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Drużyna z Prószkowa była nie do 
zatrzymania, wygrywając wszystkie mecze 
i zdobywając komplet punktów.
Uwieńczeniem, a zarazem potwierdzeniem 
świetnego występu całej drużyny były 
nagrody indywidualne.                    Str. 8

Jedenaście utalentowanych muzyków 
wystąpiło na scenie w Ośrodku Kultury  
i Sportu w Prószkowie podczas 
koncertu, który odbył się w piątek  
24 marca.              Str. 2

Mieszkańcy Górek doskonale wiedzą  
co robić, by w ich wiosce żyło lepiej  
i było jeszcze ładniej.
Mają pomysły, piszą projekty... 
  str. 3

OKiS znów  
najlepszy!

Koncert Klubu  
Wokalisty

Górki działają  
lokalnie!

Drodzy Mieszkańcy,

Życzymy Wam,  aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie,  które niesie odrodzenie,napełni Was pokojem i wiarą,niech da siłę w pokonywaniu  trudności i pozwoli z ufnością  patrzeć w przyszłość...

życzenia składają:Burmistrz Prószkowa,Rada Miejska
oraz pracownicy  Urzędu Miejskiego
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W Źlinicach przeprowadzone zostaną remonty 
ulicy Polnej i ulicy Wolności. O ile w przypadku 

tej pierwszej zostanie zamontowane tylko nowe 
oświetlenie, to ulica Wolności zostanie w cało-
ści przebudowana. Projekt ten był konsultowany 
z mieszkańcami, którzy obawiali się, że droga ta 
może być w niektórych miejscach za wąska, a sam 
przejazd będzie kłopotliwy dla dużych pojazdów 
rolniczych. Osiągnięto jednak kompromis i firma 
realizująca inwestycję w miarę możliwości postara 
się poszerzyć drogę, szczególnie w miejscach, gdzie 
tworzą się wąskie gardła. 

koncertu, który odbył się w piątek 24 marca. Nie 
był to pierwszy tego typu koncert prószkowskich 
wokalistów. Podopieczni Żanety Plotnik swoim 
głosem upiększają wiele lokalnych imprez, star-
tują w konkursach i festiwalach. Na scenie czują się 
coraz pewniej, co pokazuje ich wyjątkowe zdolno-
ści muzyczne. Podczas ostatniego koncertu na sce-
nie zaprezentowali się: Julia Kurs Maria i Zofia Win-
nik, Samanta Miensok, Tymek Bartkowiak, Kinga 
Kubiesa, Julia Kuszewicz, Martyna Krysiak, Kamil 
Janoszek, Maria Szylar i Marcela Miklis. Wszystkim 
wokalistom gratulujemy udanego występu!

23 marca 2017 pisarka spotkała się z naj-
młodszymi czytelnikami z przedszkola 

i ze Szkoły Podstawowej w Zimnicach Wielkich.  
Przyjechała do nas  z Łomianek pod Warszawą. 
Dowiedzieliśmy się, że jej przygoda z pisaniem 
rozpoczęła się, gdy nauczyła się czytać. Miała 
wtedy siedem lat. Inspiracje czerpie z dzie-
ciństwa spędzonego z dziadkami w urokliwej 

By żyło się lepiej – czyli kolejne inwestycje w gminie Prószków
Rozpoczął się nowy rok, pora więc na nowe inwestycje w gminie Prószków. Tym razem zmiany i prace budowlane odbędą się 
w Boguszycach, Źlinicach, Zimnicach Małych, Ligocie Prószkowskiej, Nowej Kuźni i w Prószkowie. 

W Boguszycach przy ulicy Nowej powstanie, jak 
przystało na nazwę, nowe oświetlenie. Pozostając 
przy temacie dróg, przebudowana zostanie także 
ulica Stawowa w Ligocie Prószkowskiej, na projekt 
remontu w tym roku przewidziano 35 tys. złotych. 
Natomiast w Zimnicach Małych powstaną nowe przy-
stanki autobusowe. Przy planowaniu nowych inwe-
stycji nie zapomniano również o przyrodzie. Rezerwat 
w Nowej Kuźni zostanie zmodernizowany. Prószkow-
ski samorząd przeznaczy ponad 63 tys. złotych na jego 
odnowę, tak by przyjeżdżało tu coraz więcej osób 
chętnych spędzić czas na świeżym powietrzu. 

Pozostałe dwa projekty zostaną sfinansowane 
dzięki środkom uzyskanym z Aglomeracji Opolskiej. 
Fundusze z tego stowarzyszenia mają pokryć remont 
budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie. 
Budynek ten musi przejść termomodernizację. Jest to 
przedsięwzięcie, które ma na celu zmniejszenie zapo-
trzebowania i zużycia energii cieplnej w tym obiekcie. 
Drugim projektem, którego koszty w 85 procentach 
ma pokryć Aglomeracja Opolska jest budowa ścieżki 
rowerowej między Złotnikami a Pomologią. Jest to 
duża i niezwykle istotna inwestycja dlatego na jej 
realizację przewidziano lata 2017-2018.

,,Muzyka to sztuka cieszenia się 
i smucenia bez powodu’’

Dźwięki towarzyszą nam każdego dnia. Jeszcze 
nie otworzymy oczu, a już słyszymy budzik, 

witamy się z najbliższymi, a to najmilsze słowa 
usłyszane o poranku, otwieramy okno, a na dworze 
już rozbrzmiewa śpiew ptaków, gwiżdżący czajnik 
przypomina nam o kawie, a szum wody z kranu 
przywołuje wspomnienia o słonecznej plaży. I choć 
są to tylko dźwięki to właśnie one tworzą muzykę, 
muzykę tak ważną w życiu każdego człowieka, 
nie tylko wokalisty. Konkretne piosenki kojarzymy 
z wszystkimi wydarzeniami, zarówno tymi najpięk-
niejszymi, jak i tymi, o których raczej wolelibyśmy 
zapomnieć. W gorszy dzień puszczamy muzykę, 
by się odstresować, oderwać od rzeczywistości, 
a będąc w dobrym nastroju muzyka dodatkowo 
nas zachęca do jeszcze lepszej pracy.

O wartości jaką niesie za sobą muzyka wiedzą 
na pewno młodzi artyści z Klubu Wokalisty. Jedena-
ście utalentowanych muzyków wystąpiło na scenie 
w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie podczas 

leśniczówce, z podróży, ze snów oraz własnego 
życia rodzinnego jako mama Meli, Asi i Juli. Pani 
Agnieszka napisała około 40 książek dla dzieci 
i młodzieży, w których radość miesza się ze smut-
kiem. Młodzi bohaterowie często zaskakują doro-
słych pomysłami w rozwiązywaniu problemów. 
Uwielbia opowiadać o kotach, psach, świnkach 
morskich, różach, fiołkach i bratkach. Młodzi czy-
telnicy chętnie zadawali pytania i dzielili  się uwa-
gami na temat barwnych  historii z „Zosi z ulicy 
Kociej”, „M jak dżeM”, „Kawy dla kota” czy „Miłości 
bez konserwantów”. Spotkanie z autorką przeko-
nało nas, że czytanie ubogaca. Dziękujemy Pani 
Anastazji Worbs z Publicznej Biblioteki w Zimni-
cach Wielkich za zaproszenie.

Jolanta Drwięga

Mistrzowie jajek 
wielkanocnych
Warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych 
w gminie Prószków

Jako że do Świąt Wielkiej Nocy zostało już nie-
wiele czasu, a ich nieodłącznym elementem są 

palmy oraz pisanki, DFK Prószków zorganizowało 
specjalne warsztaty zdobienia jajek wielkanoc-
nych dla dzieci.

W pierwszy dzień kwietnia DFK Prószków po 
raz pierwszy zorganizowało warsztaty zdobienia 
jajek wielkanocnych dla dzieci z gminy Prószków. 
Spotkanie poprowadziła Pani Sabina Karwat, 
dzięki której dzieci poznały najróżniejsze sposoby 
zdobienia wielkanocnych jaj. Warsztaty odbyły 
się z podziałem na cztery grupy – opowiada Pan 
Norbert Rasch, organizator warsztatów. W Prósz-
kowie, ze względu na duże zainteresowanie 
dzieci podzielone zostały na dwie grupy. Kolejne 
warsztaty odbyły się w Chrząszczycach, gdzie 
przyjechały również dzieci z Górek, Złotnik i Fol-
warku oraz w Zimnicach Małych – kontynuuje 
Pan Norbert. 

Zorganizowanie warsztatów wymagało spe-
cjalnego przygotowania. Należało zakupić rów-
nież odpowiednie jajka – kacze, które są idealne 
do przygotowania wydmuszek. Jeżeli będzie 
taka konieczność za rok z przyjemnością zorga-
nizujemy kolejne warsztaty – dodaje Pan Norbert 
Rasch.

Serdecznie podziękowania dla Konsulatu RFN 
w Opolu za wsparcie finansowe warsztatów.

Kto czyta, żyje podwójnie!
„Była kiedyś dziennikarką, teraz świetną jest pisarką, bardzo wielka z niej 
szczęściara, czytelników co niemiara” – napisały dzieci o swojej ulubionej autorce 
książek – Agnieszce Tyszce.
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Górki działają 
lokalnie!

Mieszkańcy Górek doskonale wiedzą co 
robić, by w ich wiosce żyło lepiej i było 

jeszcze ładniej. Mają pomysły, piszą projekty, jest 
wiele osób zaangażowanych w sprawy lokalnej 
społeczności, ale… nie wszystkie pomysły do 
tej pory mogły zostać zrealizowane, bo brakuje 
oficjalnej organizacji, a właściwie brakowało, bo 
w marcu założono stowarzyszenie ,,Nasze Górki’’. 

Wszystko zaczęło się w 2016 roku, kiedy 
dwie mieszkanki Górek pani Justyna Szmechta 
i pani Dominika Pach, postanowiły wziąć udział 
w szkoleniach organizowanych w ramach 
’’Odnowy Wsi’’. ,,Na tych szkoleniach wykony-
wałyśmy projekty z zagospodarowania odpo-
wiednimi roślinami terenów wspólnych. My za 
cel obrałyśmy plac wokół Świetlicy Wiejskiej’’ - 
mówi pani Justyna, członkini rady sołeckiej. To 
właśnie Świetlica Wiejska jest w Górkach głów-
nym miejscem spotkań, to tu odbywa się wiele 
corocznych imprez jak dożynki, Dni Dziecka 
czy Oktoberfest, ale ten plac jest też miejscem 
codziennych spotkań mieszkańców. Ważne jest, 
by to miejsce ładnie wyglądało. ,,Dopracowa-
łyśmy szczegóły, Dominika przelała projekt na 
komputer i powstała bardzo obiecująca wizu-
alizacja’’ dodaje pani Justyna. Kolejnym krokiem 
była realizacja zrobionego już projektu. Urząd 
Marszałkowski ogłosił konkurs, ale jednym 
z wymogów zawartych w regulaminie był punkt, 
że o fundusze mogą się ubiegać tylko organiza-
cje pozarządowe zarejestrowane na terenie wsi. 
,,I tu zrodziła się motywacja, bo mamy projekt, 
mamy wsparcie pani Burmistrz Róży Malik, ale 

Ach jaki to był 
„Dzień Kobiet”!

8 marca „małe kobietki” z Przedszkola Publicznego 
w Górkach obchodziły swoje święto. Dzięki 

kolegom z obydwu grup przedszkolnych dziew-
czynki w tym szczególnym dniu czuły się jak księż-
niczki. Chłopcy w tajemnicy, z pomocą Pani Emilki 
Kubis (wychowawczyni grupy 3 i 4 – Latków) piekli 
dla nich cudownie pachnące muffinki. Zaangażo-
wanie panów było niebywałe, zarówno podczas 
wyrabiania ciasta, jak i podczas zapełniania nim 
przygotowanych foremek. Przysłowiową wisieńką 
na torcie był sposób podania tychże słodkości. 
Chłopcy ze starszej grupy, których wychowawczy-
nią jest Pani Helena Styra samodzielnie nakrywali 
stoły i na czas podwieczorku zamienili się w kelne-
rów, którzy serwowali herbatę i świeżutkie słodko-
ści. No cóż,  możecie nam tylko pozazdrościć.

Barbara Krawczyk

W zdrowym ciele 
zdrowy brzuch!

Przedszkole Publiczne w Górkach jako pierwsze 
w Gminie Prószków zakupił do przedszkolnej 

kuchni piec konwekcyjno–parowy. Od końca roku 
2015 reorganizację przechodził sposób przygo-
towywania posiłków zarówno pod kątem ograni-
czenia spożywania soli, cukru i zawierających nie-
zdrowe składniki przypraw smakowych, ale także 
zmniejszania zużycia tłuszczów. W tym względzie 
nieocenionym okazał się piec konwekcyjno–pa-
rowy, który umożliwił przygotowywanie posiłków 
na parze w taki sposób, aby produkty nie traciły 
wartości odżywczych, a zarazem wyśmienicie 
smakowały.  Odkrywane na nowo zestawienia ziół 
nadających walory smakowe zupom, mięsom czy 
sałatkom to zasługa współpracy personelu pracują-
cego w kuchni, zaopatrzeniu i kierownictwie. Suk-
cesem naszym jest przekonanie dzieci do potraw 
pachnących kolendrą, estragonem, rozmarynem, 
bazylią, ziołami prowansalskimi czy majerankiem.

Udowodniliśmy, że zakup pieca nie był przy-
padkowy i bezcelowy, a za naszym przykładem 
poszły kolejne przedszkola gminy Prószków, co 
cieszy i zachęca do poszukiwania nowych prze-
pisów i pomysłów.      Barbara Krawczyk

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej 
grypy ptaków oraz dalszym obowiązywa-

niem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 20.12.2016r. w sprawie zarządze-
nia środków związanych z wystąpieniem zjadliwej 
grypy ptaków (Dz.U. z 2016r., poz. 2091) Burmistrz 
Prószkowa przypomina o obowiązku bezwzględ-
nego przestrzegania przepisów w/w rozporzą-
dzenia. Zgodnie z powołanym aktem prawnym 
posiadacze zwierząt z gatunków wrażliwych na 
daną chorobę mają obowiązek m.in.:
-  odosobnienia drobiu lub innych ptaków 

w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający 
kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzy-
mywanymi w innych gospodarstwach oraz 
ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

-  zgłaszania do powiatowego lekarza weteryna-
rii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub 
inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywa-
nych stale w pomieszczeniach mieszkalnych;

-  utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający 
jego dostęp do zbiorników wodnych, do któ-
rych dostęp mają dzikie ptaki;

-  wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wej-
ściami i wyjściami z budynków inwentar-
skich, w których jest utrzymywany drób oraz 

Komunikat dla hodowców drobiu

utrzymywanie ich w stanie zapewniającym 
skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;

-  stosowanie przez osoby wykonujące czyn-
ności związane z obsługą drobiu odzieży 
i obuwia ochronnego, zasad higieny osobi-
stej, a także oczyszczania i odkażanie sprzętu 
i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed 
każdym ich użyciem.
Za nieprzestrzeganie w/w zapisów grożą 

surowe sankcje karne.
Szczegółowe informacje w tej sprawie 

dostępne są na stronie internetowej UM w Prósz-
kowie /Komunikat w sprawie środków stosowa-
nych w związku z wystąpieniem zjadliwej grypy 
ptaków/.

nie mamy stowarzyszenia w naszych Górkach’’ - 
mówi o całej sytuacji członkini rady sołeckiej. 

W związku z tym  na najbliższym zebraniu 
wiejskim pani Justyna przedstawiła mieszkańcom 
problemy i korzyści z działalności stowarzyszenia. 
Niestety zebrało się zbyt mało chętnych osób, by 
założyć taka organizację. To jednak nie zniechę-
ciło lokalnych działaczy i na nowym zebraniu 13 
marca pojawiło się już szesnaście osób chętnych 
do współpracy. ,,Jest więc radość i możemy star-
tować z papierami, bo chęci do działania nie bra-
kuje’’ mówi zadowolona pani Justyna. Na pierw-
szym spotkaniu omówiono plan działania oraz 
rozwinięto, dopracowano i przyjęto statut. Teraz 
członkowie kompletują dokumenty i rejestrują 
stowarzyszenie w Sądzie Rejonowym. ,,Później 
już oficjalnie i zgodnie z prawem będziemy star-
tować w różnorodnych konkurach pozwalają-
cych upiększyć naszą wieś, na czym nam zależy 
najbardziej!’’ - kończy pani Justyna.

Założenie stowarzyszenia zostało bardzo 
pozytywnie odebrane przez pozostałych miesz-
kańców, którzy również pragną wpisać się do 
nowo powstałej organizacji, a to tylko motywuje 
do dalszej pracy. Takie działania integrują całą 
społeczność i pozwalają mieszkańcom decydo-
wać co jest ważne dla ich wioski.
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Zgłoś przydomową 
oczyszczalnię 
ścieków – ostatnia 
szansa na uniknięcie 
mandatu!

Zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska instalacja, z której emisja nie wymaga 

pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać 
na środowiska podlega zgłoszeniu. W związku 
z powyższym wszystkie osoby użytkujące przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków, które nie dokonały 
zgłoszenia do Burmistrza Prószkowa proszone 
są o dokonanie zgłoszeń. Ponadto Burmistrz 
ma obowiązek ustawowy prowadzenia rejestru 
przydomowych oczyszczalni ścieków w związku 
z czym zostanie przeprowadzona kontrola. Użyt-
kownicy przydomowych oczyszczalni, którzy 
nie dokonają zgłoszeń do Burmistrza Prószkowa 
mogą zostać obciążeni mandatami na podstawia 
art. 342 w/w ustawy.

Przygodę z hokejem Krzysztof rozpoczął 4 
lata temu, kiedy był jeszcze przedszkolakiem. 

Początki były trudne gdyż każdy, kto kiedykolwiek 
próbował, wie że jazda na łyżwach nie należy 
do łatwych, a szczególnie gdy trzeba przy tym 
trzymać kij i trafić krążkiem do bramki. Tak więc 
z lepszymi i gorszymi chwilami, przy wsparciu 
rodziców Krzyś rozwijał swoje umiejętności na 
Opolskim Toropolu w Międzyszkolnym Uczniow-
skim Klubie Sportowym Orlik Opole. 

Po około pół roku nauki jazdy rozpoczął grę 
w najmłodszej grupie - minihokeja II. Wtedy to 
pojawiły się też obawy o bezpieczeństwo powo-
dowane stereotypowym myśleniem, że hokej 
to niebezpieczny sport. Nic bardziej mylnego to 
piękna dynamiczna dyscyplina sportu nie tylko 
dla chłopców ale i dziewczynek. Zawodnicy 
od stóp do głów są zabezpieczeni ochrania-
czami przed urazami, które zdarzają się niezwy-
kle rzadko. Gra w tych kategoriach wiekowych 
odbywa się w poprzek lodowiska na jednej ze 
skrajnych tercji po 4 zawodników plus bramkarze. 
Ponieważ w woj. Opolskim nie ma więcej drużyn 
hokejowych drużyna rozgrywała mecze głównie 
na Śląsku i w Małopolsce. Po roku gry z dużymi 
sukcesami i postępami, Krzysztof przeszedł do 
starszej grupy wiekowej tj. drużyny minihokeja. 
Trenował już w tym czasie piłkę nożną w klu-
bie Orzeł Źlinice gdzie rozwijał swoją dynamikę 
i ogólną sprawność, co zdecydowanie pomagało 
mu na lodzie.  Z grupą minihokeja, której jest 
kapitanem, w bieżącym roku zajął 1 miejsce nie 
przegrywając żadnego spotkania z drużynami 
z rejonu Śląska i Dolnego śląska. Podczas rozgry-
wek ligowych Krzysztof został królem strzelców 
zdobywając średnio 3 bramki w każdym meczu.

W 2016r. i 2017r. Krzysiu zakwalifikował się 
z drużyną MUKS Orlik Opole do udziału w pre-
stiżowym turnieju Czerkawski Cup na Zimowym 
Narodowym organizowanym na lodowisku 
na Stadionie Narodowym w Warszawie przez 

Znalezisko 
w Zamku 
w Prószkowie 

Każdy zamek kryje w sobie wiele tajemnic, 
trzeba je tylko odnaleźć. Nie inaczej jest 

w przypadku zamku w Prószkowie. Podczas nie-
dawno zakończonego remontu, w dwóch kulach 
znajdujących się na wieżach znaleziono wyjąt-
kowe skarby – dokumenty w języku niemieckim, 
które zdaniem historyków najprawodopobniej 
pochodzą z lat trzydziestych XX wieku. Zapisane 
ołówkiem kartki zostały ukryte w iglicach, w mie-
dzanych kopertach, które miały chronić doku-
menty przed zniszczeniem. Wśród nich była lista 
studentów Królewskiego Seminarium Nauczy-
cielskiego - w końcu zamek w przeszłości pełnił 
funkcję Akademii Rolniczej. Niestety, pomimo 
wielkich starań nic więcej nie udało się odczytać. 

Historycy badający znalezisko oceniają, że 
dokumenty zostały schowane w iglicach pod-
czas prac remontowych przy odbudowywaniu 
wieży po pożarze w 1933 roku. W przeszłości to 
właśnie w takich kulach zostawiano dokumenty 
dla następnych pokoleń. Pierwsze tego typu 
pismo zostawił tu już koło 1677 roku cieśla Mate-
usz Wagner, po odbudowie zamku, który został 
spalony przez wojska szwedzkie.

Natomiast w kuli umieszczonej na wieży 
północnej znaleziono tubę. Mocno zniszczoną 
i z wieloma śladami po pociskach, ale z tego 
samego materiału co koperta, a więc z mie-
dzianej blachy. W środku znajdował się stalowy 
pojemnik, a w nim były umieszczone stare, sfa-
tygowane zapiski.  Takie znaleziska są niezwykle 
cenne dla każdego zamku, bo pokazują kolejny 
historyczny kawałek tego miejsca.

Krzysztof 
Centkowski – 
Hokej moja pasja

najwybitniejszego polskiego hokeistę grającego 
w NHL – amerykańskiej, najlepszej lidze świata, 
Mariusza Czerkawskiego. 

Do gry na Stadionie Narodowy pretendo-
wały 24 drużyny z całej Polski spośród których 
do ścisłego finału w Warszawie zakwalifiko-
wało się 9 najlepszych drużyn z całej Polski.  
W 2016r. Krzyś z drużyną zajął 7 miejsce, a w 2017r. 
udało się poprawić wynik i zająć 6 miejsce.

Obecny sezon jest ostatnim w grupie mini-
hokeja, gdzie gra odbywa się na 1 tercji lodowi-
ska, od przyszłego sezonu Krzyś będzie grał już 
w grupie żaka młodszego gdzie gra toczy się na 
normalnych zasadach na całym lodzie 3 tercje po 
15 minut po 5 zawodników  na lodzie i bramkarz. 
Nie będzie to dla Niego pierwszyzna ponieważ 
w sezonie 2016/2017 Krzyś został już zaproszony 
do gry w grupie żaka młodszego, z którym regu-
larnie trenuje od roku. 

Poprzez swoją szybkość i dobrą technikę jest 
jednym z najlepszych zawodników z rocznika 
2008r. w regionie. Gra w hokeja oprócz przyjem-
ności uczy go współzawodnictwa sportowego, 
współpracy z kolegami z drużyny oraz cierpliwo-
ści i wytrwałości w dążeniu do celu. 

Zapraszamy na stronę www.muksorlikopole.
pl gdzie można śledzić poczynania młodych 
hokeistów.

Baw się 
matematyką!

Dzień Matematyki i Liczby π w szkole w Zim-
nicach Wielkich obchodzony był 14 marca 

we współpracy    ze Stowarzyszeniem Doskona-
lenia i Rozwoju 4improve, pod patronem  mery-
torycznym e-math.pl. Nasza placówka była jedną 
z 2100 szkół, która wzięła w tym udział. W tym 
roku temat to :”Pieniądze to nie wszystko”. Dzień 
Matematyki kierowany jest do wszystkich! Nawet 
do tych (a może przede wszystkim), którzy nie 
lubią tego przedmiotu. Rozwiązywanie zadań ma 
sprawić przyjemność, a nie być kolejnym testem. 
Zadania nie wymagają wiedzy matematycznej 
- wystarczy otwarty umysł i chęć do zabawy. 
Udział w grach i zabawach matematycznych 

ma na celu pokazać jasną stronę tej nauki i prze-
konać, że matematykę da się polubić. W naszej 
szkole bawili się wszyscy - od klasy 4 szkoły pod-
stawowej do 3 gimnazjum. Uczniowie przystroili 
też szkołę w liczbę π oraz rysunki, rebusy i plakaty 
związane z tym dniem. Zadania z prezentacji 
były ciekawe, a na koniec każdy uczeń otrzymał 
dyplom.

Alicja Badura
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DZIELNICOWY
Kim jest dzielnicowy?
Dzielnicowy to dla Państwa policjant tzw. 

„pierwszego kontaktu”, który utrzymuje bezpo-
średni i osobisty kontakt ze społecznością lokalną, 
z mieszkańcami w rejonach służbowych w Waszej 
Gminie.

Dzielnicowy rozpoznaje potrzeby i oczekiwa-
nia dotyczące Państwa zarówno bezpieczeństwa 
indywidualnego, a także publicznego. Poprzez 
różnego rodzaju spotkania z przedstawicielami 
samorządu lokalnego, MOPSu dyrektorami szkół 
zdobywa informacje, oraz diagnozują występu-
jące okresowo problemy, ustala ich przyczyny 
i pomaga w poszukiwaniu skutecznych sposobów 
ich rozwiązania. Dzielnicowy to policjant doświad-
czony i dobrze wykształcony człowiek, do którego 
można zwrócić się o pomoc lub przekazać na 
jego ręce ważne informacje, zwłaszcza doty-
czące zagrożeń jak również pozostałych spraw 
będących w zainteresowaniu Policji. Dzielnicowy 
to policjant, na którego możecie Państwo liczyć, 
który dobrze zareaguje i poprzez swoje działanie 
będzie budował i utrwalał dobry wizerunek for-
macji Policji w Państwa oczach i w Waszym życiu 
codziennym.

Pamiętajmy, że dzielnicowy nie pełni swojej 
służby całodobowo. Dlatego też, kiedy nie odbiera 
telefonu służbowego, można wtedy skorzystać 
z aplikacji „Moja Komenda”. Aplikacja ta umożli-
wia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. 
Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres 
zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjona-
riusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz 
pokaże w której jednostce on służy. Aplikacja 
„Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową 
do wszystkich komend i komisariatów.

RADY DLA SENIORA
Seniorzy łatwo mogą stać się ofiarami oszu-

stów i innych naciągaczy. Osoby starsze, które 
czując się samotne, schorowane, a także poprzez 
swoją ufność, często niepełnosprawność nara-
żane są w większym stopniu na działanie ze strony 
przestępców. Padają ofiarami oszustw, wyłudzeń, 
kradzieży. Dlatego też, aby ograniczyć liczbę tego 
typu zdarzeń zwracam się do Państwa z przypo-
mnieniem o kilku podstawowych zasadach:

SENIORZE PAMIĘTAJ 
nie noś przy sobie dużej kwoty pieniędzy •	
bez ważnej potrzeby,
jeżeli chcesz wypłacić gotówkę lub dokonać •	
innej transakcji bankowej, poproś zaufaną 
osobę, żeby Ci towarzyszyła w drodze 
powrotnej z banku z bankomatu, lub z poczty,
koniecznie naucz się na pamięć swojego •	
numeru PIN do karty bankomatowej. Nigdy 
nie zapisuj tego numeru na karteczce, którą 
będziesz mieć obok karty bankomatowej,

nie pożyczaj pieniędzy osobom których znasz •	
tylko z widzenia, lub deklarują, że chcą przeka-
zać gotówkę twoim bliskim,
przebywając w szpitalu, wartościowe rze-•	
czy zdawaj do depozytu szpitalnego,
na cmentarzu, w sklepie •	 nie zostawiaj torebki 
lub siatek z pieniędzmi i dokumentami bez 
nadzoru,nawet na chwilę,
idąc na zakupy miej przygotowane drobne •	
pieniądze, postępuj tak aby nie wyjmować za 
każdym razem swojego portfela.

SENIOR SAM W DOMU
nie wpuszczaj nieznajomych•	
do swojego domu czy mieszkania gdyż nie zna-•	
jąc „obcej” osoby nigdy nie znasz jej zamiarów,
nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki •	
lub kosztowności,
nie otwieraj bezmyślnie drzwi do domu gdy •	
tylko usłyszysz dzwonek. Zawsze przed otwo-
rzeniem drzwi zapytaj się kto za nimi stoi. 
Listonosz lub inkasenci mogą wystawione 
rachunki za światło i gaz, zostawić w skrzynce 
pocztowej, nie wchodząc do twojego domu 
czy mieszkania,
utrzymuj więzi ze swoimi sąsiadami, którzy •	
często służą swą pomocą ludziom starszym 
mieszkającym w ich bliskim otoczeniu,
nie ufaj nieznajomym, a zwłaszcza przez •	
telefon nie podawaj nikomu twoich danych 
personalnych,
uważaj również na osoby podszywające •	
się za twoich krewnych pod pretekstem 
natychmiastowego przekazania komukol-
wiek dużej kwoty pieniędzy.
Najczęściej są to oszuści !!!
Postępujcie z rozwagą a Wasze sprawy 

finansowe omawiajcie na spokojnie z osobami 
najbliższymi.  

WAŻNE TELEFONY:
Zgłaszanie pilnych interwencji wymagających 

natychmiastowej reakcji i skierowania na miej-
sce radiowozu policyjnego, proszę dzwonić na 
numery telefonów: 77/ 47 46 997, 77/ 422 25 
95, a także nr 112 i  997

DZIELNICOWI
Dzielnicowy st. asp. Wojciech Owczarek
tel. kont. 77/ 422 35 80
dla miejscowości: Górki, Chrząszczyce, Folwark, 

Chrzowice, Boguszyce, Źlinice, Zimnice Wielkie, 
i Zimnice Małe

Dzielnicowy mł. asp. Paweł Dankiewicz
tel. kont. 77/ 422 36 42
dla miejscowości: Prószków, Przysiecz, Nowa 

Kuźnia Ligota Prószkowska, Złotniki i  Jaśkowice.
Dzielnicowi pełnią również dyżury w każdy 

czwartek w godz. 17:00 – 18:00 w Ośrodku Kultury 
i Sportu w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6 (były 
GOK)

Komendant Komisariatu I Policji w Opolu nadkom. Agnieszka Mielnicka-Góra
  

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa
Tips für Senioren 

Senioren können sehr schnell Opfer von Betrügern 
und anderen Schwindlern werden, da sie sich oft 
einsam fühlen, krank sind und oftmals mit Behinde-
rungen leben müssen. Zudem fallen sie durch ihre 
Gutgläubigkeit, den Täuschungen, Erschleichungen 
und Diebstählen den Verbrechern zum Opfer.  Um die 
Zahl solcher Ereignisse zu mindern wende ich mich 
an Sie und erinnere an einige Grundregeln:

Lieber Senior, denke daran!
• trage keinen gröβeren Geldbetrag ohne wich-

tigen Grund bei dir, 
•	 wenn	 du	 Bargeld	 auszahlen	 oder	 andere	 Bank-

transaktion tätigen möchtest, bitte um Hilfe eine 
Vertrauensperson, damit  sie dich auf dem Rüc-
kweg von dem Bankautomaten oder von der Post 
begleitet,

•	 lerne	 deine	 PIN-Nummer	 zu	 deiner	 Geldkarte	
unbedingt auswendig. Schreibe diese Nummer 
nie auf einen Zettel , den du mit der Geldkarte 
aufbewahrst, 

•	 an	Personen,	die	du	nur	vom	Sehen	kennst	oder	
die sich unter einem Vorsatz bereit erklären, Bar-
geld deinen Verwandten auszuhändigen, solltest 
du kein Geld geben

•	 schließe		deine	Wertsachen	während	eines	Kran-
kenhausaufenthaltes in ein dafür vorgesehenes 
Schließfach	sicher	ein,	

•	 auf	dem	Friedhof	oder	beim	Einkaufen		lass		deine	
Tasche mit dem Geld und den Dokumenten nicht 
für einen Moment ohne Aufsicht, 

•	 wenn	du	einkaufen	gehst	bereite	dir	schon	Klein-
geld vor, damit du nicht jedes Mal den Geldbeutel 
aus der Tasche rausholen musst, 

Senior allein zu Hause: 
•	 lass	keine	dir	fremden	Personen	in	dein	Haus	oder	

in	deine	Wohnung.	Du	weißt	nie,	was	der	Fremde	
vor hat,

•	 bewahre	in	deinem	Haus	nicht	viel	Bargeld	oder	
Wertsachen, 

•	 mach	die	Tür	nicht	so	leichtsinnig	auf.	Bevor	du	die	
Tür aufmachst, frag wer dahinter steht

•	 Der	 Briefträger	 oder	 die	 Kassierer	 können	 Rech-
nungen (Strom und Gas) im Briefkasten hinter-
lassen ohne in dein Haus oder deine Wohnung 
reinkommen müssen, 

•	 pflege	 Kontakte	 mit	 deinen	 Nachbarn,	 die	 oft		
älteren Menschen Hilfe leisten,

•	 vertraue		Fremden	nicht	und	vor	allem	gib	deine	
persönliche Daten nie am Telefon preis, 

•	 pass	auch	auf	die	Personen	auf,	die	sich	als	jemand	
anderes ausgeben unter dem Vorwand unve-
rzügliche Geldüberweisungen (groβer Betrag) zu 
erledigen. Meistens sind das Betrüger!!!

•	 Handele	 mit	 Bedacht	 	 und	 bespreche	 deine	
Finanzangelegenheiten  in Ruhe mit deinen 
Verwandten

Wichtige Telefonnummern:
Im Notfall rufen Sie unter der folgenden Telefon-

nummer an (Kontaktaufnahme zur Polizei):
77/ 47 46 997, 77/ 442 25 95
sowie 112 und 997

Celem poniższego tekstu jest przede wszystkim przybliżenie Państwu 
roli Dzielnicowego, a także zwrócenie uwagi seniorom na kilka spraw.
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„Zwierzęta w poezji”
III Gminny Konkurs Recytatorski 

9 marca 2017r. w Zespole Szkół im. ks. Karola 
Brommera w Zimnicach Wielkich odbył się III 

Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – 
III. Organizatorem III edycji konkursu pod hasłem 
„Zwierzęta w poezji” była Gmina Prószków oraz 
Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimni-
cach Wielkich. Konkurs miał za zadanie uwrażliwić 
uczniów na piękno słowa mówionego, popula-
ryzować literaturę dziecięcą, rozbudzać u dzieci 
wrażliwość emocjonalną, artystyczną i literacką 
oraz ujawnić talenty recytatorskie.

W konkursie brało udział 17 uczniów – naj-
lepszych recytatorów wyłonionych podczas eli-
minacji szkolnych w poszczególnych szkołach 
w Gminie Prószków. Dzieci prezentowały swoje 
ulubione wiersze o zwierzętach. Jury konkursu 
oceniało: stopień pamięciowego opanowania 
tekstu, poprawne i płynne recytowanie, inter-
pretację tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Recytujących dopingowali i oceniali zgroma-
dzeni goście: Burmistrz Prószkowa Pani Róża 
Malik, Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorzą-
dowej w Prószkowie Pani Barbara Dziubałtow-
ska, doradca metodyczny Pani Marzenna Stein, 
rodzice, nauczyciele oraz koledzy i koleżanki. 

Jury zgodnie podkreśliło wysoki poziom recy-
tacji. Widownia była zachwycona i rozweselona 
występami małych artystów. 

Nagrodzone osoby to:
Klasa I
I miejsce – Zofia Schauder – Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej
II miejsce – Maja Kobzik – Zespół Szkolno – 

Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach
III miejsce – Maja Gurbierz – Zespół Szkół im. 

ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich
Klasa II
I miejsce – Kamil Świerc – Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Prószkowie
II miejsce – Wanessa Ledwig – Zespół Szkolno 

– Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach
III miejsce – Kamil Chudala – Zespół Szkolno – 

Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach
Klasa III
I miejsce – Viktor Pawleta – Zespół Szkolno – 

Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach
II miejsce – Paweł Pietruszka – Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Prószkowie
III miejsce – Sławomir Krawczyk – Zespół 

Szkolno – Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich 
w Złotnikach

Sołectwo Jaśkowice i koło DFK Ligota Prósz-
kowska 4 lutego zorganizowali zabawę cha-

rytatywną, by wesprzeć leczenie sześcioletniego 
Markusa. Sala „Waldesruh” przystrojona w ręcznie 
wykonane ozdoby, serwety, gipsowe serduszka, 
świece - stworzyły niepowtarzalny klimat. W sali 
gościło pięćdziesiąt par, którym do tańca przy-
grywał charytatywnie zespół Muzykanty Stefan 
and Marek z Ochódz.  Oprócz tanecznego szaleń-
stwa, które trwało do wczesnych godzin poran-
nych było wiele innych atrakcji. Ponadto podczas 
imprezy można było nabyć ozdoby wykonane 
przez mamę chłopca. Wodzireje nie tylko porwali 
uczestników do tańca, konkursów ale otworzyli 
ich serca. 

Organizatorzy Sołectwo Jaśkowice i DFK 
Ligota Prószkowska  za bezinteresowną pomoc, 
życzliwość i ofiarność serdeczne podziękowania 
składają  firmom, darczyńcom oraz wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do zorganizowania 
imprezy charytatywnej dla Markusa i zebrania 
kwoty, która pokryje najbliższe miesiące kuracji.

Mój Mały Miś
Projekt „Gmina Prószków czyta 
Małemu Misiowi”

Konkursy:  plastyczny „Mój Mały Miś” i recy-
tatorski „Misiowe rymowanki”, których finał 

odbył się w Przedszkolu Publicznym w Zimni-
cach Wielkich zakończyły projekt „Gmina Prósz-
ków czyta Małemu Misiowi”. Projekt rozpoczął się 
w listopadzie i był częścią ogólnopolskiego pro-
gramu czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury” autorstwa Pani Anety Konefał, dyrektor 
Przedszkola nr1 w Kolbuszowej. Miał on za zada-
nie rozwijanie czytelnictwa i współpracy między 
przedszkolami.  

Projekt koordynowało Przedszkole Publiczne 
w Zimnicach Wielkich, a honorowym patrona-
tem objęła go Burmistrz Prószkowa Pani Róża 
Malik. W ramach działań projektowych wszystkie 
przedszkola naszej gminy odwiedzały pluszowe 
misie, które gościły kilka dni w placówce uczest-
nicząc w „normalnym dniu” przedszkolaka. Misie 
wraz z dziećmi bawiły się, uczestniczyły w zaję-
ciach, spacerach, imprezach, ale najważniejszym 
momentem dnia było czytanie Małemu Misiowi. 
Codziennie Miś wraz z dziećmi słuchał bajek czy-
tanych przez nauczyciela lub inne zaproszone 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  w Prószkowie,  ul. Daszyńskiego 13a
ogłasza obowiązujące w Gminie Prószków  od dnia 04.05.2017 r. do dnia 31.12.2017 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.

„Markus skradł serca ludziom dobrej woli”

Piekarnia.	 Cukiernia.	Marek	Cebula	 •	 Pie-
karnia	Margos	 •	 Cukiernia	 Jaglo	 •	 Cukiernia	
Pela	 •	 Firma	 Smacznie	 i	 Zdrowo	 –	 Grojec,	
Klosa	 •	 Masarnia	 Brzozowscy	 –	 Przysiecz	 •	
Transport	Morawiec	 •	 Stolarnia	 Kuc	 •	 Urząd	
Miejski	 w	 Prószkowie	 •	 Sklep	 Centro	 Prósz-
ków	–	państwo	Tomechna	•	Diwa	Personalse-
rvice - Agencja Pracy Sp. z o.o

Organizatorzy nie kryją wzruszenia, że impreza 
charytatywna cieszyła się ogromnym zrozumie-
niem, uznaniem i dobrą zabawą. Markus skradł 
serca ludziom dobrej woli, których na szczęście 
nie brakuje.

autor zdjęć: Przemek Majchrzak

osoby. Każdy Miś, który gościł w przedszkolu 
miał ze sobą dziennik podróży, do którego dzieci 
wklejały rysunki, a Panie wpisywały życzenia dla 
gościa. Po tygodniu „oczytany” i szczęśliwy Miś 
z żalem żegnany był przez dzieci, ale wiedziały, 
że w następnym tygodniu odwiedzi ich kolejny 
pluszowy bohater. Najwięcej okrzyków szczę-
ścia i radości słychać było w placówkach w dniu, 
w którym własne misie wróciły po kilkumiesięcz-
nej podróży do „domu”. Teraz, żeby misiowe przy-
gody i spotkania z książką mogły trwać nadal, 
Misie odwiedzają domy naszych przedszkola-
ków, w których rodzice czytają im bajki.

Na takich samych zasadach podróż po Polsce 
odbył Miś Zimniś, który wyruszył z Przedszkola 
Publicznego w Zimnicach Wielkich w listopadzie, 
odwiedził dziewięć przedszkoli na terenie Polski 
i zdążył wrócić do swych pluszowych kolegów 
na zakończenie gminnego projektu.
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Na początku marca grupy taneczne Scorpion 
rywalizowały o nominacje do tegorocznych 

Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z ponad 
1200 tancerzami z całej Polski w Krajowych 
Mistrzostwach IDO Disco Dance & Street Dance 
Show w Karczewie. Scorpion zdobył jedno pierw-
sze miejsce i tym samym po raz trzeci z rzędu 
obronił tytuł Mistrza Polski. Oprócz zwycięstwa 
wywalczyli dwa drugie miejsca, jedno trzecie 
i dwie czwarte pozycje. Do mistrzostw tancerze 
przygotowywali się przez wiele tygodni, a długie 

21.03.2017r. odbyło się 
Zebranie Stowarzysze-

nia Braterstwa w Prószkowie. Na 
Zebraniu przedstawiono oraz 
zaakceptowano sprawozdanie 
finansowe oraz z działalności Sto-
warzyszenia za rok 2016. Ponadto wybrano 
nowych członków Zarządu oraz Komisji Rewi-
zyjnej Stowarzyszenia na okres 2017–2021. 
W skład nowego Zarządu Stowarzyszenia 
Braterstwa wchodzą: Bibianna Żymła, Norbert 
Rasch, Aurelia Skowrońska – Góźdź, Natalia 
Piasecka oraz Dominika Kotyrba. Skład Komisji 

Każdy sukces musi być poparty ciężką pracą. 
Potrzeba poświęcenia, wyrzeczeń, cierpli-

wości, ale przede wszystkim pracy, by osiągnąć 
cel, sukces i spełnić swoje marzenia. Doskonale 
wie o tym młodzież z gimnazjum w Prószkowie, 
która wzięła udział w projekcie pt. ,,Wyskakać 
marzenia’’. 

Konkurs był podzielony na kilka etapów, do 
których zaliczał się między innymi konkurs wie-
dzy o skokach narciarskich i Adamie Małyszu. 
Na przykładzie sportowców najlepiej zauważyć 
jak ważna jest praca, by osiągnąć sukces. Każdy 
zawodnik musi odbyć tysiące godzin treningów 
zanim weźmie udział w wielkich zawodach, na 
których zdobędzie medal.

Bardzo dobrym przykładem jest właśnie Adam 
Małysz, który podczas konkursu w prószkowskim 
gimnazjum był stawiany za wzór do naśladowa-
nia. „Orzeł z Wisły” po swoim pierwszym zwycię-
stwie w 1996 roku na słynnej skoczni w Oslo miał 
jeszcze jeden dobry sezon, a później przyszedł 
kryzys, chciał nawet zrezygnować ze skoków nar-
ciarskich. Uwierzyła w niego żona i nie pozwo-
liła mu się poddać. Małysz ciężko pracował, by 
powrócić do dobrej formy i przełom nastąpił 
na 49. Turnieju Czterech Skoczni. Polak wygrał 

Prelekcja

26 kwietnia (środa) w Prószkowie w sali 
DFK  o godzinie 18.00 odbędzie się 

prelekcja edukacyjna – Jedzenie dla zdrowia.
Prelegentem będzie dietetyk kliniczny 

z Opola Pani Joanna Gruszka.
Wykład skierowany jest do wszystkich 

mieszkańców gminy Prószków.
W czasie spotkania zostanie poruszona 

tematyka zdrowego odżywiania, co jeść,  jak 
jeść by było zdrowo.

Organizatorem spotkania będzie Stowa-
rzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowisko-
wych z siedzibą w Gogolinie.

Serdecznie zapraszamy.

Prószkowskie 
„Braterstwo”

Rewizyjnej tworzą: Bernard Lellek, Gabriela 
Hudala oraz Aniela Czollek. 

Przedstawiono również plan pracy na rok 
2017. Największym przedsięwzięciem będą 
uroczystości z okazji 20-lecia Partnerstwa Prósz-
ków – Hünfeld, które odbędą się w dniach 16 
– 18.06.2017r. 

Scorpion wciąż najlepszy!
Kolejne sukcesy tanecznej grupy Scorpion  podczas Krajowych 
Mistrzostw IDO Disco Dance & Street Dance. 

godziny spędzone na treningach przyniosły 
efekty. Do mistrzostw tancerzy przygotowali 
Magdalena Kolman, Sawa Szyszko, Anna Hada-
mik, Ewelina Lepsza i Monika Walczak.

Młodzi sportowcy nie mieli jednak zbyt dużo 
czasu na radość po udanym starcie, ponieważ już 
tydzień później, a więc 11 marca wystartowali 
w IX Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowocze-
snego Freestyle Dance w Nysie. Bardzo liczny (100 
tancerzy) zespół Scorpion nie dał szans rywalom 
i zdobył złoto we wszystkich kategoriach wieko-

wych grup Disco Dance. Tymi zwycięstwami tylko 
potwierdził swoją dominację na Opolszczyźnie. 

Wyniki Krajowych Mistrzostw IDO Disco 
Dance & Street Dancew Show Karczew:

1. miejsce w kategorii Street Dance Show 
grupy pow. 15 lat | ‚Venus’ | Scorpion Elite

2. miejsce w kategorii Street Dance Show for-
macje pow. 15 lat | ‚In Time’ | Scorpion Seniorzy

2. miejsce w kategorii Street Dance Show 
grupy 12-15 lat | ‚MasterChef’ | Scorpion Junior

3. miejsce w kategorii Street Dance Show 
duety 12-15 lat | ‚The Ellen Show’ | Natalia Buszka 
& Iga Wabińska

4. miejsce w kategorii Street Dance Show solo 
12-15 lat | ‚Freaky’ | Anna Przybyła

4. miejsce w kategorii Street Dance Show 
grupy pow. 15 lat | ‚Miss Teen’ | Scorpion Adult

Wyskakać marzenia?   

z największą w historii przewagą w klasyfikacji 
końcowej nad drugim w tym zestawieniu Janne 
Ahonenem, dodatkowo bijąc rekordy skoczni. 
Tak zaczęła się wielka kariera Adama Małysza, 
który teraz ma na swoim koncie cztery Kryszta-
łowe Kule, cztery tytuły Mistrza Świata i cztery 
medale olimpijskie. „Orzeł z Wisły” miał też słabsze 
momenty, ale w tych chwilach spokojny trening 
i jeszcze cięższa praca sprawiały, że Polak znów 
stawał na podium. Dla młodszych fanów skoków 
narciarskich Adam Małysz może być dość odległą 
postacią, dlatego wystarczy spojrzeć na naszych 
obecnych zawodników. 

W zeszłym roku Polacy na podium Pucharu 
Świata stali tylko raz, zajmując trzecie miej-
sce w konkursie drużynowym w Zakopanym, 

natomiast lider kadry – Kamil Stoch 
sezon zakończył na 22. pozycji. Przy-
szła zmiana trenera, bardzo ciężki 
okres przygotowawczy i już latem 
Polacy, a szczególnie Maciej Kot 
przeskakiwali swoich rywali zajmu-
jąc pierwsze miejsca. Miniony sezon 
był, jak do tej pory, najlepszy w histo-
rii. Biało-czerwoni jako drużyna 
wygrali Puchar Narodów i zostali 
złotymi medalistami Mistrzostw 
Świata z Lahti, a na podium Pucharu 

Świata stali aż 22 razy. Mogłoby się wydawać, że 
teraz jest pora na odpoczynek, na radość i świę-
towanie, w końcu dopiero zaczęła się wiosna, ale 
nic z tego skoczkowie już za tydzień wracają do 
treningów i zaczynają przygotowania do sezonu 
olimpijskiego. 

Konkurs ,,Wyskakać marzenia’’ pokazuje, że 
warto podejmować wysiłek i starać się, by marze-
nia się spełniły. Uczniom taka forma nauki tez 
się spodobała, bo zainteresowanie było na tyle 
duże, że konkurs musiał zostać przeprowadzony 
w dwóch salach.

 Nie można się poddawać, gdy zaczyna się 
robić ciężko. W chwilach zwątpienia warto przy-
pomnieć sobie hasło: ,,Nie narzekaj, że masz pod 
górę skoro zmierzasz na szczyt’’.
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LZS	Przysiecz	–	klasa	B,	gr.	X

Orzeł	Źlinice	–	liga	okręgowa

LKS	Polonia	Prószków	–	klasa	A

MKS	Gwiazda	Prószków	–	II	liga	kobiet

W sezonie 2016/2017 Broj Team Źlinice wziął 
udział w kilku sztandarowych polskich bie-

gach narciarskich: Bieg Piastów, Bieg Gwarków, 
Ultrabiel oraz kolejna edycja Enervit Classic 5-10-
15 składająca się z trzech biegów.

Marcel Broj został zwycięzcą Enervita w kate-
gorii juniorów, natomiast na 3 miejscu uplasował 
się Kornel Broj. Marcel również wygrał wszystkie 
trzy biegi tego cyklu.

Natomiast w Biegu Gwarków w kategorii do 
20 lat zwycięzcą również został również Marcel 
Broj tuż przed jego bratem Kornelem. Na 7 miej-
scu w kat. K-40 uplasowała się Maria Broj – mama 
Marcela i Kornela. W Ultrabielu na 15 km, 5 miej-
sce zajął Marcel Broj w kategorii open na ponad 
100 zawodników. Natomiast na 30 km, 6 miejsce 
w kat. do 30 lat zajął Kornel Broj. Adrian (ojciec) 
Broj był 12 w kat. M-40.

Piłkarze OKiS Prószków 
niepokonani!
W ramach projektu „Piłka nożna – mój sposób na 

nudę”, którego sponsorem jest Spółka Wodo-
ciągi i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., podopieczni 
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie udali się na 
wyjazdowy turniej piłki nożnej do Brzegu. Pierwszy 
etap turnieju rozgrywany miał być w dwóch gru-
pach po 4 drużyny, lecz w związku z tym, że dwa 
zespoły ostatecznie nie dojechały (Odra Opole oraz 
Sokół Marcinkowice) mecze zostały rozgrywane sys-
temem ,,każdy z każdym.

Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn: APN Głogó-
wek, AP Stal Brzeg, OKIS Prószków, FC Wrocław Aca-
demy, KF Akademia Pyskowice, FMS Strzelin.

Wszystkie zespoły rozegrały po 5 meczów, 
a każdy trwał 2 razy 10 minut, czyli łącznie zawod-
nicy spędzili na boisku godzinę i 40 minut. Mecze 
rozgrywane były jednocześnie na dwóch boiskach. 
Drużyna z Prószkowa w tym dniu była nie do zatrzy-
mania wygrywając wszystkie mecze i tym samym 
zdobywając komplet punktów. Uwieńczeniem, 
a zarazem potwierdzeniem świetnego występu 
całej drużyny były nagrody indywidualne. Kacper 
Mańkiewicz zdobywając w całym turnieju 14 bra-
mek został królem strzelców, a Łukasz Staniów został 
uznany najlepszym zawodnikiem. Pamiętajmy jed-
nak, cytując wzór do naśladowania dla młodych 
piłkarzy Leo Messiego „...sukces indywidualny jest 
niczym, jeżeli w parze z nim nie idzie sukces druży-
nowy.”. Dla podopiecznych Jarosława Kublina to trzy 
sukcesy – indywidualny, drużynowy i ten najważ-
niejszy – kolektyw w drużynie. Skład, kadra, zespół, 
który nauczył się czerpać radość, uśmiech, zabawę 
z tego, co sprawia im najwięcej przyjemności. Tego 
właśnie życzymy wszystkim drużynom i trenerom.

Jeszcze raz ogromne gratulacje dla Łukasza, 
Kacpra i całej drużyny OKiS Prószków. Duże brawa 
należą się także rodzicom, którzy okazali się najlep-
szymi kibicami.

Klasyfikacja końcowa:
1. OKiS Prószków. 2. APN Głogówek. 3. AP Stal 

Brzeg. 4. FC Wrocław Academy. 5. KF Akademia 
Pyskowice. 6. FMS Strzelin

Skład OKiS PRÓSZKÓW – w bramce Leo Iwański 
– Kapitan – Łukasz Staniów dalej Kacper Wójcicki, 
Mateusz Kuzia, Kacper Mańkiewicz, Bartek Żyznow-
ski, Tomek Miedziejko, Przemek Świst. Trener: Jaro-
sław Kublin.

Piłkarze LZS Przysiecz tydzień później rozpo-
częli swoje piłkarskie zmagania. W niedzielę, 

26 marca na własnym terenie podejmowali LZS 
Burza Kosorowice. Pomimo braków kadrowych 
piłkarze z Przysieczy nie zamierzali łatwo sprze-
dać skóry. 

Ruszyła runda wiosenna 2016/2017
Sprawdźcie co działo się na boiskach piłkarskich w naszej gminie

Rundę wiosenną szczęśliwie rozpo-
częły piłkarki MKS Gwiazdy Prósz-

ków, które podejmując na wyjeździe drużynę KTS 
Polonia Bytom przywiozły do Prószkowa komplet 
punktów. Bramki dla zespołu zdobyły: Klaudia 
Gogolok x2 i Janina Ficek. 

Kolejny mecz to spotkanie z drużyną z czo-
łówki tabeli – Miedzią Legnica, który niestety 
zakończył się porażką 1:2. Pomimo wielu 
sytuacji podbramkowych, jedynego gola dla 
podopiecznych Sandry Zylla zdobyła Klaudia 
Gogolok. 

Piłkarze Orła Źlinice rozpoczęli rundę rewan-
żową od wysokiej porażki z faworytem ligi 

do awansu drużyną Piasta Strzelce Opolskie, 
wynikiem 0:5. Na szczęście kolejny weekend 
przyniósł podopiecznym Tomasza Copika wresz-
cie upragnione zwycięstwo. Pojdemując u siebie 
drużynę LKS Bodzanów zwyciężyli 3:1 i zgarnęli 
komplet punktów. 

Pierwszą bramkę zdobył grający trener Tomek 
Copik uderzeniem z 5 metra po znakomitym 
zagraniu Kryvoruchyshaka wzdłuż pola kar-
nego. Drugie trafienie zanotował Mateusz Błazy 
po kapitalnej asyście Marcina Dworaka. Trzecia 
bramka należała do Pawła Grabowskiego, który 
uderzeniem w długi róg nie dał najmniejszych 
szans bramkarzowi.

Seniorzy Polonii Prószków podczas pierwszego 
meczu na wyjeździe mierzyli się z zespołem 

KS Metalowiec Łambinowice - niestety ulegli nie-
znacznie rywalowi 1:0. 

Podczas kolejnego meczu piłkarze na wła-
snym boisku podejmowali drużynę MKS Sokół 

Niemodlin. Niestety, pomimo dużego apetytu 
na zwycięstwo seniorzy ulegli przyjezdnym 
1:4. Zespół Polonii Prószków po wielu zmia-
nach kadrowych wciąż szuka optymalnej formy. 
Sytuacja w tabeli jednak nie wygląda zbyt 
optymistycznie.

Pierwsze 20 minut to całkowita dominacja 
i zamknięcie przyjezdnych na ich własnej poło-
wie. Niestety nie przełożyło się to na trafienia 
do siatki. Rywale wyprowadzili kilka niebez-
piecznych akcji i ostatecznie mecz zakończył się 
porażką 1:3.

Sukcesy Broj Team Źlinice!

Największym sukcesem jednak jest Mistrzo-
stwo Opolszczyzny Marcela w biegu na 9km sty-
lem klasycznym, który odbył się w Jakuszycach 
w czasie Biegu Piastów, Kornel był 6, Adrian 7. 
Startowało 55 osób z Opolszczyzny. Drużynowo 
BROJ TEAM ŹLINICE tryumfowało przed Opolem 
i Victorią Głuchołazy.

Zima 2016/17 była niezwykle udana dla 
zawodników BROJ TEAM ŹLINICE. Stanęli w sumie 
ponad 10 razy w tym 7 razy na najwyższym.


