
Prószkowskie 
Leopoldy wręczone!

04/2018 www.proszkow.pl kwiecień 2018

W
 n

um
er

ze
:

Staw Nowokuźnicki doczekał się 
długo wyczekiwanego remontu. 
Odnowiona została zepsuta ścieżka 
dydaktyczna, wybudowano wieżę 
widokową, a także zadbano o nowe 
tablice informacyjne.                   Str. 4

W tym roku dzień 21 marca został 
ogłoszony przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej Dniem 
Nowych Technologii w Edukacji. 
Celem tego wydarzenia jest 
promocja edukacji cyfrowej.    Str. 5

W weekend 17-18 marca  
w Twardogórze, Scorpion Dance 
Team po raz kolejny został Mistrzem 
Polski Street Dance Show, ponadto 
zakwalifikowali się na Mistrzostwa 
Świata i Mistrzostwa Europy.     Str. 7

Staw w Nowej Kuźni  
już otwarty!

Dzień Nowych  
Technologii w Edukacji

Scorpion DT  
Mistrzem Polski!

Po pięciu latach powróciły do nas Prószkowskie Leopoldy, które zorganizowane zostały już po raz czwarty. Wcześniejsze 

edycje tego wyjątkowego wydarzenia miały miejsce w 2009, 2011 i 2013 roku.  Specjalnie powołana Kapituła wyłoniła 

laureatów w czterech kategoriach i przyznała po raz pierwszy w historii statuetką „Super Leopolda Prószkowskiego 2018”. 

Str. 2
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„Gala Leopoldów 2018” to uhonorowanie 
najbardziej zasłużonych mieszkańców 

i przedsiębiorców dla gminy Prószków. Każde 
wręczenie nagród związane jest z tym, iż spo-
śród zgłoszonych uczestników konkursu trzeba 
wyłonić tych najlepszych. Wybór ich w więk-
szości przypadków jest przywilejem specjalnie 
powołanej Kapituły, która nie rzadko ma ciężki 
orzech do zgryzienia, decydując o nagrodzeniu 
tych najlepszych. Tak też działo się w przypadku 
pracy Kapituły Leopoldów w tym roku. Statuetki 
przyznawane były w czterech kategoriach: 

1. Przedsiębiorczość i gospodarka
2. Sport i rekreacja
3. Kultura i sztuka
4. Działalność społeczna
Rozpoczęciem „Prószkowskiej Gali Leopol-

dów 2018” był jednak nieco smutny i wzruszający 
moment. Burmistrz Prószkowa, Róża Malik prze-
kazała statuetkę Leopoldów na ręce Pani Karo-
liny Widera. Pięć lat temu Kapituła Leopoldów 
przyznała ją pośmiertnie jej mamie – ś.p. Gabrieli 
Gwóźdź. Podczas ostatniej Gali Leopoldów 
w 2013 roku, rodzina Pani Gabrieli Gwóźdź nie 
mogła osobiście odebrać statuetki.

Pani Gabriela zmarła w 2011 roku. Przez 21 lat 
była Skarbnikiem Gminy Prószków. Angażowała się 
aktywnie w życie społeczne mieszkańców Nowej 
Kuźni, których przez wiele lat reprezentowała jako 
sołtys. Była pomysłodawczynią wielu imprez i festy-
nów. Zawsze chętnie działała na rzecz drugiego 
człowieka, często pozostawiając własne potrzeby 
na ostatnim miejscu.

Przedsiębiorczość i gospodarka

W 2009 r. laureatem tej kategorii został 
Pan Arnold Kuc, natomiast w 2013 r. Państwo 
Tomechna. W tym roku, w kategorii Przedsiębior-
czość i gospodarka nominowana została firma 

Pamet z Prószkowa, która zajmuje się produkcją 
konstrukcji stalowych dla branży budowlanej oraz 
firma Bassau, która zamuje się sprzedażą środków 
do czyszczenia basenów i łaźni parowych. 

Zwycięzcę ogłosił Prezes Opolskiej Izby 
Gospodarczej, Pan Henryk Galwas i wraz z Bur-
mistrz Prószkowa uroczyście wręczyli Leopolda 
2018 firmie Pamet z Prószkowa.

Firma Pamet to firma rodzinna, która powstała 
w 1997 roku. Na początku zajmowała się drob-
nymi usługami ślusarskimi. Z biegiem lat z małego 
zakładu przeształciła się w prężnie działającą firmę. 
Pamet wykonuje konstrukcje stalowe dla branży 
budowlanej (hale, wiaty, mosty, wiadukty), urzą-
dzenia dla przemysłu energetycznego, okrętowego, 
motoryzacyjnego itp. Firma zatrudnia około 40 pra-
cowników, stanowiąc ważny punkt gospodarczy 
na mapie Europy.

Sport i rekreacja

Do tej pory statuetkę w tej kategorii zdobyła 
tylko jedna osoba – Pan Henryk Olsok. Podczas tej 
edycji Leopoldów, do tego wyjątkowego grona 
dołączyła Pani Maria Bartusz. Nagrodę wręczył 
Starosta Opolski, Henryk Lakwa w towarzystwie 
Burmistrz Prószkowa, Róży Malik.

Pani Maria Bartusz jest srebrną medalistką w grze 
podwójnej kobiet na Mistrzostwach Świata 2017 
w parabadmintonie. Nominowana została przez 
Burmistrz Prószkowa oraz Samorząd Uczniowski  
Publicznego Gimnazjum im. ks. Hugo Kwiotka. Pani 
Maria jest absolwentką prószkowskiego gimna-
zjum. Trenuje w Klubie LUKS VICTORIA Domecko, 
a jej trenerem jest pan Sławomir Hetmański.  Swoją 
przygodę  z badmintonem  rozpoczęła w 2013 roku 
na… podwórku, a już 2 lata później odnosiła suk-
cesy na arenie międzynarodowej.

Kultura i sztuka

Laureatami w tej kategorii w 2009 r. była Pani 
Ingeborg Odelga, a w 2011 r. śp. Pan Alojzy Olsok, 
natomiast w 2013 r. nagrodę otrzymała Edel-
trauda Gambka. W tym roku w gronie nomino-
wanych znalazł się Pan Franciszek Wilczek – kie-
rownik Gminnej Orkiestry Dętej Prószków, który 
w tym roku obchodzi 50-lecie członkostwa. Dru-
gim nominowanym została Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta „Kaprys”. 

W tym roku Kapituła uhonorowała nagrodą 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą „Kaprys”. Nagrodę 
wręczył Dyrektor Programu Radia Opole, pan 
Zbigniew Górniak. 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kaprys” to orkie-
stra zrzeszająca głównie młodych ludzi w wieku od 
10 do 20 lat, grających na instrumentach dętych. 
Po 10 latach działalności orkiestra ma na koncie 
m.in. Występy w Filharmonii Opolskiej, w Hali Stu-
lecia w Warszawie, w partnerskich miastach gminy 
Prószków, czy na Europejskich Festiwalach Muzycz-
nych. Orkiestra nagrała kilka płyt CD i brała udział 
w projektach międzynarodowych.

Działalność społeczna

W latach ubiegłych laueatami w tej katego-
rii byli: w 2009 r. śp. Józef Kochanek, w 2011 r. 
śp. Pani Krystyna Kiełbasa, w 2013 r. Pan Andreas 
Heinrich. W tym roku w gronie nominowanych 
znalazł się Pan Rudolf Zmarzły, Pan Stanisław 
Lachnik oraz Pan Krystian Mróz.

Kapituła przyznała nagrodę Panu Stanisła-
wowi Lachnik. Statuetkę wręczył Pan Ryszard 
Galla, poseł na Sejm RP.

Pan Stanisław Lachnik to aktywny mieszkaniec 
Górek i emerytowany strażak ale przede wszystkim 

Prószkowskie Leopoldy      rozdane!Po pięciu latach powróciły do nas 
Prószkowskie Leopoldy, które 
zorganizowane zostały już po raz 
czwarty. Wcześniejsze edycje tego 
wyjątkowego wydarzenia miały 
miejsce w 2009, 2011 i 2013 roku. 
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W piątek, 23.03.2018 r. w naszym Publicznym 
Przedszkolu w Boguszycach odbyły się zaję-

cia wielkanocne z udziałem rodziców pt. „Wielka-
nocne palmy, pisanki i inne niespodzianki”. 

Gdy wiosna już na dobre zagościła w naszym 
przedszkolu, zaczął się czas tworzenia świątecz-
nych dekoracji. Właśnie z tej okazji zaprosiliśmy 
rodziców dzieci 5-6 letnich do przedszkola na 
„Wielkanocne warsztaty”.

Warsztaty dzieci rozpoczęły występem słow-
no-muzyczno-tanecznym nawiązującym do pory 
roku wiosny i zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych w języku polskim i angielskim. Dzieci rów-
nież z panią Moniką w języku angielskim bawiły 

Konkurs 
plastyczny  
„Wody kropelka 
moc wielka”

 

Miło nam poinformować, że nasze przed-
szkolaki brały udział w konkursie plastycz-

nym organizowanym przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. Jana Pawła II w Opolu oraz Wodo-
ciągi i Kanalizacja w Opolu. Tym bardziej jest 
nam miło, że prace zostały zauważone przez jury 
konkursu i zostało przyznane III miejsce Hani. S 
i wyróżnienie dla Martynki. P. Wręczenie nagród 
odbyło w sobotę w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Opolu która zorganizowała w tym dniu gło-
śne czytanie książeczki „ Przygody kropelki wody”, 
a czas umilała dzieciom Fundacja Dr. Clowna.

(źródło: ZSP Boguszyce)

Warsztaty wielkanocne  
w Boguszycach!

się w zabawę Wielkanocna – „Easter egg hunt”– 
czyli szukanie jajek ukrytych w różnych miej-
scach w sali, w których znajdowały się zadania do 
wykonania. Następnie wszyscy zasiedli przy stoli-
kach. Czego na nich nie było! Można było zrobić 
palmę na niedzielę palmową, ozdobić różnymi 
materiałami i technikami jajka, a nawet wyciąć 
i złożyć koszyczek na czekoladowe jajeczka, które 
każde dziecko otrzymało na zakończenie warsz-
tatów. Atmosfera tego spotkania była wspaniała. 
Zaangażowanie rodziców i uśmiechnięte buzie 
dzieci pokazały nam, że warto organizować takie 
spotkania.

(źródło: ZSP Boguszyce)

kolekcjoner staroci. Pan Stanisław zgromadził 
przedmioty codziennego użytku, zabytkowe sprzęty 
gospodarstwa domowego i założył Goreckie 
Muzeum. Pan Lachnik swoimi zbiorami przyciąga 
rzesze zainteresowanych z całego regionu. Umie-
jętność sięgania do prawdziwej historii oraz pozo-
stawienie po niej namacalnych śladów jest godne 
naśladowania.

W tym roku, po raz pierwszy w historii przy-
znano nagrodę „Super Leopolda Prószkowskiego 
2018”. Kapituła szczególnie wyróźnić chciała Pana 
Rudolfa Zmarzłego – znanego w całej gminie 

kronikarza. Tę wyjątkową nagrodę wręczyła Bur-
mistrz Prószkowa Róża Malik, wraz z Zastępcą 
Burmistrza Prószkowa, Panią Anną Wójcik.

Prószkowskie Leopoldy      rozdane! Pan Rudolf Zmarzły jest emerytowanym nauczy-
cielem Technikum Elektrycznego w Opolu. Bardzo 
dużo czasu poświęca dokumentowaniu historii 
swojej rodzinnej miejscowości – Folwarku, parafii 
oraz całej gminy Prószków. Od lat bierze czynny 
udział w życiu naszej Gminy. Fotografuje uroczy-
stości, w których biorą udział nasi mieszkańcy i nie 
tylko. To dzięki niemu możemy dowiedzieć się, jak 
wyglądają dożynki, procesje oraz inne uroczystości, 
a byli mieszkańcy Gminy mogą dowiedzieć się, co 
dzieje się w ich starym „Heimacie”.

Wszystkim laureatom  
serdecznie gratulujemy!
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Nadszedł czas 
porządków…

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, 
jak ważne jest dbanie o nasze najbliższe 

środowisko. W ostatnim czasie dochodziły do 
nas informacje o zanieczyszczonym terenie na 
trasie Prószków – Źlinice. W związku z tym, pod-
jęto decyzję o wykoszeniu terenu wokół aka-
cji i uprzątnięciu zalegających tam odpadów 
komunalnych.

Dbając o nasze środowisko, dbamy też o nasze 
zdrowie, dlatego warto zareagować, gdy zauwa-
żamy, że ktoś niszczy nasze środowisko i wyrzuca 
śmieci za miastem, gdzie nikt nie widzi. 

Pamiętajmy, że nasze podwórko nie kończy 
się tam gdzie ogrodzenie.

Ideą Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest prze-
niesienie nabożeństwa drogi krzyżowej poza 

mury kościoła i przekształcenie jej w pieszą, 
nocną wędrówkę. Celem takiej wędróki jest głę-
bokie przeżycie i doświadczenie własnej słabości. 
Trasy EDK mają po około 40 km, co powoduje, 
że człowiek w trakcie takiej wędrówki opuszcza 
swoją strefę komfortu i toczy wewnętrzną walkę 
z samym sobą. 

„Jestem tutaj nie dlatego, że masz  
coś dla mnie zrobić, ale dlatego,  

bo chcę się z Tobą spotkać.”
Pierwsza Ekstremalna Droga Krzyżowa odbyła 

się w roku 2009 na trasie z Krakowa do Kalwarii 

Prószkowski rezerewat przyrody utworzony 
został w 1957 r.. Celem jego powstania 

była chęć zachowania rzadkich okazów roślin 
wodnych, a w szczególności gatunku orzecha 
wodnego Trapa natans. Ze względu na bardzo 
wysokie walory przyrodnicze rezerwat stanowi 
bardzo ważny element ochrony bioróżnorod-
ności regionu i kraju. Teren rezerwatu obejmuje 
płytki staw utworzony na Prószkowskim Potoku 
oraz przylegające zadrzewienia łęgowe, szuwary 
i złotorośla. W strukturze zadrzewień dominuje 
olsza czarna i wierzby. Szata roślinna rezerwatu 
również charakteryzuje się dużym zróżnico-
waniem. Dotychczas stwierdzono ponad 320 
garunków roślin i ok. 30 zbiorowisk roślinnych. 
Bogactwo fauny Stawu Nowokuźnickiego to 
także blisko 125 gatunków ptaków, w tym takie 
rzadkie gatunki jak np. bocian czarny.  

W ramach projektu „Bioróżnorodność Opolsz-
czyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” 
zmodernizowano ścieżkę edukacyjną, wyko-
nano ścianki uszczelniające oraz wybudowano 
rów odwadniający, chroniący teren rezerwatu. 
Uroczystego otwarcia dokonali Marszałek woje-
wództwa Opolskiego Andrzej Buła, członek 
zarządu województwa Antoni Konopka, Burz-
mistrz Prószkowa Róża Malik oraz sołtys Nowej 
Kuźni Damian Kaleta. Staw Nowokuźnicki to jedna 
z największych atrakcji turystycznych gminy 
Prószków. Mieszkańcy długo nie mogli doczekać 

Staw i ścieżka w Nowej Kuźni już otwarte!
Staw Nowokuźnicki doczekał się nareszcie długo wyczekiwanego remontu. 
Odnowiona została zepsuta ścieżka dydaktyczna, wybudowano wieżę widokową, 
a także zadbano o nowe tablice informacyjne.

się remontu kładki, która służyła zarówno rodzi-
nom z dziećmi, jak i przybyłym turystom. Od 
dziś miejsce to stało się znów ogólniodostępne. 
Kolejnym marzeniem mieszkańców jest, aby na 
terenie stawu swoje miejsce znaleźli również 
wędkarze.

Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój…

Ekstremalna Droga Krzyżowa
Zebrzydowskiej. W roku 2012 po raz pierwszy zor-
ganizowano Ekstremalną Drogę Krzyżową poza 
Krakowem – odbyła się także w Gliwicach oraz 
w Blackburn w Wielkiej Brytanii. W Krakowie liczba 

chętnych była na tyle duża, że organizatorzy przy-
gotowali dwie dodatkowe trasy, z czego jedna 
była trasą samotną – przeznaczoną do pokonania 
indywidualnego.

W 2018 roku wyznaczono ponad 600 tras, 
z czego najdłuższa, otaczająca Wrocław, miała 
144 kilometry. Według wstępnych danych w EDK 
2018 wzięło udział około 100 tysięcy osób. Spe-
cjalnego błogosławieństwa uczestnikom udzie-
lił Papież Franciszek.

W naszej gminie to właśnie w parafii Chrząsz-
czyce podjęto wyzwanie i wyruszono po raz 
szósty w Estremalną Drogą Krzyżową. Poprowa-
dził ją proboszcz parafii ks. dr hab. Krystian Ziaja. 
Trasa ropoczęła się w kościele w Chrząszczycach 
i biegła przez Górki, aż do Folwarku i z powrotem. 
Liczba uczestników, którzy  w ten nieco mroźny 
piątkowy wieczór wybrali się w taką wyprawę 
naprawdę robiła wrażenie. 
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By uczcić urodziny Ludolfiny (liczby PI) każda 
klasa przygotowała ciasto urodzinowe.

Liczba π od wieków fascynuje matematyków 
i nie tylko. Dlaczego jest tak oryginalna, że inspi-
ruje tylu ludzi? Przede wszystkim dlatego ze jest 
nieskończona. Jej wielbiciele na całym świecie 
biją rekordy w zapamiętywaniu ilości miejsc „po 
przecinku”.  Aktualny rekord rekord Guinnesa 
w zapamiętywaniu ilości cyfr po przecinku skła-

dających na liczbę pi to 100.000, podczas gdy 
naukowcy z Uniwersytetu w Tokio, wspoma-
gani przez superkomputer, ustanowili światowy 
rekord w dokładności zapisu liczby pi – z dokład-
nością do 1,24 tryliona miejsc po przecinku.

Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapi-
suje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliże-

niem liczby pi. Warto przypomnieć, że dzień ten 
jest jednocześnie rocznicą urodzin wielkiego pol-
skiego matematyka Wacława Sierpińskiego oraz 
Alberta Einsteina. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnicach 
Wielkich po raz kolejny w uroczysty sposób włą-
czyła się do obchodów tego Światowego Dnia 
Matematyki. Z tej okazji uczniowie przygotowali 
ciekawostki i plakaty związane z liczbą π. Ukoro-
nowaniem Dnia Liczby Pi był słodki poczęstunek 
– każdy z uczniów otrzymywał babeczkę z liczbą 
π, przygotowaną przez uczniów ostatniej klasy. 

A TO CIEKAWE!

Zapytano pewnego razu Alberta Einste-
ina (1879-1955), w jaki sposób pojawiają się 
odkrycia, które przeobrażają świat. Wielki 
fizyk odpowiedział: Bardzo prosto. Wszyscy 
wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale 
przypadkowo znajduje się jakiś nieuk, który 
tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie.

I Zimowa Olimpiada Pomysłów

W środę 14 marca 2018r. w Naszej szkole 
odbyła się ,,I Zimowa Olimpiada Pomy-

słów”, zorganizowana przez Publiczną Szkołę 
Podstawową w Prószkowie. Do udziału w olim-
piadzie zaproszone zostały 6 osobowe zespoły 
szkół podstawowych z terenu gminy Prószków. 

Głównym celem olimpiady oraz zamysłem 
organizatorów była wymiana doświadczeń 

W PSP Prószków wiele się dzieje!
Dzień Nowych Technologii w Edukacji

W tym roku dzień 21 marca został ogłoszony 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Dniem Nowych Technologii w Edukacji. Celem 
tego wydarzenia jest promocja edukacji cyfrowej. 
W ramach tej edukacji, obowiązkowa jest nauka 
programowania już od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej, zwiększenie o 70 godzin liczby 
godzin informatyki, a także o wykorzystywanie 
technologii informatycznych na wszystkich zaję-
ciach lekcyjnych. Uczestnictwo w Dniu Nowych 
Technologii w Edukacji zadeklarowało 328 szkół– 
jedną z nich była nasza szkoła.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, rodziców 
i uczniów stworzonych zostało 13 stanowisk 
warsztatowych, na których uczniowie mogli 
w swobodny sposób korzystać z nowych tech-
nologii. W użyciu były roboty (Photony, ozo-
boty, Dash i Dot), tablety, tablice interaktywne, 
komputery, klocki programowalne Lego WeDo, 
dywan interaktywny, gry wprowadzające w taj-
niki programowania „Scote Go!”, a także „zwykła” 
mata na której można wprowadzać elementy 
programowania.

Jeden z uczniów skonstruował nawet robota, 
który układał kostkę Rubika! Taki dzień z pewno-
ścią spodobał się uczniom. 

pomiędzy uczestnikami, połączona z wykonywa-
niem wspólnych ćwiczeń sportowych. 

Opiekunowie jak i dzieci wykazały się 
dużym zaangażowaniem i chęcią integracji 
międzyszkolnej. 

Każdy z zespołów zaprezentował ciekawy 
pomysł na lekcję wychowania fizycznego, min. 
zaprezentowano ćwiczenia przy muzyce – aero-
bik, step, zumba, ćwiczenia gimnastyczne – pira-
midy, gra biegowa – kółko krzyżyk 

Olimpiada przyniosła wiele satysfakcji, uśmie-
chu na twarzy dzieci oraz pozwoliła na wymianę 
doświadczeń i nowych pomysłów  na lekcje 
wychowania fizycznego.

Organizator imprezy 
   Jolanta Kędra

14 marca – Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Dzień Liczby Pi to wydarzenie skupiające się 
wokół tej wspaniałej stałej, bez której nie jeste-
śmy w stanie policzyć pola lub obwodu koła! 

Mamy nadzieję, że ludolfina już nie wydaje się 
taka straszna tylko… słodka.;)
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Nauka języka niemieckiego  
oraz możliwość zarobku  

podczas praktyki w partnerskim mieście Hünfeld w Niemczech

PRACA  SZUKA  CZŁOWIEKA

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

w Prószkowie oraz 
Gminne Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Sp. z o.o. 

ZATRUDNI:
– pracowników  

do prac wod.-kan.,
– pracowników  

do prac budowlanych 
(układanie kostki brukowej),

– kierowców kat. C,  
koparko-ładowarki.

Spółka zapewnia atrakcyjne 
wynagrodzenie i pakiet socjalny.

 
Zainteresowane osoby prosimy 

o przesłanie CV na adres: 
ul. Daszyńskiego 13A 

46-060 Prószków
lub złożenie w sekretariacie  

ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie.

W sobotę, 10 marca 2018 r., Gminny Zarząd 
DFK przeprowadził projekt o tematyce 

wielkanocnej, który miał na celu przybliżyć dzie-
ciom tradycje przyozdobienia jaj wielkanocnych. 
Warsztaty przeprowadziła pani Sabina Karwat 
twórczyni ludowa, która pokazała różne tech-
niki zdobienia jaj, od drapania po woskowanie 
i wytrawianie jaj. Te wyjątkowe warsztaty odbyły 
się w Zimnicach Wielkich, w Prószkowie, w Nowej 

Urząd Miejski w Prószkowie oraz Stowarzy-
szenie Braterstwa zapraszają chętne osoby 

do odbycia praktyk w partnerskim mieście Hün-
feld w Niemczech. Praktykant będzie pracował 
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 wakacyj-
nym i może trwać od dwóch do trzech tygodni. 
Oferta jest przeznaczona dla osób w wieku od 
16 do 30 lat. Zakwaterowanie w rodzinie nie-
mieckiej. Praktyki mają charakter wymiany, tzn. 
w okresie wakacyjnym 2018 będziemy gościć 

w gminie Prószków praktykanta z rodziny nie-
mieckiej. Ta forma współpracy pomiędzy gminą 
Prószków i miastem Hünfeld przewiduje zakwa-
terowanie niemieckiego praktykanta w polskiej 
rodzinie, z której osoba wyjedzie na praktyki do 
Hünfeld.

Osoby zainteresowane praktyką proszone są 
o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Prósz-
kowie listu motywacyjnego i życiorysu w języku 
niemieckim w terminie do 20 kwietnia 2018 r. 
Warunkiem uczestnictwa w praktykach jest 
dobra znajomość języka niemieckiego. W drodze 
losowania zostanie wyłoniona osoba, która poje-
dzie do Hünfeld.

Szczegóły: tel. 77 401 37 18  
lub promocja@proszkow.pl

OSTERWORKSHOP – zajęcia z tradycyjnego 
zdobienia jaj wielkanocnych

Kuźni oraz w Górkach. W spotkaniu brało udział 
ponad 70 uczestników.

W imieniu Zarządu DFK kierujemy podzię-
kowania do: Pani Anastazji Worbs, Pana Artura 
Panusch, Pani Marii Zdera, Pana Józefa Dudek 
oraz do Pani Justyny Szmechta i Pana Konrada 
Witek za bezproblemową współpracę. 

Podziękownia za wsparcie finansowe dla Kon-
sulatu Republiki Federalnej Niemiec.

Przykra informacja 
o prószkowskim 
drzewie robinia 
akacjowa 

Co nam dają drzewa? Dla większości z nas są 
przede wszystkim miłe dla oka, chronią przed 

palącym słońcem w upalny dzień i dają smaczne 
owoce. Drzewa odgrywają bardzo znaczącą rolę 
dla życia na Ziemi. Niestety, czasem zdarza się 
tak, że stare drzewo zagraża bezpieczeństwu 
ludzi i pojazdów – wtedy należy podjąć trudną 
decyzję o jego wycięciu.

Taka sytuacja spotkała również miasto Prósz-
ków. Stare drzewo rosnące naprzeciw Zamku 
w Prószkowie jest w bardzo złym stanie zdro-
wotnym. Ma spróchniały pień i zagraża bezpie-
czeństwu mieszkańców. Jego zły stan sanitarny 
wyklucza podjęcie działań uzdrawiających. Z tych 
powodów  Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił 
z wnioskiem o wycinkę przedmiotowego drzewa 
i niestety po uzyskaniu stosownych zezwoleń  
drzewo to będzie musiało zostać usunięte.
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Na początku marcia, w hali sportowej w Nie-
modlinie odbył się Turniej Piłki Nożnej w któ-

rym uczestniczyli najmłodsi zawodnicy z trzech 
grup OKiS-u Prószków, SKRZATY rocznik 2011 
i młodsi. W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn:

1. RAVEN LEWIN BRZESKI
2. UKS NIEMODLIN 1
3. UKS NIEMODLIN 2

Marzec był bardzo pracowity dla Scorpion 
DT. Już w pierwszy weekend marca, tance-

rze wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju 
Tańca w Nysie (3-4.03.2018 r.). W  imprezie wzięło 
udział ponad 1500 uczestników! Scorpion DT aż 
5 razy stawał na pierwszym miejscu na podium, 
9 razy zajmował drugie miejsce i 4 razy nagra-
dzany był srebrnym krążkiem.

Już tydzień później tancerze udali się do 
Warszawy na Krajowe Mistrzostwa Disco Dance, 
Disco Show & Disco Freestyle International 
Dance Organization. Było to jedno z najważniej-
szych wydarzeń w 2018 r. Tutaj również Scorpion 
zdobył liczne nagrody!

2. miejsce  
w kategorii Disco Dance Grupy Dorośli 

3. miejsce  
w kategorii Disco Show Grupy Dorośli

4. miejsce  
w kategorii Disco Show Grupy Dorośli 

5. miejsce  
w kategorii Disco Dance Grupy Dzieci 

5. miejsce  
w kategorii Disco Dance Formacje Juniorzy 

7. miejsce  
w kategorii Disco Dance Grupy Juniorzy

Jednak do najważniejszych osiągnięć bez 
wątpienia należy zaliczyć fakt, że Scorpion 

Turniej Skrzatów w Niemodlinie 
4. OKiS PRÓSZKÓW
5. STAL BRZEG
6. FA OLSZANKA
Mecze rozgrywano systemem „każdy z każ-

dym”, 3+1, raz 20 minut równolegle na dwóch 
boiskach. Od pierwszego gwizdka rywalizacja 
była zacięta, a młodzi zawodnicy wkładali całe 
serca w grę. Choć wiele dzieci dopiero niedawno 

rozpoczęło przygodę z piłką nożną, to mecze 
stały na bardzo dobrym poziomie. Padało wiele 
bramek co ewidentnie sprawiało wszystkim 
zawodnikom najwięcej radości i budziło sporo 
emocji. Grze młodych piłkarzy przyglądali się naj-
lepsi kibice – rodzice, rodzeństwo i przyjaciele, 
którzy zagrzewali okrzykami swoich faworytów 
do walki.  OKiS Prószków pokazał się naprawdę 
z dobrej strony!

Skład: Przemek Krawczyk, Patryk Weber, Filip 
Ptaszek, Filip Wieja, Paweł Wieja, Ksawery Mańkie-
wicz, Igor Kublin.

Trener: Tomasz Perka

Sukcesy Scorpion Dance Team!
DT zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata 
i Mistrzostwa Europy!

Maraton taneczny nie zakończył się jednak 
w Warszawie. W weekend 17-18 marca w Twar-
dogórze, Scorpion Dance Team po raz kolejny 
został Mistrzem Polski Street Dance Show. Na 
Krajowych Mistrzostwach International Dance 
Organization Hip Hop & Street Dance Show 
zdobyli:

1. miejsce  
Scorpion Boom | Street Dance Show | 

Grupy | Dzieci
1. miejsce  

Scorpion Junior | Street Dance Show | 
Grupy | Juniorzy

2. miejsce  
Ewelina Lepsza & Karolina Kurzydło | 
Street Dance Show | Duety | Dorośli

3. miejsce  
Liwia Pakulska & Angelika Miensok | 
Street Dance Show | Duety | Juniorzy



kwiecień 2018strona 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, 

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

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

LZS Przysiecz i KS Chrząszcz Chrząszczyce –  klasa B, gr. X

Orzeł Źlinice – liga okręgowa, gr. II

LKS Polonia Prószków – klasa B, gr. X

MKS Gwiazda Prószków – II liga kobiet

AUFERSTEHUNG 

An des Baches Rand
Sonnenstrahlen
Neues Leben malen.
Siehe: Gräser, Halme
sich entfalten,
Blätter, Knospen,
sich gestalten.
 
Auferstehung –
Feiert die Welt.
Halleluja!
Rufen wir Dem,
Der sie erschaffen
Und erhält.
 
Und uns immer wieder
Nach des Winters Schatten
Neues Leben schenkt.
 

ZMARTWYCHWSTANIE

Nad strumienia brzegiem
promienie słoneczne
nowe życie ubarwiają.
Spojrzyj: źdźbła i trawy
znów się rozwijają,
pąki, kwiaty,
kształty przybierają.
 
Zmartwychwstanie –
Świat świętuje.
Alleluja!
My wołamy Temu,  
Który stworzył go
i utrzymuje.
 
I po cieniach zimy
wciąż od nowa
życie nowe nam daruje.  

Ingeborg Odelga

Ruszyła runda wiosenna!
W końcu, po długiej zimowej przerwie na boiska wybiegły nasze gminne drużyny 
piłkarskie. Ciekawi jesteście jak przygotowały się do wiosennych rozgrywek? 

Piłkarze Orła Źlinice z przytupem rozpoczęli piłkarską wiosnę. Mierząc się na wyjeździe z drużyną 
Czarni Otmuchów odnieśli pewne zwycięstwo 4:0. Następna kolejka, ze względu na złe warunki 

atmosferyczne została odwołana i przeniesiona na 16.05.2018 r. Przerwa w rozgrywkach nieco ostu-
dziła naszych piłkarzy, którzy podczas kolejnego meczu zremisowali 2:2 z zespołem GLKS Włókniarz 
Kietrz. Ostatnie marcowe spotkanie to pojedynek z KS Bodzanów-Nowy Świętów.

W przypadku spotkań rozgrywanych w B-klasie, pierwsza kolejka została przeniesiona na miesiąc 
maj, dlatego piłkarze Polonii Prószków w marcu rozegrali tylko jeden mecz. Poloniści odnieśli 

zwycięstwo na własnym terenie z drużyną LZS Burza Kosorowice 2:1.

Oba zespoły z naszej gminy w pierwszej wiosennej kolejce zmierzyły się ze sobą na terenie zespołu 
z Chrząszczyc. Spotkanie derbowe przyciągnęło liczne grono kibiców, którzy zobaczyli naprawdę 

udane widowisko. Ostatecznie po bardzo wyrównanym meczu, w końcówce spotkania zwycięstwo 
zapewnili sobie piłkarze KS Chrząszcz Chrząszczyce, pokonując LZS Przysiecz 1:0, po bramce Patryka 
Mrochenia w 84’. 

Podopieczne Sandry Zylla nie miały łatwego zadania podczas swojego pierwszego meczu ligo-
wego. Piłkarki Gwiazdy Prószków na wyjeździe mierzyły się z ambitną drużyną Bielawianka Bielawa. 

Niestety, skład zdziesiątkowany został licznymi kontuzjami, co spowodowało wysoką porażkę 11:0.


