
Jubileusz 140-lecia Ochotniczej  
Straży Pożarnej w Prószkówie

08/2018 www.proszkow.pl sierpień 2018

W
 n

um
er

ze
:

Aplikacja oferuje błyskawiczny 
dostęp do gminnych aktualności 
i wydarzeń, informacji z Biuletynu 
Informacji Publicznej (BIP). Dzięki niej 
otrzymacie Państwo powiadomienia 
o sytuacji kryzysowej czy terminie 
wywozu odpadów. 
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Wakacje w pełni. Dla wielu 
rodziców jest to jednak nie lada 
zagwózdka, co zrobić, aby dzieci 
dobrze spożytkowały wolny czas. 
Jak co roku, Ośrodek Kultury 
i Sportu w Prószkowie zadbał o to, 
aby najmłodsi nie mogli się nudzić!
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Jak co roku w miesiącu czerwcu 
przyszedł czas na pożegnania 
zawodników szkółki piłkarskiej 
OKiS. W tym roku swoją sportową 
przygodę w naszej szkółce kończy 
grupa Orlik, rocznik 2007. 
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Darmowa aplikacja 
mobilna dla mieszkańców

Raport  
wakacyjny

Podsumowanie sezonu  
OKiS Prószków

Są ludzie, którzy dla ratowania życia innych czasami zapominają o własnym i robią to zupełnie bezinteresownie. Do grupy 
takich ludzi, bez wątpienia możemy zaliczyć strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku swój okrągły 
jubileusz obchodziła największa jednostka OSP w naszej gminie – OSP Prószków.               Str. 4
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Edukacyjne 
Przygody na 
temat przyrody 
w Górkach

W ramach projektu „Edukacyjne Przygody 
na temat przyrody” z programu Działaj 

Lokalnie Partnerstwa Borów Niemodlińskich, 
mieszkańcy Górek przechodzą przez szereg 
działań edukacyjno przyrodniczych i tak na 
przykład w czerwcu odbył się Edukacyjny Rejs 
po Odrze, którego tematem przewodnim było 
hasło: Woda żywioł i źródło życia.  Rejs miał za 
zadanie przybliżyć znaczenie wody w naszym 
środowisku i w naszym życiu, mieszkańcy mieli 
również okazję spędzić wolny czas w gronie 
swoich sąsiadów w niecodziennych warunkach. 
Dodatkową atrakcją było śluzowanie na stopniu 
wodnym w Opolu co cieszyło się dużym zainte-
resowaniem wśród dorosłych oraz wśród dzieci. 
Organizatorom udało się również zaangażować 
młodzież do tworzenia edukacyjnych broszurek 
w tradycyjnych programach komputerowych 
lecz na nowych formatach, których nigdy wcze-
śnie nie używali, musieli również materiały i zdję-
cia zdobyć we własnym zakresie. Mieszkańcy już 
dopytują o kolejne atrakcje, a mamy ich jeszcze 
kilka w zanadrzu...

Stowarzyszenie „Nasze Górki”

Wakacje w pełni. Dzieci rozkoszują się wolnymi 
dniami i do szkolnych ławek wrócą dopiero 

3 września. Dla wielu rodziców jest to jednak nie 
lada zagwózdka, co zrobić, aby dzieci dobrze spo-
żytkowały wolny czas. Jak co roku, Ośrodek Kultury 
i Sportu w Prószkowie zadbał o to, aby najmłodsi 
nie mogli się nudzić! 

Tradycją stały się zajęcia organi-
zowane dla najmłodszych w okresie 
wakacyjnym. W salach Ośrodka Kul-
tury odbywały się zajęcia plastyczne, 
warsztaty rękodzielnicze w Muzeum 
Kowalstwa, a także zajęcia sportowe 
na Stadionie Miejskim w Prószkowie. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło 
się przedstawienie teatralne „Pod-
wodny świat”. W miesiącu sierpniu 
zaplanowano jeszcze m.in. turniej 
gier planszowych. 

Dzieci w wakacje nie mogą się nudzić

Nie tylko w Prószkowie zorganizowano zaję-
cia dla najmłodszych. W Chrząszczycach odbyły 
się „Wakacje u Farorza” w których udział wzięło 
blisko 50 dzieci. Nie brakowało aktywności fizycz-
nej, zabawy, a także dobrego humoru.

To ważne, aby odpowiednio zaplanować czas 
swoim pociechom. Życzymy wszystkim wspa-
niałych wakacyjnych dni!
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Ein Sommertag in Proskau  
 
Sonnenschein und Schönwetterwolken
am blauen Himmel.
Nicht nur über meinem kleinen Garten
auch über unserem Städtchen
mit seinem barocken Kirchlein am Ring
und dem Schloss mit den smaragden Türmen,
die leuchten weit ins Land hinaus,
über fruchtbare Felder
und rauschende Wälder.
Auch „unsere Bache” bescheint die Sonne,
wie sie sich durch blühende Wiesen, Teiche
und uralte Mühlen schlingelt,
bis sie dann in die Oder mündet.
Solch ein schöner Sommertag sollte nie
vergehen!
 
 

Letni dzień w Prószkowie
 
Pogodne chmury i słońce
Na błękitnym niebie.
Nie tylko nad moim małym ogródkiem,
również nad naszym miasteczkiem,
ze swoim barokowym kościółkiem w rynku
i zamkiem z szmaragdowymi wieżami.
Słoneczko oświeca też nasz potoczek
Wijący się przez kwitnące łąki, stawy
i stare młyny,
aż w końcu wpadnie do Odry.
Tak piękny letni dzień mógłby trwać
wiecznie!

Ingeborg Odelga

Aktualności, wydarzenia 
i powiadomienia

Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp do 
gminnych aktualności i wydarzeń, informacji 
z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Dzięki niej 
otrzymasz powiadomienia o sytuacji kryzysowej 
czy terminie wywozu odpadów.

Mapa potrzeb – zgłaszanie problemów
Aplikacja w bardzo prosty sposób pozwala na 

zgłaszanie różnych problemów czy usterek. Może 
to być np. niebezpieczne miejsce, awaria oświe-
tlenia ulicznego, problem z wywozem odpadów 
czy dzikie wysypisko śmieci. Wybierz kategorię 
zgłoszenia, zrób zdjęcie, naciśnij przycisk lokali-
zowania i wyślij zgłoszenie.

Kalendarz wywozu odpadów
Aplikacja przypomni o terminie odbioru 

poszczególnych odpadów, poinformuje o zasa-
dach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, 
powiadomi o aktualnościach związanych z tą 
tematyką.

Darmowa aplikacja 
mobilna dla mieszkańców 
Gminy Prószków

W piątek, 27 lipca w Ligocie Prószkowskiej 
nastąpiło przekazanie urządzeń i wypo-

sażenia na rzecz Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Prószków, których zakup 

Moduły dostępne w aplikacji:
aktualności•	
wydarzenia•	
powiadomienia push•	
wyszukiwarka zasobów lokalnych•	
ulubione treści•	
integracja z BIP•	
kalendarz wywozu odpadów •	
z powiadomieniami
mapa potrzeb (wygodne wysyłanie zgłoszeń)•	
integracja z Regionalnym Systemem •	
Ostrzegania

Z aplikacji możesz korzystać anonimowo – 
nie musisz zakładać konta i podawać żadnych 
danych. Aplikacja poprosi jedynie o pozwolenia 
na dostęp do:

systemu powiadomień push, abyś mógł otrzy-•	
mywać ostrzeżenia kryzysowe, przypomnienia 
o wystawieniu pojemnika z odpadami czy 
powiadomienia o ważnych aktualnościach
kalendarza, aby zapisać w nim termin wyda-•	
rzenia, którym jesteś zainteresowany, wpisać 
je w plan dnia oraz przypomnieć o nim dzień 
wcześniej
magazynu zdjęć, aby móc dodać zdjęcie do •	
systemu zgłaszania problemów
odbiornika GPS, aby pobrać precyzyjną loka-•	
lizację i przypisać ją do zgłoszenia

Zeskanuj kod 
i pobierz aplikację

Nowy sprzęt dla jednostek OSP!

współfinansowany był ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości. 

Nowy sprzęt trafił do wszystkich jednostek 
z terenu naszej gminy: OSP Ligota Prószkowska, 
OSP Prószków, OSP Chrząszczyce, OSP Jaśkowice, 
OSP Złotniki oraz OSP Źlinice-Boguszyce. Dzięki 
środkom z Funduszu Sprawiedliwości strażacy 
wyposażeni zostali m.in. w nowe defibrylatory 
czy deski ortopedyczne, w zależności od zapo-
trzebowania danej jednostki. Wartość otrzyma-
nego sprzętu wyniosła ponad 300 tysięcy złotych, 
a dzięki środkom z ministerstwa, gmina Prószków 
musiała sfinansować zaledwie 1% poniesionych 
kosztów.

Mamy nadzieję, że otrzymane wyposażenie 
ułatwi strażakom ratowanie  ludzkiego życia.



sierpień 2018strona 4

Deutsches Kulturfestival
Już 22. września we Wrocławiu odbędzie się Deutsches Kulturfestival/  
Festiwal Kultury Niemieckiej. Z gminy Prószków pojadą dwa autokary. 

 Gwiazdą wieczoru będzie Stefanie Hertel. Zapisy i szczegóły w DFK. Całkowity koszt 30 zł.

Zarząd Gminny Mniejszości Niemieckiej (TSKN) w Prószkowie

Tradycyjna bajkowa noc 

organizowana w Ligockim Młynie 
pod koniec wakacji 

w tym roku nie odbędzie się. 

Zapraszamy 02.11.2018
 - pytać w swoich DFK.

Świętowanie rozpoczęło się już w sobotę 
zabawą taneczną z zespołem Metrum. Główne 

obchody rozpoczęły się jednak dopiero w nie-
dzielę, od uroczystej mszy świętej w kościele 
parafialnym pw. św. Jerzego w Prószkowie. 
Następnie w akompaniamencie Gminnej Orkie-
stry Dętej Prószków, wszyscy zaproszeni goście 
i delegaci udali się do parku Ośrodka Kultury 
i Sportu, gdzie nastąpiło oficjalne przywitanie, 
odczytanie historii OSP Prószków oraz wręczenie 
medali i odznaczeń zasłużonym strażakom.

Odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczeni 
zostali: Denis Lellek, Stefan Szymczyk, Marcel 
Szymczyk, Rafał Piechaczek, Mateusz Piecha-
czek, Dawid Grzyska, Patryk Klosa oraz Szy-
mon Wieczorek. 

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” uhonorowani zostali: Sabina Kuc, 
Sebastian Sowada, Piotr Kurpierz, Jerzy Kur-
pierz, Waldemar Nocoń.

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” uhonorowani zostali: Zbigniew Socha, 
Jan Piechaczek, Teofil Rzany, Teofil Furgol.

Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Woje-
wództwa Opolskiego” uhonorowana została 
Burmistrz Prószkowa, Pani Róża Malik.

Jeśli los ofiaruje ci skrzydła… nic ci po nich, 
jeżeli nie pragniesz posługiwać się nimi  

w służbie drugiemu człowiekowi 
Seneka

Jubileusz 140-lecia   Ochotniczej Straży Pożarnej w Prószkówie

Gotowi     by służyć innym
Są ludzie, którzy dla ratowania życia innych czasami zapominają o własnym 
i robią to zupełnie bezinteresownie. Do grupy takich ludzi, bez wątpienia 
możemy zaliczyć strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W tym roku swój okrągły jubileusz obchodziła największa jednostka OSP 
w naszej gminie – OSP Prószków. 

Wszystko zaczęło się w 1878 roku...
Historia powstania Ochotniczje Straży Pożarnej 

w Prószkowie sięga roku 1878 roku, kiedy to ówcze-
sny Burmistrz Prószkowa, zmuszony częstymi 
pożarami, postanowił uformować pierwszych stra-
żaków ochotników, którym sprzęt i umundurowa-
nie ufundował właściciel ziemski z Prószkowa. 

Lata 1910-1920 to pierwsze poważne wyzwa-
nie OSP Prószków. Na terenie miasta zaczęli 
bowiem grasować podpalacze, którzy potrafili 
wzniecić od 8 do 10 pożarów na dobę. To jed-
nak zdecydowanie przewyższało możliwości 
sprzętowe strażaków. OSP przyczyniła się więc 
do zakupienia większej ilości sprzętu. W nagrodę 
za ich trud i walkę z pożarami w tym okresie, 
wyposażeni zostali dodatkowo w dużą sikawkę 
ręczną i drabinę rozsuwaną, która była najwięk-
szą chlubą w jednostce.

Z dumą strażacy z Prószkowa wspominali udaną 
akcję obrony przed spaleniem zamku z XIII wieku 
w Prószkowie. Było to w 1933 roku, kiedy to błysa-
wiczna akcja spowodowała szybkie ugaszenie ognia, 
zapaliła się jedna z dwóch wież w której była zmaga-
zynowana większa ilość pasty do podłóg, która nale-
żała do substacji łatwopalnych. Ostatecznie spłonął 
jedynie szczyt wieży, reszta zamku ocalała.

W roku 1928...
OSP Prószków obchodzi 50-lecie swojego 

istnienia. Na uroczystości Burmistrz Prószkowa 
wręczył ogniomistrzowi Gertowi, dokumentację 

budowy nowej remizy, która 3 lata później została 
oddana do użytku i mieści się przy szkole pod-
stawowej wraz z świetlicą strażacką, która służy 
do dnia dzisiejszego. W tym czasie OSP posiadała 
dwie czterokołowe sikawki ręczne o zaprzęgu 
konnym oraz drabinę maszynową wysuwaną na 
24 metry i kilkaset metrów węży.

W 1934 roku OSP zakupuje pierwszą moto-
pompę przenośną marki Magirus. Strażacy z dumą 
spoglądali na ten nowoczesny sprzęt, który 
w znacznym stopniu podniósł sprawność działania 
oddziału. Zaledwie rok później, OSP Prószków otrzy-
muje pierwszy samochód Brenarbur – samochód 
osobowy, który przerobiony został na wóz bojowy. 

Nastał rok 1939...
Kiedy w roku 1939 wybuchła II Wojna Świa-

towa wielu strażaków musiało iść na front, 
a w ich miejsce ściągnięto starszych obywateli 
Prószkowa. Podczas wojny OSP utraciła swój wóz 
bojowy oraz wiele wartościowego sprzętu.

Po wyzwoleniu w roku 1945 jednostka OSP 
zaczęła się na nowo formować. Trzeba było 
wszystko rozpocząć od nowa. Nie było samo-
chodu i motopompy, strażacy zaczęli poszukiwa-
nia utraconego sprzętu. Odnaleźli motopompę 
całą zniszczoną, którą własnoręcznie wyremonto-
wali i doprowadzili do stanu gotowości bojowej. 
W późniejszych latach władze powiatowe przy-
dzieliły nowy samochód Lublin, który członkowie 
OSP przebudowali na wóz bojowy.
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Gotowi     by służyć innym

Złoty Znak Związku...
10 maja 1988 roku to ważna data w dziejach 

OSP Prószków. Uchwałą Zarządu Głównego OSP 
w Warszawie jednostka została odznaczona „Zło-
tym Znakiem Związku”. Skutkiem docenienia 
wkładu pracy strażaków, było przyznanie przez 
władze wojewódzkie OSP w Opolu samochodu 
bojowego marki STAR 266, który potrafił pomie-
ścić w sobie 2500 litrów wody, oraz samochodu 
pomocniczego marki Żuk z kompletnym wypo-
sażeniem i wiele innego sprzętu, niezbędnego 
do prawidłowej pracy jednostki.

W roku 1992 strażacy brali udział w najwięk-
szym pożarze w historii Polski, który swoje żniwo 
zebrał w lasach nadleśnictwa Rudy Raciborskiej, 
gdzie spłonęło 9062 hektarów lasu.

Rok 1995 to kolejna ważna data w dziejach 
jednostki, zostaje ona bowiem włączona do Kra-
jowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, co 
uczyniło ją wiodącą jednostką w gminie Prósz-
ków, a teren jej działania znacząco się rozszerzył. 

Nadszedł lipiec 1997...
W lipcu 1997 strażaków czekało kolejne 

trudne zadanie – zmierzenie się z żywiołem 
jakim jest powódź. Strażacy pracowali dzień 

i noc, aby nie dopuścić do wdarcia się wody do 
nadodrzańskich wsi. Niestety, stało się najgorsze. 
Woda zalała Zimnice Małe, Boguszyce, Chrzo-
wice, Folwark i Winów. 

W roku 1999 jednostka otrzymała samo-
chód bojowy marki Mercedes, od niemiec-
kiego miasta Bad Worishofen, który na swoim 
wyposażeniu posiadał zbiornik 800 litrowy oraz 
autopompę. Samochód służy w jednostce do 
dnia dzisiejszego, jako samochód ratownictwa 
technicznego.

125-lecie OSP...
W sierpniu 2003 roku jednostka obchodziła 

jubileusz 125-lecia istnienia OSP, z tej okazji zorga-
nizowany został festyn dla mieszkańców, a w pre-
zencie od zaprzyjaźnionych strażaków z Ternberg 
w Austrii strażacy otrzymali nożyce i rozpieraki 
marki Weber, które niejednokrotnie udowodniły 
swoją skuteczność przy wypadkach drogowych.

W 2008 roku jednostka została zaalarmowana 
do usuwania skutków trąby powietrznej, która 
przeszła nad powiatem strzeleckim. Kilkunastu 
strażaków dzielnie walczyło przy usuwaniu skut-
ków tak potężnego żywiołu i ogromu zniszczeń. 
W maju 2010 roku strażacy z gminy Prószków, 

kolejny raz musieli stanąć na wysokości zadania 
broniąc nadodrzańskie wsie przed powodzią. Po 
intensywnych opadach deszczu stan rzeki wzrósł. 
Woda była praktycznie na wysokości wałów, ale 
nasi strażacy nie poddawali się. Dzielnie walczyli 
przez kilka dni i nocy, nie zważając na zmęcze-
nie. Walka przyniosła pozytywne efekty i tym 
razem nie wygrał żywioł, a wygrali nasi dzielni 
bohaterowie.

Jest rok 2014...
W roku 2014 OSP Prószków dostała używany 

samochód STAR MAN, który został przekazany 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Opolu. 
Samochód ten to samochód typowo pożarni-
czy posiadający zbiornik wodny o pojemności 
2500 litrów, autopompę i wiele różnego sprzętu 
pomocnego do walki z pożarami.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Prószkowie wyjeżdża średnio ok. 50 razy 
w roku do zdarzeń, jakimi są: pożary, wypadki 
drogowe, ratownictwo techniczne i wodne oraz 
inne miejscowe zagrożenia. Strażacy uczestniczą 
w szkoleniach i pokazach, tak aby móc w najlep-
szy możliwy sposób zapewnić bezpieczeństwo 
mieszkańcom Prószkowa oraz całej gminy.
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W czerwcu w ramach trwającego projektu „Piłka 
nożna – pasja, która łączy”, którego sponso-

rem jest Spółka Wodociągi i Kanalizacji w Opolu Sp. 
z o.o. odwiedziliśmy Warszawę. Przez 2 dni na Sta-
dionie Legii Warszawa rywalizowało ze sobą ponad 
100 zespołów w rocznikach 07/08/09/10. OKiS 
rozegrał w fazie grupowej świetne zawody i awan-
sował do 1/8 Finału. Tam lepszą okazała się ekipa 
z Konstancina. W klasyfikacji ogólnej zajęliśmy 9 
miejsce. Emocjonującym rozgrywkom piłkarskim 
przyglądał się Łukasz Teodorczyk reprezentant Pol-
ski, a oficjalnym komentatorem był Bożydar Iwa-
now dziennikarz Polsat Sport.

TATRY CUP 2018

OKiS PRÓSZKÓW w ramach trwającego pro-
jektu „Piłka nożna - pasja, która łączy”, którego 

sponsorem jest Spółka Wodociągi i Kanalizacji 
w Opolu Sp. z o.o., wziął udział w turnieju piłkar-
skim TATRY CUP 2018 r. w Zakopanem. W tur-
nieju wystąpiły 32 zespoły podzielone na 4 grupy 
(A, B, C, D) po 8 drużyn w każdej grupie. Wszyst-
kie mecze trwały 2 x 10 minut. W pierwszym 
etapie drużyny rywalizowały systemem ,,każdy 
z każdym”. Po cztery najlepsze drużyny z każdej 
grupy awansowały do II rundy turnieju głów-
nego. Drużyny z miejsc 5 i 6 zagrały w II rundzie 
w tzw. Pucharze Kasprowego, a drużyny z miejsc 
7 i 8 o tzw. Puchar Giewontu.

W II rundzie turnieju głównego 16 drużyn zostało 
podzielonych na 4 grupy po 4 drużyny. Awans do 
½ finału uzyskali zwycięzcy grup, drużyny z dru-
gich miejsc zagrały w półfinałach o miejsca 5-8, 
drużyny z trzecich miejsc w półfinałach o miejsca 
9-12, a drużyny z czwartych miejsc w półfinałach 
o miejsca 13-16. OKiS zajął I miejsce w grupie zdo-
bywając 18 pkt. i tym samym awansował do dru-
giej rundy turnieju głównego z pierwszego miej-
sca. W kolejnym etapie kontynuujemy świetną grę 
popartą pełną mobilizacją i zaangażowaniem całej 
drużyny co skutkuje trzema wygranymi i awansem 
do półfinału z pierwszego miejsca.  

Fundacja Tenis Prószków w czerwcu rozpo-
częła szóstą edycję szkółki tenisowej. Łącznie 

powstało dziewięć grup zaczynając od przed-
szkolaków, a na osobach dorosłych kończąc. – Od 
czerwca na kortach po raz pierwszy odbywają się 
zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat, jest również spe-
cjalna Strefa Kobiet i liga tenisowa dla mężczyzn. 
Oprócz tego, w nawiązaniu do poprzednich edycji, 
są grupy dla dzieci do lat 10, powyżej lat 10 i mło-
dzieży. Łącznie w tenisa gra blisko 70 osób – mówi 
Sława Wójciak, prezes Fundacji. 

W pierwszym tygodniu wakacji ruszyły 
dodatkowo półkolonie. W zeszłym roku zainte-
resowanie było bardzo duże w związku z tym, 
tego lata fundacja zorganizowała trzy turnusy 

OKIS PRÓSZKÓW - RM TEAM LĄDEK: (1:0)
AP DRAWSKO POM.I - WOJTAS PRABUTY (6:0) 
OKIS PRÓSZKÓW - (A4) WOJTAS PRABUTY (2:0) 
AP DRAWSKO POM.I - RM TEAM LĄDEK (1:0) 
OKIS PRÓSZKÓW - AP DRAWSKO POM.I (2:1) 
WOJTAS PRABUTY - RM TEAM LĄDEK (2:5)

W półfinale OKiS zmierzył się z ISKRĄ FIAMP 
FA WYMIARKI. Po bardzo wyrównanym spotkaniu 
mecz zakończył się wynikiem 1:1. O spotkaniu 
przesądziła seria rzutów karnych którą OKiS prze-
grał i tym samym rozegrał zwycięski mecz o trze-
cie miejsce z zespołem BROŃ RADOM  (1:1 k.3-2).

W finale spotkały się TALENT TRZEBNICA I. - 
ISKRA FIAMP FA WYMIARKI (3:3 k.2-0). 

WYRÓŻNIENIA:
ŁUKASZ STANIÓW - OKIS PRÓSZKÓW  
PAWEŁ BARON - OKIS PRÓSZKÓW 
JAN DOBROŃ - BROŃ RADOM 
FABIAN WOJATL -ISKRA FIAMP WYMIARKI

MVP 
TOBIASZ ĆWIKŁA - TALENT TRZEBNICA I 

Skład OkiS Prószków:
KAPITAN - Łukasz Staniów, BRAMKARZ - 

Leonard Iwański dalej, Kacper Mańkiewicz, Paweł 
Baron, Kacper Wójcicki, Dominik Słomkowski, 
Aleksander Wilczyński, Michał Nowak, Radosław 
Mukoid, Tomasz Miedziejko, Jakub Bernacki.

KLUBOWE MISTRZOSTWA POLSKI ROCZNIKÓW 07/08/09/10

ORTO MED SPORT CUP
To był wspaniały występ wszystkich zawodni-

ków OKiS-u, pokazaliśmy się naprawdę z dobrej 
strony, w rozegranych meczach było dużo 
walki, emocji, pięknych akcji, ale i też znalazło 
się kilka błędów, niewykorzystanych sytuacji 
bramkowych.

Skład OKiS Prószków:
KAPITAN – Łukasz Staniów, BRAMKARZ – 

Leonard Iwański dalej Mateusz Kuzia, Kacper 
Mańkiewicz, Paweł Baron, Kacper Wójcicki, Bar-
tek Puć, Tomasz Miedziejko, Przemysław Świst, 
Dorian Lis, Maciej Klim.

Tenis – gram, bo lubię!

takich zajęć. W ostatnim tygodniu czerwca 
pierwsza grupa od rana spędzała czas na kor-
cie. Dzieci oprócz treningów typowo teniso-
wych poznały cztery największe turnieje wiel-
koszlemowe i wiele ciekawostek dotyczących 
Australian Open, French Open, Wimbledonu 
i US Open. W lipcu kolejni zawodnicy wezmą 
udział w półkoloniach. – Praktycznie wszystkie 

miejsca zostały zajęte już w maju. Łącznie 40 dzieci 
za darmo będzie uczestniczyć w półkoloniach. 
Wszystko dzięki Urzędowi Miasta Prószków. To 
dotacje pozwalają na organizowanie wszystkich 
treningów, tak by mieszkańcy za darmo uczyli się 
grać w tenisa  – dodaje pani Sława 

Wszystkie osoby zainteresowane grą w tenisa 
zapraszamy na kort miejskie do Prószkowa.
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Jak co roku w miesiącu czerwcu przyszedł czas 
na pożegnanie zawodników szkółki piłkarskiej 

OKiS. W tym roku swoją sportową przygodę 
w naszej szkółce kończy grupa Orlik, rocznik 2007. 
Był to rocznik wyjątkowy, nie tylko ze względu na 
osiągnięcia sportowe ale również ze względu na 
liczbę absolwentów. 18 zawodników to jak dotąd 
największa liczba dzieci które opuszczają naszą 
szkółkę. Ostatni sezon był bardzo intensywny. 

Już we wrześniu 2017 rozpoczęliśmy mocno 
obsadzonym turniejem w Opolu INVEST CUP. 
Do sportowej rywalizacji przystąpiły, oprócz dru-
żyny gospodarzy Odry Opole, ekipy: Zagłębia 
Lubin, Śląska Wrocław, Skry Częstochowa, Gór-
nika Zabrze, Parasola Wrocław, UKS Rodło Opole 
oraz OKiS PRÓSZKÓW. Ostra, zacięta rywalizacja 
w pierwszej rundzie wyłoniła cztery najlepsze 
drużyny, które awansowały do grupy „Ekstraklasa”, 
gdzie walczyły o zwycięstwo w turnieju, pozo-
stałe rywalizowały w grupie „I liga”. Emocji było co 
niemiara, o czym świadczy aż 113 bramek strze-
lonych w 24 meczach! Co więcej, o miejscach 
na podium decydował bilans strzelonych bra-
mek, gdyż aż trzy zespoły zdobyły tą samą ilość 
punktów! W klasyfikacji końcowej OKiS zajmuje 
czwarte miejsce.

W listopadzie 2017 odwiedziliśmy Zakopane. 
Przez 3 dni na Api Arenie rywalizowało ze sobą 
18 zespołów. W Lidze Mistrzów bezapelacyjnie 
zwyciężyli chłopcy z warszawskiej szkółki słynnej 
Barcelony i tym samym zdobyli puchar. Przewaga, 
aż 8 punktów nad drugim zespołem budziła sza-
cunek. Zacięta rywalizacja toczyła się o kolejne 
miejsca na podium. Jak się okazało próbę nerwów 
najlepiej zniosła ekipa STF Champion warszawa 

(szkółka Marcina Mięciela - byłego reprezentanta 
Polski w piłce nożnej). W Lidze Europy triumf 
odnieśli chłopcy z RAP Radomsko, a OKiS Prósz-
ków uplasował się na drugim miejscu. 

Pod koniec listopada 2017 zawitaliśmy do 
Łodzi na turniej HARY CUP. Do rywalizacji przystą-
piło 12 drużyn podzielonych na dwie grupy. Do 
kolejnego etapu awansowaliśmy z pierwszego 
miejsca, cztery mecze wygrane, dwa remisy. 
W fazie finałowej, z bardzo dobrym zespołem 
jakim jest Parasol Wrocław przegrywamy 0:2 
i tym samym kończymy na piątej pozycji. To był 
wspaniały turniej w wykonaniu chłopaków z OKI-
S-u, włożyli w te zawody mnóstwo sił, zostawili 
dużo serca na boisku i pokazali wszystkim, że 
zgrany zespół to potęga.

W styczniu 2018 r szkółka piłkarska OKIS rocz-
nik 2007 wzięła udział w silnie obsadzonym tur-
nieju piłkarskim w Częstochowie. Zajmując wyso-
kie 5 miejsce na 24 zespoły. W pokonanym polu 
zostawiliśmy takie piłkarskie potęgi  jak Widzew 
Łódź, Stal Mielec czy Gwarek Zabrze.

W miesiącu lutym drużyna ta sięgnęła po 
kolejny sukces sportowy. We Wrocławiu wygrała 
turniej piłkarski dla rocznika 2007 Gold Game 
Wrocław. W finale pokonując zespół z Niemiec 
BAK Berlin.

18 lutego w Grodkowie uczestniczyliśmy 
w turnieju piłki halowej i tutaj również zajęliśmy 

pierwsze miejsce. Za nami na podium uplaso-
wały się takie zespoły jak GKS Grodków, Odra 
Opole i Śląsk Wrocław.

W czerwcu byliśmy uczestnikami Klubowych 
Mistrzostw Polski rocznika 2007. Turniej rozgry-
wany był w Warszawie na stadionie Legii. Po 
dobrej grze w fazie grupowej w 1/8 przegraliśmy 
nieznacznie z drużyną z Konstancina 1-0. W kla-
syfikacji ogólnej zajęliśmy  wysokie 9 miejsce.

Zakończeniem piłkarskiej przygody z OKIS
-em był czerwcowy turniej w Zakopanem „Tatry 
Cup 2018”. Na 32 zespoły z rocznika 2007 zaję-
liśmy bardzo dobre 3 miejsce co potwierdziło 
duże umiejętności piłkarskie naszych zawodni-
ków. W większości tych turniejów nasi zawod-
nicy otrzymywali również nagrody i wyróżnienia  
indywidualne czy to „króla strzelców”, najlep-
szego bramkarza czy  też najlepszego zawodnika 
turnieju. Dobra postawa na boiskach nie pozo-
stała bez echa. Zaowocowała powołaniem do 
kadry powiatu aż 6 naszych reprezentantów.

Z pewnością nie było by tylu sukcesów, gdyby 
nie pomoc i zaangażowanie rodziców, którzy 
zawsze służyli wsparciem i pomocą.

W związku z zakończeniem sportowej przy-
gody w szkółce piłkarskiej OKIS życzymy naszym 
zawodnikom dalszych sukcesów sportowych 
w nowych klubach.

Trenerzy OKIS

Podsumowanie  
sezonu  
2017/2018

Czas pożegnań  
w szkółce  
OKiS Prószków

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, 

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

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

NIELEGALNE 
SKŁADOWANIE ODPADÓW

Burmistrz Prószkowa zwraca się  
z ogromną prośbą do mieszkańców,  

o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości  
w zakresie składowania 

 lub transportu odpadów w przypadku 
podejrzenia o prowadzenie nielegalnej 

działalności na terenie Gminy Prószków. 

Powyższe informacje można zgłaszać 
telefonicznie pod numerem 77 40 13 723  

lub na adres mailowy: odpady@proszkow.pl  
do dnia 25.08.2018 r. 
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