko. Najważniej-
sze jednak jest to, że takie przedsięwzięcia angażują 
i integrują lokalną społeczność. 

Sołtys Boguszyc pani Lidia Piechaczek pragnie 
serdecznie podziękować za współpracę i wło-
żone serce w dbaniu o czystość Boguszyc. Ser-
deczne podziękowania dla Pani Dyrektor Aliny 
Wasilewskiej oraz nauczycieli Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Boguszycach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu

Punkt Informacyjny Pożyczek: 
Opole ul. Krakowska 53, pokój nr 1, tel. 77 45 45 891 wew. 129, 149, 103

e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl, www.wfosigw.opole.pl

FUNDUSZ POŻYCZKOWY MŚP. DLA KOGO?
dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP•	
dla prowadzących działalność lub realizujących inwestycję na terenie województwa opolskiego•	

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI
na zakup maszyn, urządzeń, samochodów i ciągników•	
na zakup nieruchomości wraz z ich remontem •	
na budowę, przebudowę oraz remont budynków i budowli z dociepleniem ścian i dachów, wymianę okien •	
i drzwi – termomodernizację
na infrastrukturę techniczną – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, •	
gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne
na modernizację źródeł ciepła, w tym również z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii•	
na zakup wyposażenia lokali, biur i gabinetów•	
na zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchomioną •	
produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji•	

WARUNKI FINANSOWANIA
niskie oprocentowanie od 2,5% w skali roku przy zastosowaniu pomocy publicznej•	
maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 1 000 000,00 zł netto, a maksymalna kwota zaangażowana •	
dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 1 150 000,00 zł 
maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy – liczony od dnia wypłaty I raty pożyczki) •	
wynosi: 

na cele inwestycyjne zakupowe (maszyn, urządzeń, pojazdów, ciągników, wyposażenia lokali, biur •	
i gabinetów) - 60 miesięcy;
na cele inwestycyjne: budowa, przebudowa i remont budynków i budowli oraz zakup nieruchomości •	
wraz z remontem - 120 miesięcy;
na cele nieinwestycyjne obejmujące zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą •	
produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji - 36 miesięcy;

minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto •	
karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy•	

Oprocentowanie od 2,5 % bez dodatkowych opłat i prowizji (przykłady dla 60 m-cy)

KWOTA POŻYCZKI RATA KAPITAŁOWA ODSETKI

50 000,00 833,33 104,17
100 000,00 1 666,67 208,33
300 000,00 5 000,00 625,00
500 000,00 8 333,33 1 041,67

Śląskie Beranie
XXIII Wojewódzki Konkurs Gawędziarski

W jury zasiedli m.in.: Krystian Czech, Ryszard Lipok, 
Bogdan Jasiński, ks. Manfred Słaboń, dr hab. Lidia 
Przymuszała, a uczestników, jak co roku witał 
Zespół Śląskiej Pieśni Ludowej „Silesia” z Łubnian.

„Pierwej u kowołla” to tytuł spektaklu, jaki 
zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Pisarzy Śl. w Złotnikach, którzy 
kolejny raz mieli zaszczyt reprezentować gminę 
Prószków w tej prestiżowej imprezie. Reżyserem 
i zarazem motorem całego przedsięwzięcia była 
pani Klaudia Milek. Znakomita nauczycielka, córka 

kowala, przygotowała scenariusz w języku śląskim 
opisujący fascynującą pracę „papy”. Szybka konsul-
tacja ze szkolną polonistką i do spektaklu wybrani 
zostali; Emilka Szindzielorz, Sławek Krawczyk, Jaś 
Milek, Karolina  Hryniów, Paweł Kornek, Justyna 
Lazik, Ala Szindzielorz, Basia Neuwald, Kamil 
Mrohs. W ciągu kilku dni młodzi aktorzy, pod nad-
zorem Pani Klaudii, doskonale przygotowali się do 
występu. Nauczycielom zaangażowanym w pro-
jekt przyświecała jedna myśl: „wspomóc reżysera 
i stworzyć wspaniałe widowisko”. Dekoracja, rekwi-
zyty, ścieżka dźwiękowa wszystko było gotowe na 
czas, zgodnie z wytycznymi koordynatora.

W Izbicku długie oczekiwanie na występ, ocze-
kiwanie na zakończenie spektakli, obrady jury i...
udało się – III miejsce. Okrzyk radości, uśmiechy 
dzieci zwieńczyły trud włożony w przygotowania. 
To  najlepsza nagroda kończąca wspaniałą przy-
godę. Do zobaczenia w następnym roku.

Monika Skowrońska

Urodziny szkoły!
85-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie

22 i 23 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie miało 
miejsce wyjątkowe wydarzenie – Jubileusz 85-lecia szkoły. Obchody 

jubileuszu odbywały się przez dwa dni. W piątek 22 kwietnia odbyły się 
wydarzenia towarzyszące związane z jubileuszem, które rozpoczęły się 
od uroczystego posadzenia drzewa upamiętniającego. Nie było to jednak 
zwykłe drzewo, a lipa wyhodowana z nasion drzewa, które rosło przy szkole 
przez ponad 200 lat. Na tę wyjątkową uroczystość przybyli także wyjąt-
kowi goście m.in. Pani Burmistrz Róża Malik, która podczas przemówienia 
przytoczyła obraz Jana Kochanowskiego tworzącego w cieniu podobnego 
drzewa, pani Ingeborg Odelga, która sięgając wspomnieniami do swoich 
dziecięcych lat opowiadała o lipie, które rosła przy szkole, natomiast Pan 
Nadleśniczy opowiadał o korzyściach, jakie płyną z drzewa. Ciekawym 
punktem było utowrzenie przez uczniów „żywego obrazu”, który na cześć 
szkoły ukazywał budynek wraz z liczbą 85. Następnie na Placu Partnerstwa 
odbył się happening pod nazwą „85 szkół na 85-lecie szkoły”. 

Główne uroczystości rozpoczęły się dnia następnego od uroczystej Mszy 
Świętej w kościele Parafialnym w Prószkowie. Ksiądz Prałat podczas kaza-
nia przywołał postać św. Wojciecha i znaczenie chrystianizacji w krzewieniu 

nauki. Następnie w uroczystym pochodzie przemaszerowano do szkoły. Na 
sali gimnastycznej gości powitała gospodarz szkoły – Pani dyrektor Teresa 
Smoleń. Po niej głos zabrali: Burmistrz Prószkowa oraz Starosta Opolski pan 
Henryk Lakwa. W dalszej części obecni mogli obejrzeć inscenizację przygo-
towaną przez szkolną grupe teatralnę „Z innej beczki” pod kierunkiem pani 
Elżbiety Tokarskiej. Głównym tematem przedstawienia były wspomnienia 
absolwentów naszej szkoły z różnych lat. Jako pierwsza wystąpiła Pani 
Ingeborg Odelga (była absolwentka szkoły), które zaskoczyła wszystkich 
i usiadła, jak za szkolnych lat w ławce, gdzie snuła swoją opowieść. Opowie-
ści absolwentów przeplatane były występami dzieci. Na scenie mogliśmy 
podziwiać m.in. Występ mistrzyni Polski Mileny Zdzuj, obejrzeć poloneza 
w wykonaniu uczniów klasy IV, a także taniec Trojak, który przygotowali 
uczniowie klas drugich. Zakończenie uroczystości obchodu jubileuszu to 
wspólne zwiedzanie szkoły, podczas którego goście mogli wpisać się do 
pamiątkowej kroniki szkolnej. Po południu odbył się koncert w wykonaniu 
uczniów i absolwentów szkoły. Z okazji święta szkoły wydany został również 
specjalnie przygotowany na tę okazję „Brulion szkoły” - do nabycia  w sekre-
tariacie PSP Prószków. 

Jubileusz był doskonałą okazją do spotkań po latach, a także wymiany 
doświadczeń między pokoleniami.

Serdeczne podziękowania nauczycielom i pracownikom za perfekcyjne 
zorganizowanie obchodów jubileuszu 85-lecia naszej szkoły.

Dzięki Państwa staraniom i zaangażowaniu nasza szkoła zyskała uznanie 
szkolnej i lokalnej społeczności oraz byłych pracowników.

 Jestem wdzięczna Przyjaciołom szkoły, którzy dołożyli swoją 
cegiełkę do zorganizowania tej uroczystości. Szczególnie gorąco chcę 
podziękować rodzicom uczniów, a także Panu Arnoldowi Kucowi, 
pracownikom Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, muzykom 
prószkowskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Panu Tomaszowi 
Skoreckiemu za wyjątkowy wkład w organizację 85-lecia szkoły pod-
stawowej w Prószkowie.

Teresa Smoleń
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. B. Koraszewskiego w Prószkowie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Prószkowie,  ul. Daszyńskiego 13a

ogłasza obowiązujące w Gminie Prószków  
od dnia 04.05.2016 r. do dnia 03.05.2017 r.
taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków

1. Zaopatrzenie w wodę: (opłaty netto)
- opłata abonamentowa: 4,00 zł/miesiąc 
- opłata za dostarczoną wodę: 2,83 zł/m3 
2. Odprowadzanie ścieków: (opłaty netto)
- opłata abonamentowa: 4,00 zł/miesiąc 
- opłata abonamentowa za wodomierz 
dodatkowy, mierzący ilość wody 
bezpowrotnie zużytej:

2,16 zł/miesiąc 

- opłata za odebrane ścieki: 6,88 zł/m3

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych, będących 
w posiadaniu przedsiębiorstwa
Koszt odbioru przyłącza wodociągowego 105,00 zł netto
Koszt odbioru przyłącza kanalizacyjnego 105,00 zł netto

  Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o.
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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 16.05.2016 r do 18.05.2016 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.

Opowieści 
z Krainy Potworów
Spotkanie z autorem książek Panem 
Marcinem Pałasza

12 kwietnia, Gminna Biblioteka w Prószko-
wie gościła wyjątkowego gościa – autora 

książek dla dzieci i młodzieży Pana Marcina Pała-
sza. Na spotkanie z pisarzem zaproszeni zostali 
uczniowie szkoły podstawowej, którzy tłumnie 
zebrali się w dużej sali Ośrodka Kutltury i Sportu 
w Prószkowie. Pan Marcin Pałasza mieszka i pra-
cuje we Wrocławiu. Zadebiutował w 2004 roku 
książką „Opowieści z Krainy Potworów”. Autor 
jest także laureatem prestiżowej Ogólnopolskiej 
Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. 
Swoją karierę pisarską, jak sam wspomina, rozpo-
czął przypadkiem, jego pierwsza książka została 
napisana specjalnie dla chrześniaka Krzysia, 
jednak za namową przyjaciół trafiła do wydaw-
nictwa „Nasza Księgarnia”, które niedługo potem 
zakupiło prawa autorskie do jej wydania. Spotka-
nie z pisarzem było niezwykle zabawne i przepeł-
nione dobrą energią, która udzieliła się wszystkim 
uczestnikom spotkania. Uczniowie ze spotkania 
wyszli niezwykle zachwyceni, a co najważniej-
sze i napawa optymizmem - obiecali sięgnąć po 
książki pisarza.

DFK Prószków zorganizował Maibaum w Ligo-
cie Prószkowskiej, czyli tak zwaną „Majówkę”. 

We wtorek, 3 maja pomimo burzliwej i deszczo-
wej pogody na tej majowy, tradycyjny festyn 
przyszło dużo ludzi, głównie z Prószkowa ale 
także z Ligoty Prószkowskiej i Przysieczy.

Wyjątkowymi gośćmi imprezy była Orkiestra 
Policyjna z Wrocławia, wystąpili również: Pau-
lina Klosa, Norbert Rasch oraz skrzypaczka Laura 
Mróz a imprezę moderowała udanym śląskim 
dowcipem pani Trauta Gambka. Były turnieje, 
zgadywanki, przyśpiewki, przedstawienia i duża 
porcja humoru. 

Organizator: Zarząd DFK w Prószkowie/DFK 
Proskau na czele z panią przewodniczącą Marią 
Zdera i skarbik Urszulą Lellek oraz wieloma 
innymi.

13 kwietnia już oficjalnie ruszyła szkółka 
piłkarska MKS Gwiazda Prószków, która 

zajmuje się szkoleniem piłkarek od 4 do 12 roku 
życia. Pomimo niesprzyjajacej pogody frekwen-
cja na pierwszych treningach przeszła nawet 
najśmielsze oczekiwania trenerek – Małgorzaty 
Salbert i Sandry Zylla. Dzieci już po pierwszych 
zajęciach były uśmiechnięte, zadowolone i gło-
śno deklarowały, że pojawią się na kolejnym tre-
ningu. Zapytaliśmy trenerek jak wygląda system 
szkolenia dziewczynek?

– Nasze ćwiczenia opierają się głównie na 
zabawie, chcemy aby od najmłodszych lat dzieci 
odczuwały radość z uprawiania sportu. Ćwiczenia 

Maibaum w Ligocie 
Prószkowskiej
DFK Prószków po raz kolejny bawił się w Ligocie

Przyszłe gwiazdy kobiecego futbolu?
Ruszyła szkółka piłkarska MKS Gwiazda Prószków

są ogólnorozwojowe, z elementami piłki nożnej. 
Nie sądziłyśmy, że szkółka będzie cieszyć się tak 
dużym zainteresowaniem, ale to dowodzi tylko 
faktu, że w naszej gminie mamy bardzo uzdol-
nioną płeć piękną. – mówi Małgorzata Salbert, 
jedna z trenerek szkółki. Pani Małgorzata swoją 
przygodę z piłką nożna rozpoczęłą kilka lat temu. 
Obecnie swoje doświadczenie zdobyte na boisku 
pragnie przełożyć na pracę trenerską.

Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowa-
niem, obecnie po dwóch tygodniach działalności 
w swoich szeregach szkółka ma już 15 młodych 
piłkarek.   Zaangażowanie doświadoczonych tre-
nerów i osób związanych ze Stowarzyszeniem 
MKS Gwiazda Prószków daje duże nadzieje, że 
projekt będzie się rozwijał i dawał wymierne 
efekty, zarówno twórcom szkółki, jak i klubowi, 
który już dumnie reprezentuje gminę Prószków 
na terenie południowej Polski. Trzymamy kciuki 
za powodzenie projektu i kibicujemy trenerom 
oraz ich przyszłym wychowankom.

Zajęcia odbywają się w każdą środę i piątek, 
o godzinie 17:30. Zapraszamy jeszcze niezdecy-
dowane dziewczynki – naprawdę warto!

TENIS – NAUKA I ZABAWA PRZEZ SPORT
FUNDACJA TENIS PRÓSZKÓW zaprasza na

LETNIĄ SZKÓŁKĘ TENISOWĄ:
•	 DZIECI	I	MŁODZIEŻ	W	WIEKU	OD	5	DO	15	LAT
•	 DOROSŁYCH	W	4-5	OSOBOWYCH	GRUPACH
•	 ZAJĘCIA	PROWADZONE	BĘDĄ	OD	CZERWCA	DO	WRZEŚNIA
•	 NA	KORTACH	MIEJSKICH	W	PRÓSZKOWIE!

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NUMEREM: (+48) 728 877 945.

WSPÓŁFINANSUJE	URZĄD	MIEJSKI	W	PRÓSZKOWIE

W niedzielę, 17 kwietnia o godzinie 10:00 
na Stadionie Sportowym w Namysłowie 

odbyły się Klubowe Mistrzostwa Opolszczyzny 
Żaków	w	piłce	nożnej.	W	imprezie	wystąpiło	12	
najlepszych klubów oraz akademii piłkarskich 
naszego województwa w kategorii wiekowej U-9 
i U-8 (roczniki 2007 i 2008). Drużyny rywalizowały 
w dwóch grupach po 6 zespołów, a mecze roz-
grywane były jednocześnie na dwóch boiskach 
w czasie 12 minut. O medale walczyły zespoły 

Co słychać w DFK?
W siedzibie DFK cały czas coś się dzieje!

Siedziba DFK w Prószkowie to miejsce chęt-
nie odwiedzane przez wszystkich członków 

koła, zarówno przez seniorów, jak i dzieci oraz 
młodzież. To właśnie w tym miejscu planowane 
są działania koła na najbliższe miesiące i lata, to 
tutaj odbywa się Samstagkurs prowadzony przez 
Panią Helenę Kowol, a także wieczory poezji, 
wielkanocne śniadania czy wspólne pieczenie 
pierników. Jednak najczęstszymi gośćmi siedziby 
DFK są Panie, które są filarem Mniejszości Nie-
mieckiej. To one pieką, gotują, śpiewają i orga-
nizują – oczywiście, przy współpracy z Panami. 
Jednak nie da się ukryć, że gdyby nie działaczki, 
to siedziba DFK Prószków nie byłaby taka sama :)

OKiS wśród najlepszych!
Klubowe Mistrzostwa Opolszczyzny Żaków

z miejsc 1-3 natomiast pozostałe rywalizowały 
o miejsca 4-12. Gospodarzem mistrzostw był 
Start Namysłów, który bronił III miejsca wywal-
czonego przed rokiem, zaś złota bronili piłkarze 
Orlika	Prudnik.	Drużyna	Żaków	z	OKiS	Prószków		
zaprezentowała się znakomicie. Jako jedyni 
wyszli z grupy z pierwszego miejsca, nie prze-
grywając żadnego meczu. „Ligę Mistrzów” roz-
poczęli również bardzo dobrze. Podczas rozegra-
nych trzech meczy, dwa zakończyły się wygraną 
i jeden remisem. Zwycięstwo w ostatnim meczu 
dawało naszym żakom I miejsce. Niestety mecz 
zakończył się pechowym remisem i ostatecznie 

drużyna OkiS Prószków zajęła w turnieju IV miej-
sce. Gratulujemy!

Tak przedstawiają się miejsca w tegorocz-
nym turnieju:
I miejsce Start Namysłów 
II miejsce MGOKiS Praszka 
III miejsce Rodło Opole 
IV miejsce OKiS Prószków

Skład OKiS Prószków: w bramce - Leo Iwań-
ski, W polu: Łukasz Staniów, Kacper Mańkiewicz, 
Paweł Baron, Kacper Wójcicki, Tobiasz Dobis, 
Jakub Wieczorek. Trener: Sandra Zylla.

W dzisiejszych czasach czytanie książek staje 
się coraz mniej popularną formą spędzania 

wolnego czasu. Bardzo często słyszymy narzeka-
nia rodziców i nauczycieli, że dzieci coraz rzadziej 
sami z własnej woli sięgają po książki. Chętniej 
korzystają z komputera czy telewizji, które często 
zniekształcają obraz świata i podstawowych war-
tości. Tymczasem dziecko w wieku przedszkol-
nym powinno być objęte szczególną opieką, 
bowiem jest to okres pierwszych fascynacji 
i nawyków czytelniczych, a także okres najwięk-
szej podatności na odbiór literatury dziecięcej. 

Od września w przedszkolu z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach 
realizowana jest innowacja pedagogiczna „Książka 
bawi, uczy i wychowuje – lubię gdy dorosły mi 
czyta”, której autorem jest Anna Zamojska - Nocoń. 
Aby zaangażować więcej dzieci do rozwijania 
postaw czytelniczych przedszkole postanowiło 

Czy brzydkie kaczątko wyrosło na bociana?
Międzyprzedszkolny Konkurs Wiedzy Bajkowej

W piątek, 29 kwietnia dzieci 
miały okazje zaprezentować 
swoją wiedzę i znajomość 
lubianych przez nich bajek 
i baśni. Na konkursie stawiły 
się czteroosobowe repre-
zentacje przedszkoli z Górek, 
Prószkowa, Zimnic Małych, 
Zimnic Wielkich, Boguszyc, 
Ligoty Prószkowskiej i Złot-
nik. Dzieci musiały zmie-
rzyć się z takimi pytaniami 
jak: Czy siostra Jasia miała 
na imię Sabina? Czy brzyd-
kie kaczątko wyrosło na 
bociana? Jedną z mnóstwa 
atrakcji przygotowanych 
dla dzieci była bajka, którą 
opowiedziała pani Burmistrz 
Róża Malik. Zwycięzcami oka-

zali się wszyscy, ponieważ wszystkie przedszkolaki 
bezbłędnie odpowiedziały na wszystkie pytania! 
Gratulujemy!

zaangażować inne gminne przedszkola i zapro-
sić je do wzięcia udziału w Międzyprzedszkol-
nym Konkursie Wiedzy Bajkowej „Jaka to bajka?”. 

Stowarzyszenie Braterstwa w Prószkowie oraz 
Urząd Miejski w Prószkowie zapraszają chętne 

osoby do odbycia praktyk w partnerskim mieście 
Hünfeld w Niemczech. Praktykant będzie pra-
cował w zakładzie zieleni miejskiej i wykonywał 
prace związane z pielęgnacją terenów zielonych. 
Zakwaterowanie 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 waka-
cyjnym, 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. Zakwaterowanie w rodzinie 
niemieckiej. Praktyki mają charakter wymiany, 
tzn. z rodziny niemieckiej w czasie od 10.07 

Praktyki w partnerskim  
mieście Hünfeld

– 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 
zakwaterowanie niemieckiego praktykanta 
w polskiej rodzinie, z której osoba wyjedzie na 
praktyki do Hünfeld.

Osoby zainteresowane praktyką proszone 
są o dostarczenie do 20.05.2016 r. do Urzędu 
Miejskiego w Prószkowie listu motywacyjnego 
i życiorysu w języku niemieckim. Warunkiem 
uczestnictwa w praktykach jest dobra znajomość 
języka niemieckiego. W drodze losowania zosta-
nie wyłoniona osoba, która pojedzie do Hünfeld.

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



maj 2016strona 8

Na zlecenie
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie,  

46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 6
Wydawca: Agencja Reklamowa Traf,  
ul. Krasickiego 14, 46-060 Prószków

Redaktor naczelny: Karolina Sobotkiewicz,  
Redaktor: Malwina Wójciak

e-mail: kronikarz@opoczta.pl,  
tel. 535 360 843, tel. 698 613 550

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

Z kroniki policyjnej...
Zdarzenia kryminalne z gminy Prószków:

W dniu 30.03.2016 w Prószkowie nieznany •	
sprawca dokonał kradzieży 500 metrów 
kabla teletechnicznego na szkodę firmy 
telekomunikacyjnej.
W dniu 11.04.2016r. w jednej z miejscowości na •	
terenie gminy Prószków sprawca wykorzystując 
pozostawiony bez nadzoru motorower dokonał 
jego kradzieży powodując tym samym straty 
w wysokości 1000 złotych.

Radzimy...

W najbliższym miesiącu mamy aż dwa długie 
majowe weekend-y a co za tym idzie zapewne 
wyjazdy do rodziny i przyjaciół. Pamiętajmy 
zatem aby nasz dobytek nie pozostawał bez nad-
zoru. Zwróćmy się o pomoc do rodziny, sąsiadów 
aby podczas naszej nieobecności zwrócili uwagę 
na nasze mienie.

Nie zapominajmy także o przestępcach którzy 
pod pretekstem osób podających się za przed-
stawicieli różnego rodzaju instytucji w tym pra-
cowników ZUS, TAURON czy nawet Policjantów 
wyłudzają od nas dane i pieniądze powodując 
straty dochodzące w niektórych przypadkach 
nawet kilkunastu tysięcy złotych.

O każdym takim niepokojącym fakcie 
powiadamiajcie Państwo Policje dzwoniąc 
pod numer 997 lub 112.

LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

Orzeł Źlinice – liga okręgowa

LKS Polonia Prószków – klasa A

Sekcja kobiet Polonii Prószków – II liga

Miesiąc kwiecień piłkarze LZS Przysiecz rozpo-
częli od remisu na własnym boisku z wyżej 

notowaną drużyną LZS Strzeleczki (2:2). Kolejny 
mecz to niestety porażka na wyjeździe z dru-
żyną Kosmos Dobra (0:1). Piłkarze z Przysieczy 

zrehabilitowali się już tydzień później, gdy na 
własnym boisku odnieśli wysokie zwycięstwo 
3:0 nad drużyną LZS Stradunia. Niestety ostatni 
kwietniowy mecz z drużyną Magnum Chorula 
zakończył się porażką 4:1.

Seniorzy Polonii Prószków miesiąc kwiecień 
rozpoczeli od remisu z drużyną LZS Wrzoski 

(1:1). W spotkaniu 18 kolejki rozgrywek, które 
odbyło się w niedziele, 17 kwietnia Polonia Prósz-
ków odniosła trzecie ligowe zwycięstwo w tej 
rundzie pokonując na wyjeździe LZS Kadłub 

Podopieczni trenera Macieja Lisickiego po ostat-
niej porażce z drużyną LZS Racławiczki, pewnie 

pokonują drużynę Racłavia Racławice aż 5:1. Kolejne 
spotkanie to mecz z ostatnią drużyną ligi okręgo-
wej LZS Ścinawa Nyska, podczas którego drużyna 
Orła Źlinice odniosła kolejne pewne zwycięstwo. 
Kolejny mecz piłkarzy to jeden z najważniejszych 
meczy w sezonie, podczas którego podejmowali 
lidera tabeli KS Krapkowice. Był to typowy mecz 

Po źle rozpoczętej rundzie wiosennej Polo-
nistki w końcu wróciły na właściwe tory. 

W sobotę, 16 kwietnia dziewczyny podejmowały 
na własnym boisku zespół Victoria Aglomeracja 
Wałbrzyska, który pokonały wysokim wynikiem 
aż 10:1. Bramki dla zespołu zdobywały: Angela 
Kaźmierz (6 bramek!), Natalia Koptoń, Klaudia 
Gogolok, Sandra Zylla oraz Magdalena Lisowska. 

który zajmuje 3 miejsce w ligowej tabeli. Obie 
bramki dla Polonii strzelił Marcin Kędzia. Nie-
stety kolejny mecz, podczas którego na własnym 
boisku drużyna z Prószkowa podejmowała zespół 
Start Dobrodzień zakończył się porażką naszych 
piłkarzy.

walki, podczas którego o zwycięstwie decydowały 
pojedyńcze sytuacje i niestety to drużyna gospo-
darzy okazała się skuteczniejsza. Po ostrej walce 
mecz zakończył się przegraną Orłów 1:3.

Podczas ostatniego kwietniowego meczu 
drużyna Orłów podejmowała na własnym boisku 
zespół z Kietrza. Piłkarze po bardzo dobrym 
meczu pokonują Kietrzan 2:1 i wskakują na 3 
miejsce ligowej tabeli.

Kolejny mecz rozegrany został na wyjeździe i był 
to pojedynek derbowy z zespołem Rolnik Bie-
drzychowice, który zakończył się także wysokim 
zwycięstwem naszych dziewczyn 4:0.

Ostatni kwietniowy mecz to pojedynek z lide-
rującym obecnie zespołem Rekord Bielsko-Biała, 
który po bardzo zaciętej grze zakończył się tak jak 
poprzednio wynikiem 0:0.

Jeżeli w Polsce mówi się o biegach narciarskich, 
to temat ten wiąże się przeważnie tylko z jedną 

osobą i jest nią oczywiście Justyna Kowalczyk. 
Mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata jest znana 
w całym kraju i wspaniale promuje ten sport, by 

Narciarstwo biegowe w gminie Prószków?
Broj Team Źlinice 

nawet amatorsko zacząć go uprawiać. Choć ostat-
nio zimy w Polsce nie są tak białe jak parę lat temu, 
to i tak wielu amatorów tego sportu spotyka się na 
trasach, by wspólnie pobiegać na nartach. W taki 
lub podobny sposób zaczyna się zapewne wiele 
artykułów, w rejonach górskich, gdzie znajdują się 
typowe ośrodki do trenowania tego zimowego 
sportu, ale jak się okazuje w naszej gminie jest 
klub Broj Team Zlinice, który zajmuje się właśnie 
narciarstwem biegowym. Zawodnicy tego klubu 
z powodzeniem startują w wielu zawodach orga-
nizowanych czy to w Czechach czy w Polsce. 

W Mistrzostwach Opolszczyzny 2016 w Jaku-
szycach na dystansie 9 km stylem klasycznym 
mistrzem w kategorii M-20 został Marcel Broj, 
natomiast wicemistrzynią w kategorii K-40 
została Maria Broj. 

Zawodnicy brali udział również w zawodach 
międzynarodowych oraz w jednym z najbardziej 
prestiżowych biegów cyklu SKI TOUR w Czechach, 
gdzie wystartowało ponad 1800 uczestników 
z około 30 krajów. W klasyfikacji końcowej tej 
imprezy po sześciu biegach Adrian Broj zajął 20 
miejsce, Marcel Broj 23, a Kornel Broj 31. Marcel 
stanął również na najwyższym stopniu podium 
w swojej kategorii wiekowej do lat 20, a Kornel był 
trzeci. W poszczególnych biegach klub 6-krotnie 
stawał na podium zarówno drużynowo, jak i indy-
widualnie w danych kategoriach wiekowych. 

Choć jest to dość egzotyczny sport w naszej 
gminie, to jak widać klubowi Broj Team Źlinice, 
to zupełnie nie przeszkadza i z sukcesami star-
tuje w kolejnych zawodach. Okres zimowy już 
się skończył, ale i tak trzymamy kciuki za dalsze 
starty i  gratulujemy tak wspaniałych wyników.


