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Kolejna edycja Festynu 
Rekreacyjno-Sportowego,  
odbyła się 19 maja na Stadionie 
Miejskim w Prószkowie. 
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Poznaliśmy już wyniki pierwszej 
edycji Budżetu Obywatelskiego 
miasta Prószków. Sprawdźcie, 
jakie zadanie zostanie 
zrealizowane!          Str. 3

II Rajd św. Jerzego miał na celu 
poznanie walorów turystycznych  
i przyrodniczych „Małej Ojczyzny”. 
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Mamo, tato –  
poćwicz ze mną!

Wyniki Budżetu 
Obywatelskiego

II Rajd  
św. Jerzego

Sport to niezwykle modny ostatnio temat, głównie ze względu na zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa Świata w Rosji. 
Przedszkolaki ze Złotnik, wraz ze swoimi przyjaciółmi z Czech, udowodnili, że sport łączy nie tylko pokolenia ale także narody!   

Str. 3
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W naszej gminie strażacy pełnią wyjątkową rolę. 
Nie tylko ratują nasze zdrowie, życie i mienie, 

podczas akcji ratunkowych ale także biorą udział 
w wielu inicjatywach społecznych: organizują festyny 
i dbają o swoją małą ojczyznę. Mieszkańcy na placu 
przed siedzibą OSP Złotniki zjawili się naprawdę 
licznie. Blisko 140 mieszkańców postanowiło wspól-
nie świętować ten dzień – a okazja do świętowania 
była jeszcze jedna. Za sprawą Przewodniczącego 
DFK Złotniki, Alojzego Piechaczek, po wielu latach 
powrócono do starej tradycji ustawienia drzewka 
majowego na głównym placu w Złotnikach.

Szkolny Turniej Wiedzy Pożarniczej już trady-
cyjnie od wielu lat organizuje Zespół Szkol-

no-Przedszkolny w Złotnikach wraz z OSP Złot-
niki, które jest pomysłodawcą konkursu. Dużym 
wsparciem na realizację konkursu jest Zarząd 
Gminny OSP w Prószkowie. 

Turniej składa się z trzech etapów. Pierwszym 
z nich jest prezentacja sprzętu strażackiego oraz 
omówienie wspólnie pytań konkursowych. Jest 
to duża atrakcja dla uczniów, ponieważ w ten 
dzień na placu szkolnym pojawia się prawdziwy 
wóz strażacki wraz ze strażakami, którzy prezen-
tują prawdziwy strażacki sprzęt, który na codzień 
służy im do pracy. Drugi etap to już sprawdzian 
wiedzy, który odbywa się zarówno w formie 
pisemnej, jak i ustnej. Dla najmłodszych dzieci 
odbywa się konkurs prac plastycznych, podczas 
którego specjalne jury wybiera najlepiej wyko-
nane prace. 

Trzeci i ostatni etap Turnieju Wiedzy jest tzw. 
„Strażacki Dzień Dziecka”, podczas którego ogło-
szone zostają wyniki wraz z wręczeniem dyplo-
mów i nagród ufundowanych przez OSP w Złot-
nikach i Zarząd Gminny OSP w Prószkowie. 

OSP w Złotnikach składa podziękowania 
dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego za wsparcie i współorganizację turnieju.

Szkolny Turniej 
Wiedzy Pożarniczej

Dzień Strażaka oraz Maibaum w Złotnikach
W czwartek 3 maja - w rocznicę uchwalenia Konsytucji 3 maja  - mieszkańcy 
Złotnik, postanowili uczcić dzień wolny od pracy i zorganizować festyn, podczas 
którego świętowali Międzynarodowy Dzień Strażaka.

DFK Prószków jak co roku zorganizowało  
w Ligockim Młynie  wśród zieleni, strumyka 

i kwiatów Maifest. Górujący nad imprezą Maibaum 
przygotowany został przez Państwa Jolantę 
i Joachima Klosa. Wszystkich przybyłych przywitała 
Pani Przewodnicząca DFK – Maria Zdera. Licznie 
przybyli goście chętnie uczestniczyli w zabawach 
zorganizowanych przez Panią Urszulę Lellek, oraz 
we wspólnym śpiewaniu przy akompaniamencie 
Pana Tomasza Peszki. Wystąpiły również Panie, 
które uczęszczają na zajęcia do Domu Dziennego 
Pobytu wraz ze swoją opiekunką.

DFK Prószków oraz Jednostka Pomocnicza 
Miasta Prószków wspólnie w dniu 8.05.2018 

roku przygotowali dwujęzyczne Nabożeń-
stwo Majowe  pod lasem na Wybłyszczowie 
w Prószkowie.

Nabożeństwo zostało odprawione przez 
ks. Piotra Reimanna. Teren wokół obrazu Naj-
świętszej Marii Panny przygotowali parafianie 
z Wybłyszczowa.

Wspólne śpiewanie pieśni majowych oraz 
litanii wśród śpiewu ptaków oraz szumu drzew 
tak podobało się przybyłym wiernym, że 

Maifest w Ligockim Młynie

Nabożeństwo pod lasem

Zwyczaj stawiania drzewka majowego 
(Maibaum) pochodzi z Bawarii i należy tam do jed-
nej z najpopularniejszych tradycji. Niemal zawsze, 
stawianiu drzewka majowego towarzyszy festyn 
majowy. Do wspólnego świętowania zaprasza 
muzyka orkiestry dętej, a także doskonała kuch-
nia. Impreza miała charakter integracyjny i trwała 
do późnych godzin popołudniowych. 

Organizatorem festynu było OSP Złotniki oraz 
koło DFK w Złotnikach.

wspólnie z ks. wikarym Parafii w Prószkowie  Pio-
trem Reimannem już planowane jest następne 
nabożeństwo.

Wspólne świętowanie umilił nam również 
Pan Norbert Rasch swoim wspaniałym wystę-
pem oraz Pani Ingeborga Odelga  recytowanymi 
wierszami.

Humory i  pogoda w tym roku wyjątkowo 
dopisywały więc wspólnym śpiewom i biesiado-
waniu nie było końca.
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Nazwa zadania Szacunkowa 
wartość

Liczba waż-
nych głosów 

„ZA”

Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej na boisku wielofunkcyjnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. B. Koraszewskiego w Prószkowie 99 199,50 zł 179

Oświetlenie treningowe na stadionie miejskim w Prószkowie 99 937,50 zł 80

Projekt zagospodarowania placu miejskiego za sklepem „Centro” 60 000,00 zł 46

Montaż kamer w Prószkowie oraz w parku przy ul. Parkowej 35 000,00 zł 27

Koncert świąteczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kaprys” 12 500,00 zł 8

Postawienie znaków ograniczenia szybkości do max. 20 km/h przy ul. Korfantego do ul. Eichendorffa od wjazdu z ul. Kościuszki 3 040,00 zł 7

Planszowy Prószków, czyli zakup 45 gier planszowych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Prószkowie. Gry zostaną zakupione przez 
wspomnianą wyżej bibliotekę. Będzie można je wypożyczać. Posłużą też jako pomoc dydaktyczna podczas zajęć oraz wydarzeń, 
organizowanych przez bibliotekę i tutejszy ośrodek kultury. 

4 000,00 zł 5

Zakup 20 robotów typu Ozobot 2.0 Bit - Biały dla Publicznego Przedszkola w Prószkowie 6 180,00 zł 1

Wyniki konsultacji Budżetu Obywatelskiego

Łączy nas sport!
W okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 
31 marca 2019 r. Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole w Karlovicach (Czechy) 
realizują wspólny projekt z gminą 
Prószków i Zespołem Szkolno-
Przedszkolnym im. Pisarzy Śląskich 
w Złotnikach. 

Projekt „Spojuje nás sport - Łączy nas sport”, 
ma na celu nawiązanie współpracy mię-

dzy dziećmi, nauczycielami i personelem wyżej 
wymienionych placówek. Celem jest promocja 
sportu i innych aktywnych form spędzania czasu.

W ramach projektu planowana jest realiza-
cja trzech głównych działań. Pierwsze z nich już 
zostało zrealizowane.

Pierwszym z nich była Mini-Olimpiada, która 
miała na celu rozwój ducha rywalizacji i współ-
pracy między przedszkolakami. W środę, 16 maja, 
dzieci z Karlovic przyjechały na jednodniową 
wycieczkę do złotnickiego przedszkola. Uczest-
niczyli w zawodach sportowych, mierząc swoją 

Poznaliśmy już wyniki pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego miasta Prószków. W następstwie dokonanej weryfikacji wyników konsultacji, polegają-
cej na sprawdzeniu i zliczeniu ankiet konsultacyjnych, ustalono, że w konsultacjach wzięło udział 388 osób, z tego oddano 353 ważnych głosów, a 40 

uznano za nieważne.
Przedstawiamy listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów „za” z uwzględnieniem liczby ważnych głosów ”za” oddanych na każde 

z zaproponowanych zadań, z ankiet oddanych w głosowaniu tradycyjnym i przy użyciu formularza elektronicznego.

Opolszczyznę. Spotkanie w Polsce będzie okazją 
nie tylko do nawiązania nowych przyjaźni, ale 
także do poznania innego kraju i innego stylu 
życia. Oprócz wzmacniania wspólnych relacji, 
zależy nam, aby rozwijać umiejętności językowe 
dzieci. Próba komunikacji jest silna wśród dzieci 
i to, czego druga strona nie rozumie po czesku 
lub po polsku, będzie możliwe po angielsku. 
Ważna część tego działania koncentruje się na 
poznaniu miasta Opola i gminy Prószków.  Pla-
nowany jest również wyjazd do parku naukowo-
rozrywkowego w Krasiejowie.

Ostatnim działaniem będzie udział dzieci ze 
szkoły w Złotnikach w kursie narciarskim. Wspólny 
pobyt z uczniami ze szkoły w Karlovicach plano-
wany jest w ośrodku narciarskim Karlov. Przez 
pięć dni polskie dzieci będą uczyć się jeździć na 
nartach. W programie przewidziane jest zdoby-
cie Pradziada, zwiedzanie Uniwersytetu Karola 
i zamku Bruntal.

Wierzymy, że wspólnie spędzony czas przy-
czyni się do lepszego zrozumienia i rozwoju wza-
jemnych kontaktów.

sprawność w 5 dyscyplinach, po czym spędzili 
wspólny czas w Zagrodzie u P. Lipińskich.

Drugim działaniem jest trzydniowa 
wycieczka krajoznawcza uczniów z Karlovic na 
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3 lipca 2018 r. (wtorek) parafia Zimnice Wielkie 

zaprasza do udziału w pielgrzymce,

śladami św. Jana Pawła II, 

do sanktuariów: Miłosierdzia Bożego oraz św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach,

sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kalwarii Zabrzydowskiej 

oraz do rodzinnego domu papieża w Wadowicach. 

Koszt pielgrzymki – 60 zł. 

Zgłoszenia przyjmuje Józef Wilczek, tel. 511 – 654 – 060.

W środę 16 maja 2018 r. 
na ubraniach przed-

szkolaków z Boguszyc poja-
wiły się paski i paseczki.  
Dzieciaki wzięły udział 
w zabawach „Ułóż, co poka-
zuję”, „Paskowy tor prze-
szkód”, „Kolorowe paski”. 
Pod okiem Pań, najmłodsi 
układali paskowe rytmy 
oraz wysłuchali wiersza H. 
Niewiadomskiej pt. „Zebra”. 
Nie zabrakło również zabaw 
ruchowych przy skocznej 
muzyce. Przy użyciu tablicy 
multimedialnej, przedszko-
laki zobaczyły teatrzyk pt: 
„Myszka w paski i dobre 
maniery”. Zabawa była bar-
dzo udana!

Konkurs Aktorskiego 
Czytania w Naroku

14 maja 2018 r. uczennica klasy III, Adrianna 
Pantke z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

im. J. Pawła II wzięła udział w Konkursie Aktor-
skiego Czytania dla uczniów szkół podstawo-
wych z województwa opolskiego.

Celem konkursu jest kształtowanie umiejęt-
ności pięknego czytania, popularyzacja książek 
i czytelnictwa, rozwijanie umiejętności aktorskiej 
interpretacji tekstu, budzenie zainteresowania 
wartościową literaturą oraz uwrażliwienie na 
piękno języka ojczystego.

Komisja brała pod uwagę płynność czyta-
nego tekstu, dykcję, modulację głosu i jego natę-
żenie, mimikę, akcent zdaniowy, kontakt wzro-
kowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą i dobór 
tekstu. 

Adrianka przeczytała bajkę „Mysz i lew” i zdo-
była I miejsce. Gratulujemy!

Książka – mój 
przyjaciel!

Na początku maja w Publicznej Szkole Pod-
stawowej, im. ks. K. Brommera w Zimnicach 

Wielkich odbył się II Gminny Konkurs Czytelniczy 
pt. „Książka- mój przyjaciel” dla uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej. Uczestnicy konkursu wykazali 
się bardzo dobrą znajomością przeczytanych 
książek i lektur, rozwiązując przygotowany zestaw 
pytań konkursowych.

Zwycięzcą został Igor Mazur z PSP im. ks. 
K. Brommera w Zimnicach Wielkich i otrzymał 
tytuł Najlepszego Czytelnika. Drugie miejsce 
zdobył Jonasz Waleska z PSP im. ks. K. Brommera 
w Zimnicach Wielkich, a trzecie miejsce zdobyli 
Anna Matuszek i Kamil Chudala z ZSP im. Pisarzy 
Śląskich w Złotnikach.

Wszystkim uczniom gratulujemy  
i dziękujemy za podjęty trud!

(źródło: opowiecie.info)

W dniu 23.05.2018 r. podczas uroczystej sesji 
Rady Miejskiej w Prószkowie,  na wniosek 

Burmistrza Prószkowa, Pani Róży Malik – Pan Kon-
rad Witek, wieloletni radny, odznaczony został 
odznaką honorową „Za Zasługi Dla Województwa 
Opolskiego”. Odznakę wręczył Radnemu Wice-
marszałek oraz Członek Zarządu Województwa 
Opolskiego – Pan Szymon Ogłaza. Korzystając z tej 
uroczystej okazji wyrazy uznania dla Pana Konrada 
Witka przekazała Burmistrz Róża Malik wraz z Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej – Panią Klaudią Lakwa. 
Podziękowali mu także mieszkańcy Górek, którzy 
za pośrednictwem Pani Sołtys – Justyny Szmechta, 
ofiarowali mu bukiet kwiatów.

Odznaczony za zasługi dla woj. Opolskiego!

Dzień pasiasty w Przedszkolu 
w Boguszycach
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(źródło: Przedszkole w Boguszycach)

(źródło: Przedszkole w Górkach)

Wszystko zaczęło się od  „Naszej  
pocztówkowej przygody” – programu, 
w którym dzieci z Przedszkola 
Publicznego w Górkach biorą udział 
od września za namową nauczycielek  
Heleny Styra i Joanny Herszel.

Cała zabawa polega na nawiązaniu kore-
spondencji z przedszkolami z różnych zakątków 
Polski i nie tylko.  Dzieci z pomocą swoich Pań 
piszą listy, w których opowiadają o swoim przed-
szkolu, a do kopert wrzucają kolorowe rysunki dla 

Zawodowy zawrót 
głowy w Górkach cz. 2

To już kolejna odsłona naszych dzielnych rodzi-
ców w roli nauczycieli, którzy z ogromnym 

zapałem prezentują dzieciakom z Przedszkola 
Publicznego w Górkach swoje zawody, bądź 
pasje. Z każdą następną wizytą utwierdzamy 
się w przekonaniu, że zrealizowaliśmy cele jakie 
miały przyświecać naszej innowacji, a mianowi-
cie poznanie przez dzieci różnych zawodów, 
zaangażowanie rodziców w działania podej-
mowane na rzecz  przedszkola oraz budowanie 
relacji przedszkolaki – środowisko rodzinne. 
Przekonaliśmy wielu dorosłych o tym, że wyko-
nują potrzebną pracę, że ich zawody i pasje są 
ciekawe i że wbrew wcześniejszym obawom, jest 
co prezentować i o czym opowiadać. Przed nami 
jeszcze spotkanie z fotografem, sprzedawcą skle-
powym i konstruktorem dronów. 

Biorącym  udział w  przedsięwzięciu  do tego  
stopnia spodobał się pomysł, że dopytują o jego  
kontynuację  w następnym roku szkolnym! No 
cóż – zobaczymy… Pomysłów na ciekawe pro-
jekty mamy jeszcze sporo!

Przedszkole Publiczne w Górkach

Alicja Blach – mama kosmetyczka

Barbara Wolak – mama pasjonat krawiectwa

Waldemar Kasperek –  
tato mechanik samochodowy

Miesiąc maj i towarzysząca mu piękna pogoda 
skłania do stawiania na większą aktywność 

sportową. W tym roku, również i przedszkolaki 
postanowiły zadbać o swoją sprawność fizyczną. 
W Górkach i Boguszycach, najmłodsi wzięli udział 
w Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków 
„Sprintem do maratonu”. Jest to ogólnopolski 
projekt realizowany we współpracy z czasopi-
smem  „Bliżej Przedszkolaka”. Celem jest popula-
ryzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszech-
nianie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Pierwsze do olimpiady przystąpiły przed-
szkolaki z Boguszyc, które cały dzień spędziły 
w temacie zdrowego trybu życia. Już przed 
przystąpieniem  do maratonu dzieci cały tydzień 
rozmawiały o zdrowym trybie życia, czym jest 
bieganie, jak należy zdrowo się odżywiać i dbać 
o siebie. 

W dniu imprezy sportowej wszystkie dzieci 
i panie przyszły do przedszkola ubrane na spor-
towo, każdy zawodnik miał ubraną białą blu-
zeczkę, do której był specjalnie przygotowany na 
tę okazję numer startowy. 

Pocztówkowa przygoda!
korespondencyjnych kolegów. Na odpowiedź 
nigdy nie czekają długo, więc wyobraźcie sobie 
jaka radość towarzyszy wędrówkom do skrzynki 
na listy!  Tak poznaliśmy Namysłów, Warszawę, 
Wejherowo, Gorce, Płock, Rogalin, Bystrzycę 
Kłodzką, Przemyśl i Hünfeld. 

Niestety w trakcie naszej zabawy okazało się, 
że my nie możemy wysłać kolegom widokówki 
przedstawiającej naszą  miejscowość… Bo tako-
wej po prostu nie ma!  Nasze Panie nie załamały 
rąk tylko wspólnie ze stowarzyszeniem „Nasze 
Górki” postanowiły zorganizować konkurs pt. 
„Górecka Pocztówka”. Nagle okazało się, że miesz-
kańcy Górek, przedszkolaki i ich rodzice to nieod-
kryci artyści!  Z prac które wpłynęły na ogłoszony 
konkurs jury wybrało laureatów, a także wyróż-
niło kilka prac za ciekawą technikę i spojrzenie 
na naszą miejscowość. Wszystkie nadesłane 
prace będzie można zobaczyć podczas „Festynu 
Rodzinnego” na boisku w Górkach przy ul. Szkol-
nej w dniu 02.06.2018, podczas którego, uczest-
nikom konkursu zostaną wręczone nagrody.  

Przedszkole Publiczne w Górkach

Na starcie 
zgromadziło 
się 50 biega-
czy z grupy 
„Kotki” i „Bie-
dronki” oraz Panie: Iza, Monika, Gosia, Lidka i Sabina. 
Dzieci uroczyście odśpiewały hymn maratonu 
i mali biegacze ustawili się na linii startu i na dźwięk 
gwizdka ruszyli po wyznaczonej trasie.

W Górkach, pogoda chciała pokrzyżować 
plany przedszkolaków – jednak jak wszyscy 
dobrze wiedzą, przedszkolaki z Górek należą do 
tych najdzielniejszych i mimo niesprzyjającej 
aury, uśmiech nie schodził im z twarzy przez cały 
dzień. Wola waliki, rywalizacja oraz wytrwałość 
w podejmowanym wysiłku bardzo zaskoczyła 
organizatorów. Łącznie w biegu wzięło udział 16 
dzieci, które przebieły aż 2300 metrów!

W maratonie wszyscy byli zwycięzcami. Nie 
liczyło się zdobyte miejsce, a pokonanie wyzna-
czonego dystansu w miłej atmosferze, promują-
cej zdrowy styl życia. Wszystkie dzieciaki otrzy-
mały piękne medale i dyplomy.

Ogólnopolski maraton przedszkolaków 
w Górkach i Boguszycach
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W ramach obchodów 100-
lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Bronisława 
Koraszewskiego w Prószkowie 
realizowali projekt  „A to Polska 
właśnie”.

Projekt to inspiracja plastyczna całej społecz-
ności uczniowskiej, która została pędzlem 

i farbą uwieńczona na płótnie. Każda klasa malo-
wała to, co lub kto kojarzy się jej z naszą ojczyzną. 
Efekt tej aktywności plastycznej można  obecnie 
zobaczyć  w kościółku poewangielickim w Prósz-
kowie. Uczniowie wykonywali także chorągiewki 
biało-czerwone, które zostały umieszczone 
w oknach szkoły i w Ośrodku Kultury i Sportu 
w Prószkowie.

XXI Gminny Konkurs 
Matematyczny

W czwartek 24 maja, w Zespole Szkolno– 
Przedszkolnym w Boguszycach po raz 

dwudziesty pierwszy odbył się Gminny Konkurs 
Matematyczny dla Trzecioklasistów. Wzięli w nim 
udział najlepsi matematycy ze szkół podstawo-
wych całej gminy Prószków. Celem konkursu jest 
promowanie uczniów uzdolnionych w zakresie 
matematyki, a także rozwijanie u uczniów umie-
jętności wykorzystywania wiedzy do rozwiązy-
wania problemów w twórczy sposób.

Oto zwycięzcy konkursu:
I miejsce Igor Mazur – ZS w Zimnicach Wiel-

kich, opiekun Żaneta Widera
II miejsce Michał Szenawa – ZSP w Złotni-

kach, opiekun Dorota Żużałek
III miejsce Przemysław Licznar – PSP w Prósz-

kowie, opiekun Iwona Chudala
Nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim 

uczestnikom życzymy dużo sukcesów w kolej-
nych latach nauki.

mgr Małgorzata Matczak
mgr Anna Kwaśniewicz

Liczba XVIII Festiwalu Piosenki Przedszkolnej 
robi bardzo duże wrażenie. To dowód na to, 

że impreza ta, wpisała się już na stałe w kalendarz 
przedszkolaków z gminy Prószków.

W ubiegłym roku, festiwal upłynął w temacie 
śląskim. W tym roku repertuar był nieco inny – 
dzieci wykonywały znane polskie piosenki „Hej 

23 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Bronisława Koraszewskiego 

odbył się II rajd pieszo-rowerowy św. Jerzego. 
W rajdzie udział wzięli uczniowie klas I-VII wraz 
z nauczycielami. Rajd miał na celu poznanie 
walorów turystycznych i przyrodniczych „Małej 
Ojczyzny” (miasta Prószków i okolic), aktywny 
sposób spędzania wolnego czasu oraz integrację 
zespołów klasowych i społeczności szkolnej.

Klasy pod opieką wychowawców poruszały 
się wyznaczonymi trasami. Posługiwały się pla-
nem miasta, wskazywały ulice, którymi się poru-
szali. Obserwowały środowisko i dostrzegały 

XVIII Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Sokoły” czy „Jestem Polką i Polakiem”. Duże wra-
żenie zrobiła specjalnie przygotowywana przez 
artystów scenografia i kostiumy, które z roku na 
rok są coraz staranniej przygotowywane przez 
rodziców i opiekunów. 

Tego dnia wszyscy byli zwycięzcami! Za trud 
włożony w przygotowanie występów, za poko-
nianie stresu i piękne występy, wszyscy mali arty-
ści nagrodzeni zostali statuetkami i dyplomami.

II rajd pieszo – rowerowy św. Jerzego
piękno przyrody. W czasie marszu, przerwy 
przeznaczone były na małą przekąskę oraz na 
rozwiązywanie zagadek, malowanie krajobrazu 
wiosennego (klasy I-III), natomiast starsze klasy 
IV-VII rozwiązywały karty pracy. Uczniowie klas 
młodszych maszerowali ulicami Prószkowa, które 
prowadziły do lasu na ścieżkę edukacyjną. Nato-
miast kl. V- wybrała się na wyjazd rowerowy do 
Polskiej Nowej Wsi, kl. VI – dzielnie maszerowała 
na Staw Nowokuźnicki, kl. VII a i VII b – pojechały 
rowerami przez las do Rogowa Opolskiego. II rajd 
św. Jerzego można zaliczyć do bardzo udanych!

Organizator rajdu: Jolanta Kędra

A to Polska właśnie!

Odbył się również uroczysty apel „Majowe 
Święta” podczas którego wciągnięto flagi pań-
stwowe, a uczniowie zaprezentowali wokalnie 
i instrumentalnie „Mazurek Trzeciego Maja”. Dzieci 

stworzyły także grę komputerową w języku pro-
gramowania Scratch, jedną z nich można zoba-
czyć na stronie internetowej szkoły www.psp-
proszkow.pl w artykule „A to Polska właśnie”.
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K O M U N I K A T
Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie informuje odbiorców wody, 

że w terminie: od 18.06.2018 r do 22.06.2018 r 
PRZEPROWADZONE BĘDZIE OKRESOWE PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ 
zaopatrującej w wodę Gminę Prószków, Gminę Komprachcice i Gminę Dąbrowa.

Płukanie ma na celu poprawę jakości wody. Wykonywane płukanie spowoduje 
czasowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz pogorszenie jakości 

wody, które może być odczuwalne w całej sieci wodociągowej. 
Za związane z tym utrudnienia przepraszamy.

Majówka u Farorza

W Chrząszczycach, najwięcej imprez i festy-
nów odbywa się „U Farorza”. Na placu przed 

plebanią, spotykają się mieszkańcy Chrząszczyc, 
aby wspólnie się bawić i integrować. Tegoroczna 
„Majówka u Farorza” przyniosła wszystkim dużo 
pozytywnych wrażeń. Dopisała pogoda, a co 
najważniejsze – nie zabrakło także atrakcji dla 
najmłodszych. Organizatorzy przewidzieli w pro-
gramie liczne zabawy dla dzieci, pokaz wozu 
strażackiego, a nawet jazdę konną! Na dorosłych 
czekała kawa, kołacz, a także piwo i grill.

Kolejna edycja Festynu Rekreacyjno-Sporto-
wego, odbyła się 19 maja na Stadionie Miej-

skim w Prószkowie. Publiczna Szkoła Podstawowa 
z Prószkowa we współpracy z Ośrodkiem Kultury 
i Sportu oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej już po raz kolejny zorganizowała festyn 

W dniu 17 maja 2018 r. Burmistrz Prószkowa 
– Róża Malik podpisała z Ministrem Spra-

wiedliwości umowę na powierzenie realizacji 
zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urzą-
dzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania 
pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miej-
scu zdarzenia. W ramach realizacji zadania Gmina 
Prószków planuje zakupić na rzecz Ochotniczych 
Straży Pożarnych działających na jej terenie sprzęt 
ratowniczy na kwotę ok. 38 500,00  z czego 99% 
środków pochodzić będzie z dotacji celowej 
udzielonej przez Ministra w ramach  Funduszu 
Sprawiedliwości. W najbliższych miesiącach 
sprzęt trafi do naszych strażaków. Wszystkim 
przedstawicielom OSP zaangażowanym w dzia-
łania związane z przygotowaniem wniosku 
o powierzenie Gminie Prószków wskazanego 
zadania gorąco dziękujemy!

otrzymywali specjalne 
pieczątki. Nie zabrakło 
również konkurencji pla-
stycznych. Każdy, kto zdo-
był komplet 16 pieczątek 
mógł odebrać wyjątkową 
nagrodę – koszulkę oraz 
rodzinny dyplom. 

Dzieci opuszczały stadion bardzo zado-
wolone. Takie dni pokazują, że można aktyw-
nie i w dobrych humorach spędzić czas całą 
rodziną! 

Umowa z Ministrem Sprawiedliwości

Mamo, Tato – poćwicz ze mną!
promujący aktywny tryb życia. Celem imprezy 
było zachęcenie rodziców i dzieci do aktywnego 
spędzania czasu wolnego, zachęcanie do zdro-
wego stylu życia oraz łączenie pokoleń poprzez 
kibicowanie w duchu „fair play”.

Festyn uroczyście otworzyła pani dyrektor PSP 
Prószków, Teresa Smoleń, która powitała przyby-
łych gości i życzyła udanej, a przede wszystkim 
aktywnej zabawy. Uczniowie wraz z rodzicami 
brali udział w licznych konkurencjach, takich jak 
aeorbik, przeciąganie liny, bieg na nartach po tra-
wie czy bieg z piłką między brzuchami, za które 
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LZS Przysiecz –  klasa B, gr. X

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

Wspaniała seria spotkań bez porażki dobiegła końca wraz z pierw-
szym majowym spotkaniem. Piłkarze Orła Źlinice udali się na mecz 

wyjazdowy do LZS Walce, gdzie po wielu kontrowersyjnych decyzjach 
trójki sędziowskiej, ulegli 0:1. Kolejny mecz przyniósł ciężkie ale zasłużone 3 
punkty dla piłkarzy ze Źlinic, którzy pokonali 1:0 zespół LZS Jędrzychów. Po 
serii meczów wyjazdowych, przyszedł czas na mecz na własnym boisku. Pił-
karze Orła, podejmując zespół GKS Głuchołazy odnieśli pewne zwycięstwo 
2:0. Po kolejnym meczu pozostał spory niedosyt. Podział punktów z drużyną 
Orzeł Branice znacznie utrudnił pogoń za pierwszym miejscem w ligowej 
tabeli. 

W ostatnim majowym meczu, piłkarze Orła Źlinice podejmowali na wła-
snym boisku lidera Pogoń Prudnik. Niestety, mecz zakończył się wysoką 
porażką 0:5 i to właśnie drużyna z Prudnika mogła cieszyć się z awansu do 
wyższej klasy rozgrywkowej.

Miesiąc maj rozpoczął się od upragnionych zdobyczy punktowych. Pod-
opieczne Sandry Zylla, najpierw zremisowały w derbowym pojedynku 

z Unią Opole 2:2, a następnie zgarnęły komplet punktów mierząc się z zaj-
mującą 4. miejsce w tabeli, drużyną SWD Wodzisław Śląski 4:2. Przed piłkar-
kami Gwiazdy Prószków pozostały jeszcze trzy mecze z mocnymi zespołami 
z: Miedź Legnica, ROW Rybnik oraz Rekord Bielsko-Biała.

Maj nie rozpoczął się zadowalająco dla liderującej Polonii Prószków. Der-
bowy pojedynek z KS Chrząszcz Chrząszczyce zakończył się dla nich 

porażką 1:2. Podobny los podzielili niedawno piłkarze z Przysieczy, którzy 
również nie przywieźli z boiska w Chrząszczycach korzystnego wyniku. 
Kolejny mecz przyniósł im na szczęście upragnione punkty. Na własnym 
boisku pokonali 3:1 drużynę MKS II Gogolin. Niestety, następne spotkanie 
przyniosło rozczarowanie. Piłkarze z Prószkowa zostali pokonani na wyjeź-
dzie przez przez LKS Strzeleczki. Aby zapewnić sobie powrót do A-klasy, 
Poloniści muszą dokończyć rozgrywki bez straty punktowej – co wydaje się 
być trudym zadaniem, patrząc na silnych rywali w najblizszych spotkaniach. 
Trzymamy kciuki! 

Sporą porażką rozpoczął się maj dla drużyny z Przysieczy, która pokonana 
została na wyjeździe przez zespół LKS Korona Krępna 0:6. Na szczęście 

kolejne spotkania przyniosły już upragnione punkty. Najpierw piłkarze LZS 
Przysiecz zremisowali 1:1 z LZS Łowkowice, a następnie zdobyli komplet 
punktów, pokonując KS Górażdże 3:0, po dwóch bramkach Adriana Noco-
nia oraz jednej bramce Sebastiana Kniaziewicza.

Piłkarze z Chrząszczyc, odnieśli imponujące zwycięstwo 2:1 nad liderującą 
drużyną z Prószkowa. Niestety, po kolejnych meczach humory w zespole 

„Chrząszcza” nieco opadły, a to sprawą porażki na wyjeździe z silnym zespo-
łem Otmęt FKS Krapkowice oraz porażki na własnym boisku z drużyną LZS 
Dąbrówka Górna 1:5.

Jak w maju poradziły sobie nasze drużyny?Sezon 2017/2018 zbliża 
się ku końcowi!

Stypendia sportowe 
dla uzdolnionych 
mieszkańców! 

Dostrzegając sukcesy mieszkańców naszej Gminy w określonych dys-
cyplinach sportowych Burmistrz Prószkowa zainicjowała procedurę 

uchwałodawczą w przedmiocie określenia zasad, trybu przyznawania 
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

W marcu br. Rada Miejska w Prószkowie podjęła stosowną uchwałę, 
która stała się podstawą do ustalenia prawa do tego typu świadczeń. Wśród 
pierwszych stypendystów znalazła się Pani Maria Bartusz – członek Naro-
dowej Kadry Parabadmintona, kilkakrotna medalistka Mistrzostw Świata. 
W kolejnych latach wnioski o ustalenie prawa do stypendium sportowego 
przyjmowane będą od 1 do 31 stycznia. Osoby zainteresowane zachęcamy 
do kontaktu z pracownikami UM w Prószkowie.


