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Szanowni Mieszkańcy Gminy Praszka

W bieżącym Informatorze przedstawiamy Państwu zarys działań prowadzonych przez nasz samorząd w ostatnich dwóch latach. Chciałbym również 

poinformować, że przedstawiane przeze mnie w poprzednim Informatorze  plany inwestycyjne zostały wykonane. I tak modernizacja drogi powiatowej 

Praszka – Przedmość (gmina współfinansowała tą inwestycję), modernizacja ul. Wodnej i Ogrodowej w Kowalach - zostały wykonane. Obecnie 

kontynuujemy roboty drogowe w Kowalach na ul. Spacerowej. Pomagamy również powiatowi oleskiemu w remoncie drogi Szyszków - Wygiełdów. 

Wykonaliśmy projekty budowy ścieżki rowerowej i podpisaliśmy umowę dotacyjną na współfinansowanie tej inwestycji z środków Unii Europejskiej. 

Przetarg na wykonanie tej inwestycji ogłoszony zostanie w tym roku. Wykonaliśmy planowaną budowę toalety miejskiej. Planowane 

termomodernizacje budynku Środowiskowego Domu Samopomocy (dawna szkoła) w Ganie, oraz termomodernizacja wraz z wymianą instalacji 

wewnętrznych w szkole w Strojcu również zostały wykonane. Rozpoczynamy remont basenu miejskiego. Jest to największa inwestycja miejska, również 

współfinansowana z środków UE. Planowane zakończenie robót to listopad 2019 rok. Wykonanie planowanych priorytetowych zadań inwestycyjnych 

możliwe było dzięki zaangażowaniu i dobrej pracy pracowników Urzędu Miejskiego, pracowników naszych jednostek, oraz radnych Rady Miejskiej. Wszystkim Państwu za to 

serdecznie dziękuję.

Droga Praszka-Przedmość

 Jarosław Tkaczyński - Burmistrz Praszki

Szkoła w Strojcu. SDS w GanieUlica Astrów - Praszka

W roku 2017 gmina realizowała budżet przedstawiający 

się następująco:

dochody ogółem planowane: 46 976 775,77 zł,

wykonane: 47883196,91 zł.

Wydatki ogółem planowane: 49 709 559,77 zł,

wykonane: 47 531 671,93 zł

Przychody: 2 949 698 zł, rozchody: 1 126 346 zł.

Wykonanie budżetu za 2017 rok Regionalna Izba Obra-

chunkowa w Opolu zaopiniowała pozytywnie, a Rada 

Miejska udzieliła Burmistrzowi Praszki absolutorium.

W roku 2018 realizujemy budżet uchwalony przez Radę 

Miejską, który po zmianach w trakcie roku przedstawia 

się następująco: dochody i przychody ogółem planowa-

ne: 59 046 090,70 zł, wydatki i rozchody ogółem 

planowane: 59 046 090,70 zł. Zadłużenie gminy z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło: na koniec 

roku 2015: 5 296 760 zł, na koniec roku 2016: 3 719 760 zł, 

na koniec roku 2017: 3 443 414 zł na półrocze 2018:

2 643 414 zł.

FINANSE
W latach 2017 i 2018 gmina Praszka wykonała zadania inwestycyjne na sumę odpowiednio 

3,5mln i 4,3 mln zł. Na wykonanie inwestycji drogo-wych pozyskaliśmy dotacje zewnętrzne z bu-

dżetu państwa na łączną kwotę 585 tys.w roku 2017 i 362 tys. zł w roku 2018. W minionym 

okresie zostały zmodernizowane w Kowalach ulice: Wodna, Ogrodowa i Spacerowa. W Praszce 

ulice: Bratków, Astrów i 2 sięgacze przy ulicy Mickiewicza. W sołectwach zmodernizowano 

nawierzchnie ulic w Strojcu, Przedmościu, Wierzbiu, Brzezinach, Rosochach, i w Szyszkowie. 

Dofinansowano również remont dróg powiatowych Praszka – Przedmość i Szyszków – 

Wygiełdów. W roku 2019 planujemy wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Listopadowej, 

wybudowanie ścieżki rowerowej po trasie kolejki wąskotorowej Aleksandrów – Praszka, oraz systematyczną 

poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych.

W tym okresie wykonano również termomodernizację budynku Domu Samopomocy w Ganie i Szkoły

w Strojcu. Wybudowano również toaletę miejską. Przystępujemy obecnie do generalnego remontu basenu 

krytego. Całkowity koszt robót wyniesie 15,5 mln zł. Na tę inwestycję gmina pozyskała dotację z środków Unii 

Europejskiej w wysokości 5 mln zł.

INWESTYCJE

Kamil Kowalczyk – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Małgorzata Zawis - skarbnik gminy

Toaleta miejska

Rzut nowej pływalniProjekt ronda, ul. Mickiewicza i Listopadowa.



Szanowni Państwo

Mam przyjemności przedstawić Pań-

stwu, po raz kolejny informację w za-

kresie oświaty za okres prawie dwóch 

lat. Rok 2018 jest drugim rokiem 

wprowadzenia reformy edukacji pn. 

„Dobra szkoła”.

Obecnie Gmina Praszka jest organem prowadzącym 

dla 4 szkół podstawowych z klasami I-VIII, w tym SP Nr 3 

w której ostatni rok są klasy wygaszanego gimnazjum, 

szkoły z klasami I-III w Przedmościu i IV-VIII w Kowalach 

z oddziałami przedszkolnymi. Ponadto prowadzimy 

Zespół Placówek Specjalnych i 3 przedszkola. Łącznie 

do naszych szkół w 2018 roku uczęszcza 1019 uczniów, 

a do przedszkoli 419 przedszkolaków.

Ponadto działa w naszej Gminie – niepubliczny żłobek 

„Klasa dla Bobasa” dla 15 dzieci, niepubliczne przed-

szkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek – dla 53 dzieci

i Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym dla 

101 uczniów i 48 przedszkolaków oraz Gimnazjum dla 

22 uczniów w Wierzbiu prowadzone przez Stowarzy-

szenia Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy. 

Placówki powadzone przez inne podmioty otrzymują 

dotacje wg. średnich kosztów utrzymania ucznia

w naszych placówkach.

Pomimo zwiększenia wydatków bieżących, w naszych 

placówkach prowadzone są remonty jak i inwestycje.

Dla zapewnienia warunków bezpieczeństwa p.poż. 

dobudowano klatkę schodową do przedszkola w Ko-

walach - koszt około 272.000 zł., przeprowadzono 

remont i utworzono dodatkową salę na drugi oddział

w Ganie i zakupiono meble - koszt około 42.000 zł., 

zaadaptowany został boczny budynek byłej SP nr 3 na 

potrzeby uczniów ZPS (wykonano sanitariaty i remont 

pomieszczeń) - łącznie koszt około 45.000 zł. 

Prowadzona jest termomodernizacja budynku szkoły 

w Strojcu na kwotę 1.500.000 (o czym jest mowa w za-

daniach inwestycyjnych). Oprócz termomodernizacji, 

wymiany co i oświetlenia, przeprowadzono remont 

pomieszczeń przedszkola i części sal lekcyjnych.

Ponadto przeprowadzono szereg remontów: np. 

wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń 

w Przedmościu (około 52.000 zł), wymiana drzwi 

wewnętrznych i wymiana wykładziny termozgrze-

walnej w SP Nr 3 – 50.000 zł, i wiele innych niezbędnych 

prac remontowych oraz zakup mebli do sal lekcyjnych 

jak i do szatni. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dyrektorzy szkół 

pozyskują środki od sponsorów, bardzo dobrze współ-

pracują z rodzicami, którzy angażują się przy wszel-

kiego rodzaju pracach remontowych czy też organizo-

wanych  festynach.

Nasze szkoły aktywnie uczestniczą w pisaniu wniosków 

i projektów i pozyskują zewnętrzne środki. W ubiegłym 

roku pozyskały środki na program „Aktywna tablica” 

łącznie 123.400 zł (wkład własny 25.499), doposażenie 

gabinetów pielęgniarki szkolnej – łączna kwota 21.000 

zł, „Bezpieczna +” na kwotę 35.000 zł. SP 3 w Praszce

w ramach projektu Fundacji pozyskano środki na pra-

cownię Orange – o łącznej wartości ok. 30.000 zł 

(remont pomieszczeń + wyposażenie).

W trzech naszych placówkach SP 2, SP 3 i SP 4 – reali-

zowany jest projekt z RPO WO na łączna kwotę 

1.082.000 zł pn.: „Kształcenie w młodości sukces

w przyszłości uczniów w Gminie Praszka”. 

W szkole SP Nr 2 realizowany jest projekt „Bioróżnorod-

ność Opolszczyzny z lotu ptaka”, a w SP 2 i w Strojcu 

projekt „Odkrywcy Sekretów Nauki”.

Obecnie szkoły z Praszki przystąpiły do projektu 

„Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach 

Opolskiego NUTS-3”. 

Uczniowie naszych szkół uczestniczą w konkursach 

organizowanych przez Opolskiego Kuratora uzyskując 

tytuł laureata czy też finalisty oraz konkursach i za-

wodach sportowych organizowanych przez inne orga-

nizacje, zajmując czołowe miejsca w kraju czy tez 

województwie i powiecie. Za uzyskane osiągnięcia

w nauce i sporcie najlepsi uczniowie otrzymują stypen-

dium Burmistrza oraz nagrody, które wręczane są na 

sesji Rady Miejskiej.

Kalendarzowy rok 2019, będzie czasem, kiedy to na 

szczeblu gmin zakończy się proces reformy edukacji

i związane z tym ruchy kadrowe, wygaszone zostaną 

klasy gimnazjalne a uczniowie klas VIII będą pisali po 

raz pierwszy sprawdziany na zakończenie szkoły.

OŚWIATA

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są ważnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo dla mieszkańców gminy, gmin sąsiednich oraz innych 

obwodów operacyjnych. Członkowie tych jednostek niosą pomoc, niejednokrotnie narażając swoje zdrowie czy życie.

Na terenie gminy Praszka funkcjonuje 10 jednostek OSP, w tym jedna Zakładowa OSP działająca przy Neapco Europe. Cztery z tych jednostek są włączone do 

KSRG (Kowale, Praszka, Przedmość, Strojec). Przy jednostce OSP Przedmość działa Orkiestra Dęta. Liczba członków zwyczajnych to 530 druhów (w tym 74 

kobiety), wspierających 372 i honorowych 45. Członków zwyczajnych mogących brać udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych jest 234. W br. Jednostka OSP 

Kowale i jednostka OSP Wierzbie obchodziły 100lecie istnienia, z tego tytułu  zostały uhonorowane Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej.

W ostatnim czasie zostały zakupione nowsze samochody pożarnicze dla jednostek OSP Strojec i OSP Skotnica, jak również wysokiej klasy sprzęt ratowniczy: agregaty 

prądotwórcze oświetleniowe, pompy szlamowe, sprzęt hydrauliczny, radiostacje, respirator itp. Wyposażając jednostki w specjalistyczny sprzęt mobilizuje się członków OSP 

do podnoszenia kwalifikacji, biorą oni więc udział w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych na terenie gminy, powiatu i województwa, Zdobytą wiedzę przekazują 

mieszkańcom podczas festynów ucząc ich np. udzielania pierwszej pomocy medycznej. Co roku organizowane są zawody sportowo-pożarnicze, w których biorą udział 

kobiety, starsi i młodzi druhowie. Odbywa się również Turniej Wiedzy Pożarniczej  dla młodzieży szkolnej. 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Przedszkole w Kowalach

Danuta Janikowska – Wiceburmistrz Praszki

Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów
Projekt „Odkrywcy Sekretów Nauki”

Przedszkole W Ganie - sala

Szkoła w Strojcu - biblioteka

Uroczystość 100-lecia OSP Wierzbie

Teresa Łazik - Sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego OSP

Samochód OSP Strojec

Sprzęt przeciwpożarowy - budżet obywatelski



a przygotowania do niego trwały kilka miesięcy i po-

dzielone było na dwie części. Podczas pierwszej z nich 

zaproszeni goście mogli podziwiać ogrom pracy i talent 

podopiecznych placówki, którzy to wcielili się w role 

aktorów odgrywając przejmującą i chwytającą za serca 

historię Kopciuszka. Przedstawienie o znamiennym 

tytule "Wydeptać marzenia" ukazywało szarą prozę 

życia. Życia, które nierzadko bywa trudne, okupione 

cierpieniem i ciężką pracą. 

Z racji tak ważnego święta nasza placówka zaprosiła 

prócz władz miast i gmin oraz zaprzyjaźnionych 

instytucji, przedstawicieli wszystkich placówek sku-

piających osoby niepełnosprawne z całego wojewódz-

twa. W sumie w imprezie uczestniczyło około 200 osób. 

Dodatkowo Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie 

postanowił uhonorować specjalnie wykonanymi sta-

tuetkami wyróżnione zasługami osoby, instytucje, gru-

py lokalne, przedstawicieli władz gminy Praszka

i współpracowników.

Ostatnim elementem mającym na celu uczczenie 5 lat 

działalności ŚDS-u jest wystawa prac podopiecznych 

zorganizowana w Muzeum w Praszce. Wszystkie nasze 

inicjatywy związane z obchodami naszego małego 

jubileuszu miały na celu pokazanie środowisku lokal-

nemu możliwości jakie drzemią w osobach z niepeł-

nosprawnością i jak piękne rzeczy są one wstanie 

tworzyć przy odpowiednim wsparciu.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W GANIE
Środowiskowy Dom Samopomocy jest 

najmłodszą placówką funkcjonującą na 

terenie gminy Praszka,  która działa już 5 

lat. Od początku istnienia ze wsparcia 

domu skorzystało blisko 80 osób. Uczest-

nicy przyjeżdżają do nas na zajęcia terapeu-

tyczne z gmin: Praszka, Rudniki, Gorzów Śląski oraz 

Radłów. Placówka obejmuje wsparciem osoby dorosłe, 

które mają trudności w prawidłowym funkcjonowaniu 

społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Placówka od początku istnienia mogła pochwalić się 

bardzo dobrymi warunkami do prowadzenia zajęć 

terapeutycznych. Cały czas staramy się rozszerzać na-

szą ofertę poprzez doposażanie istniejących pracowni

i wprowadzanie nowych elementów do prowadzenia 

terapii. W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy ko-

rzystają ze wsparcia terapeutów, pracownika socjalne-

go, rehabilitanta oraz psychologa. Podopieczni w cza-

sie zajęć uczą się samodzielności, wiary we własne 

możliwości oraz mogą integrować się ze społeczeń-

stwem. Zadania te realizujemy w formie treningów: 

funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności in-

terpersonalnych i rozwiązywania problemów, spędza-

nia wolnego czasu, terapii zajęciowej i ruchowej, porad-

nictwa psychologicznego, a także przez organizację 

spotkań okolicznościowych i integracyjnych.

Rok 2017 to czas realizacji ostatniego etapu termomo-

dernizacji budynku ŚDS-U. Po przebudowie centralne-

go ogrzewania, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 

docieplenia stropodachów wraz z przebudową komi-

nów, rynien spustowych i instalacji odgromowej przy-

szedł czas na ocieplenie ścian oraz wykonanie nowej 

elewacji. Budynek naszej placówki nabrał nowego 

wyglądu, poprawiła się jego estetyka, a przede wszyst-

kim zwiększył się komfort prowadzenia zajęć przez 

odpowiednie utrzymanie temperatury w salach 

terapeutycznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w 2017 roku aktyw-

nie uczestniczył w życiu społecznym gminy Praszki, 

powiatu oleskiego czy województwa opolskiego. Naj-

ważniejsze wydarzenia, w których uczestniczyliśmy to: 

Wielkanocny Przegląd Plastyczny w Kędzierzynie-

Koźlu, Przegląd Amatorskiej Działalności Artystycznej 

Osób Niepełnosprawnych w Krapkowicach, Zawody 

Sportowe w Nowych Gołuszowicach, wycieczka do 

Krakowa, Zawody Sportowe w Praszce organizowane 

przez Zespół Placówek Specjalnych.

Rok 2018 jest dla naszej placówki bardzo szczególny, 

ponieważ nasz ośrodek obchodzi 5 lecie działalności. 

Obchody naszego małego jubileuszu rozpoczęliśmy

w lutym od Balu Karnawałowego, na którym bawiło się 

120 osób. Uczestnicy Balu mieli możliwość zapoznania 

się z twórczością artystyczną osób z niepełnospraw-

nością oraz poznać zasady funkcjonowania naszego 

domu.

Bardzo ważne dla nas wydarzenie, w ramach jubile-

uszu 5-lecia, odbyło się w czerwcu 2018 roku,

Kadencja Rady Miejskiej w Praszce 

2014–2018

W minionej 4-letniej kadencji Rady 

Miejskiej w Praszce odbyło się 

łącznie 40 sesji Rady oraz 178 po-

siedzeń komisji stałych. Łącznie 

podjęto ok. 350 uchwał, które dotyczyły wielu 

ważnych spraw związanych z prawem lokalnym. 

Były to uchwały związane nie tylko ze sprawami 

budżetu – to jest dochodów i wydatków gminy, ale 

również związanych np. z siecią szkół w gminie po 

wdrożeniu reformy oświatowej czy uchwalenia 

znacznych zmian w Statucie Gminy.

Dzięki uchwałom Rady Miejskiej, przy dobrej 

współpracy z burmistrzem Praszki, zrealizowano 

wiele bardzo ważnych zadań inwestycyjnych oraz 

dokonano znaczących zakupów. Przykłady to:

- budowa, przebudowa i remont dróg w Praszce

  i na terenach wiejskich.

Wiele dróg uzyskało też nową nawierzchnię;

- wykonano termomodernizację budynków pla-

cówek oświatowych – SP Kowale, SP nr 2 

Praszka, SP Strojec, ŚDS Gana;

- zakupiono nowe oraz używane (w bardzo do-

brym stanie technicznym) samochody strażackie 

dla OSP Praszka, OSP Strojec, OSP Skotnica oraz 

OSP Wierzbie;

-  wykonano 3 siłownie zewnętrzne w Praszce 

oraz dofinansowano remonty i budowę szatni 

klubów sportowych w Praszce, Przedmościu

i Strojcu;

- uchwalono finansowanie generalnej przebu-

dowy krytej pływalni w Praszce, na łączną kwotę 

ok. 15 ml zł, z czego 5 ml zł to dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego w Opolu.

Na w/w inwestycje przeznaczono łącznie znacznie 

ponad 10 ml zł plus środki na remont pływalni.

Na uwagę zasługują dwie uchwały, które wprowa-

dziły w życie zupełnie nowe zadania:

1) Budżet Obywatelski – od 2017r. Pierwsza edycja 

cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem spo-

łeczności gminnej – zgłoszono wiele ciekawych 

zadań i wniosków o ich dofinansowanie. 

2) Stypendium burmistrza dla uczniów szkół pod-

stawowych i gimnazjum - najlepsi uczniowie otrzy-

mywali wsparcie finansowe, a samo stypendium

z pewnością spowodowało u uczniów chęć uzys-

kania jak najlepszych wyników w nauce.

Rada Miejska w Praszce żywo interesowała się 

groźbą przeniesienia firmy Neapco do innego 

miasta. W tym celu zorganizowano Sesję nadzwy-

czajną i podjęto uchwały, dotyczące możliwości 

rozbudowy zakładu na sąsiednich działkach oraz 

ulg podatkowych dla nowych pracodawców. Były 

to jedyne możliwe działania, aby pomóc w decyzji 

o pozostaniu Neapco w Praszce.

W Radzie Miejskiej funkcjonowało 5 komisji sta-

łych w składach:

Komisja Budżetowo-Finansowa: Józef Pilarski - 

przewodniczący, Łukasz Bilski, Grzegorz Jabłoński, 

Arkadiusz Kościelny, Bogusław Łazik, Henryk 

Łowejko, Grażyna Sołtysiak.

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Po-

mocy Społecznej: Grażyna Sołtysiak – przewod-

nicząca, Jan Jarząb, Waldemar Majtyka, Mieczy-

sław Noga, Tadeusz Patyk, Sławomir Trawiński, 

Robert Zimnowoda.

Komisja ds. Gospodarczego Rozwoju Miasta

i Gminy: Arkadiusz Kościelny – przewodniczący, 

Jan Jarząb, Mieczysław Noga, Edward Szaniec, 

Robert Zimnowoda.

Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Tadeusz Patyk – przewodniczący, Grzegorz Ja-

błoński, Krzysztof Spodzieja, Edward Szaniec, Sła-

womir Trawiński.

Komisja Rewizyjna: Henryk Łowejko – przewodni-

czący, Łukasz Bilski, Waldemar Majtyka, Józef 

Pilarski, Krzysztof Spodzieja

Zdecydowana większość radnych nie należy do 

żadnej partii politycznej, dlatego dyskusje pro-

blemowe podczas posiedzeń były merytoryczne, 

dotyczące konkretnych spraw, a nie polityczne.

Największym klubem w Radzie Miejskiej był klub 

radnych – Nasza Gmina Praszka, liczący 7 radnych, 

ale trzeba podkreślić, że współpraca w Radzie 

Miejskiej układała się dobrze, bez względu na to,

z jakiego komitetu wyborczego radny uzyskał 

mandat.

Gmina Praszka jest stosunkowo niewielką gminą, 

bardzo często w wyborach głosuje się na znanego 

w danym środowisku mieszkańca, a tzw. szyld 

polityczny, moim zdaniem, nie zawsze jest po-

trzebny. To na wyższych szczeblach samorządu – 

powiatowego czy wojewódzkiego, władzę spra-

wują przedstawiciele określonych partii politycz-

nych. Obowiązkiem radnego i całej Rady danej 

gminy  jest umiejętność dobrej współpracy, dla 

dobra mieszkańców, z samorządem powiato-

wym, wojewódzkim oraz z administracją rządową. 

Radni minionej kadencji taką umiejętnością zde-

cydowanie się wykazali.

Prawie wszyscy radni kadencji 2014-2018 mają 

zamiar w nadchodzących wyborach ponownie 

ubiegać się o mandat radnego. To dobrze, po-

nieważ z własnego, wieloletniego samorządowe-

go doświadczenia wiem, że każdy radny w pierw-

szej swojej kadencji nabywa doświadczenie,

a w kolejnej, jego działalność jest zdecydowanie 

lepsza i skuteczniejsza.

Dziękujemy burmistrzowi Praszki, wraz z admini-

stracją Urzędu Miejskiego, za współpracę. Dzięku-

jemy również za współpracę dyrektorom i preze-

som zakładów i organizacji, działających na tere-

nie gminy Praszka.

Bogusław Łazik - 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce

Grzegorz Derengowski - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy

RADA MIEJSKA

ŚDS Gana



OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce 

jest instytucją pomocy społecznej, która 

pomaga rodzinom i osobom w przezwy-

ciężaniu trudnej sytuacji życiowej. 

Pomoc tą uzyskać można w obszarze niżej 

wymienionych ustaw:

Ustawa o pomocy społecznej:

· świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały (objęto pomocą 46 osób, na łączna kwotę 

205 430,00 zł)

- zasiłek okresowy (pomoc dla 64 osób o łącznej 

wartości 71 964,00 zł)

- zasiłek celowy (wsparto pomocą 136 osób, na łączną 

kwotę 68 895,00 zł)

- specjalny zasiłek celowy (61 osób, o łącznej wartości 

21 153,00 zł).

· świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna (objęto pomocą 299 rodzin)

- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

- sprawowanie pogrzebu

- poradnictwo specjalistyczne

- interwencja kryzysowa

- schronienie (6 osób, na łączną kwotę 10 174,00 zł)

- posiłek (objęto pomocą 100 osób, w tym 58 dzieci, na 

łączną kwotę 71 793,00 zł)

- niezbędne ubranie

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (pomoc 57 

środowisk, o łącznej wartości 443 518,00 zł). 

- pomoc i usługi w domu pomocy społecznej (7 osób, na 

łączną kwotę 113 760,00 zł).

Ustawa o świadczeniach rodzinnych:

· zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 

(15 297 świadczeń, na łączną kwotę 1 861 042,00 zł).

· świadczenia opiekuńcze: świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, 

zasiłek dla opiekuna (4 527 świadczeń na łączną kwotę 

1 265 349,00 zł) 

· jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

(116 świadczeń, na kwotę 116 000,00 zł)

· świadczenie wychowawcze 500+ (przyznano świad-

czenie 952 rodzinom, na łączną kwotę 7 556 829,88 zł)

Ustawa  o funduszu alimentacyjnym:

· świadczenie pieniężne z funduszu alimentacyjnego 

(761 świadczeń, na łączną kwotę 372 885,00 zł).

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych i dodatku ener-

getycznym:

· zryczałtowany dodatek mieszkaniowy (w 2017 roku 

przyznano 105 gospodarstwom domowym o łącznej 

kwocie 172 864,00 zł),

· zryczałtowany dodatek energetyczny (w minionym 

roku przyznano 7 gospodarstwom, o łącznej kwocie 

711,00 zł).

Ustawa o wspierania rodziny i systemu pieczy zas-

tępczej:

· wspieranie rodziny poprzez pracę asystenta.

W minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej

w Praszce pozyskał dofinansowanie na sfinansowanie 

wynagrodzenia Asystenta Rodziny, w ramach „Progra-

mu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej na rok 2017”. Otrzymana kwota dotacji to: 

25 200,00 zł. W 2017 roku asystent rodziny wspierał 

swoją profesjonalną pomocą 15 rodzin.

Ustawa o systemie oświaty

· Stypendia szkolne i zasiłki szkolne (przyznano pomoc 

dla 36 osób, na łączną kwotę 26 726,00 zł).

Program „Dobry start” – 300+ (do dn. 07.09.2018r. 

złożono 976 wniosków, z czego rozpatrzono 792).

Ponadto  dla rodzin wielodzietnych (3+) wydawane są 

Karty Dużej Rodziny (w 2017 roku przyznano KDR 22 

rodzinom) oraz dla rodzin (2+) i osób powyżej 65 roku 

życia wydawane są Opolskie Karty Rodziny i Seniora

(w 2017 roku przyznano OKRiS dla 59 rodzin). 

Dla osób samotnych Gmina Praszka wprowadziła 

„Kopertę Życia”. Jest to koperta, w której znajdują się 

podstawowe informacje zdrowotne tj. członkowie 

rodziny, przyjmowane leki. Po wypełnieniu przez 

lekarza umieszcza się ją w lodówce, a na jej froncie 

nakleja się naklejkę z napisem „Koperta Życia”. Koperta 

ta ma pomóc służbom medycznym w szybkim niesie-

niu pomocy osobom potrzebującym. 

Interesariusze OPS w Praszce mogą skorzystać

z bezpłatnych konsultacji prawnych i konsultacji psy-

chologicznych.

Od 2011r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa 

Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzą 

przedstawiciele oświaty, policji, sądu, prokuratury, 

służby zdrowia oraz pracownicy socjalni. Głównym 

celem Zespołu jest pomoc ofiarom przemocy. 

Projekt „Profesjonalna i skuteczna pomoc społeczna – 

wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Praszce”, realizowany jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres 

realizacji projektu: 2018-01-02 do 2019-06-30. Celem 

głównym projektu jest podniesienie efektywności dzia-

łań Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce i zwiększe-

nie podmiotowości odbiorcy pomocy poprzez wdroże-

nie w jednostce usprawnień organizacyjnych polegają-

cych na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy 

socjalnej oraz usług socjalnych. Całkowita wartość 

projektu wynosi 411 760,46 zł. Projekt jest w 100% 

finansowany ze środków zewnętrznych.

„Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywa-

jących problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” – projekt 

wspierający rodziny przeżywających problemy opie-

kuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy – projekt 

dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem 

zadania będzie zwiększenie szans na reintegrację 

rodzin biologicznych z terenu Gminy Praszka, prze-

żywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych poprzez: konsultacje i poradnictwo 

specjalistyczne, terapię rodziny i mediacje oraz orga-

nizowanie dla rodzin inicjatyw, mających na celu 

wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji.

Od sierpnia 2017r. – czerwca 2018r. w OPS w Praszce 

był realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnoś-

ciowa 2014 – 2020, w ramach którego wydano żywność 

54 rodzinom, w tym 99 osobom (łącznie 5 120 kg żyw-

ności).

Od lutego 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej pro-

wadzi Świetlicę opiekuńczo – wychowawczą. Zajęcia

w świetlicy prowadzone przez wychowawcę Ośrodka, 

pozwalają dzieciom na wspólne spędzanie wolnego 

czasu, uzupełnienie wiedzy przygotowującej do zajęć 

szkolnych, rozwinięcie talentów w ramach zajęć 

twórczych i edukacyjno-informatycznych. Ponadto 

wychowankowie świetlicy mają możliwość uczest-

nictwa w grach ruchowo-sportowych, planszowych, 

zajęciach manualnych, korzystania z x-boxa. W celu 

oddziaływania profilaktycznego i wychowawczego 

organizowane są wycieczki i festyny.

W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce 

rozpoczął I etap rozbudowy siedziby o nowe pomiesz-

czenia biurowe. Do końca grudnia 2017r. przygoto-

wano dwa pomieszczenia biurowe dla pracowników 

socjalnych wraz z korytarzem. W 2018 roku kontynuo-

wano dalszy remont Ośrodka, gdzie utworzono skład-

nicę akt, dwa pomieszczenia dla pracowników socjal-

nych, asystenta rodziny oraz dla psychologa i prawnika. 

Łączna kwota inwestycji wyniosła 354 951,50 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce od 2010 nieod-

płatnie udostępnia część budynku dla Związku Har-

cerstwa Polskiego Chorągiew Opolska, Hufiec Praszka 

im. Bohaterów Września 1939 roku oraz od 2012 roku 

nieodpłatnie udostępnia lokal Stowarzyszeniu „Janko 

Muzykant” w Praszce. 

Ośrodek przy realizacji poszczególnych zadań współ-

pracuje z wieloma podmiotami, instytucjami i orga-

nizacjami pozarządowymi. Do najważniejszych pod-

miotów, z którymi prowadzona jest regularna współ-

praca należą w szczególności: urząd gminy, szkoły, 

przedszkola, policja, sąd rejonowy (wydział rodzinny

i nieletnich), rady sołeckie, placówki opieki zdrowotnej, 

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Oleśnie, Stowarzyszenie „Janko 

Muzykant”, Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagro-

żeń „NEPSIS”, ŚDS w Ganie.

Leszek Krzyżanowski - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

OPS Praszka

OPS Praszka - wyremontowane wnętrze



Od początku objęcia  k ierowania

Biblioteką Miasta i Gminy w Praszce 

(01.02.2018 r.), spotkałam się z otwar-

tością, pomocą i życzliwością, a przede 

wszystkim z licznym i świadomym swo-

ich literackich zainteresowań gronem 

Czytelników i Użytkowników praszkowskiej Biblioteki 

waz z jej filiami w Ganie, Wierzbiu, Kowalach i Strojcu.

Z mojej dotychczasowej, wrocławskiej perspektywy na 

podkreślenie zasługuje fakt tutejszej bardzo dobrej 

współpracy lokalnych instytucji kultury. W mijającym, 

2018 r. działania Biblioteki skoncentrowane zostały na 

jakościowym i ilościowym wyposażeniu księgozbioru 

(uzyskaliśmy akceptację Ministerstwa Dziedzictwa

i Kultury Narodowej, otrzymując dotację na zakup 

nowości wydawniczych z Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2018), realizacji oferty lekcji 

bibliotecznej skierowanej do szkół, organizacji spotkań 

autorskich, imprez cyklicznych i wystaw tematycznych, 

a także wykonaniu prac remontowych pomieszczenia 

składnicy bibliotecznej. Dużym przedsięwzięciem było 

uporządkowanie dokumentacji i stworzenie archiwum 

zakładowego i składnicy akt (maj 2018 r.)

W Bibliotece na bieżąco trwają prace związane z ele-

ktroniczną modernizacją katalogu wersji on-line, któ-

rych zakończenie stanowi priorytet do pracy w roku 

2019, kiedy to zamierzamy stać się Biblioteką technolo-

gicznie nowoczesną i wykorzystującą najnowsze roz-

wiązania w zakresie obsługi Czytelników.

Podczas realizacji oferty edukacyjnej Biblioteki, ucznio-

wie Szkoły Podstawowej nr 2 i 3 oraz Publicznego 

Przedszkola nr 1 i 2, Przedszkola Niepublicznego Sióstr 

Felicjanek, Zespołu Placówek Specjalnych odbyli 

zajęcia biblioteczne, przygotowujące do umiejętności 

aktywnego czytania, wyszukiwania i selekcjonowania 

informacji. Dla naszego grona Czytelników Seniorów 

proponujemy m.in. zawsze dobrze zaopatrzoną w no-

wości prasowe czytelnię, pomoc w obsłudze kompu-

tera i wyszukiwaniu informacji oraz zamawiamy publi-

kacje z tzw. dużą czcionką.

We współpracy z doradcą zawodowym I Liceum Ogól-

nokształcącego w Praszce zrealizowaliśmy z sukcesem 

staż uczniowski w ramach Dni Przedsiębiorczości. 

Projekt zawodowy zakończył się wynikiem bardzo 

dobrym, uczniowie zostali wyposażeni w teoretyczne

i praktyczne informacje na temat obowiązków wykwali-

fikowanego bibliotekarza - kustosza oraz informatyka 

archiwisty .

Dużym zainteresowaniem cieszyły się tegoroczne spot-

kania autorskie zainicjowane przez poprzedniego 

wieloletniego dyrektora z cyklu Kawiarenka pod glo-

busem - spotkanie z podróżnikami (w tym roku

z Arturem Zygmuntowiczem opowieść o wschodnich 

rubieżach granicy polskiej, 21.04) oraz nowy cykl 

spotkań z serii Książka nie zna granic (w tym roku - 

australijskie spotkanie z Elżbietą Bednarczyk, 16.06).

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznica 

odzyskania niepodległości przez Polskę, wzbogaciliśmy 

księgozbiór Biblioteki w wartościowe i tematyczne 

pozycje, m.in. w limitowaną edycję „Polska. Więcej niż 

Niepodległość”, „Wielcy Polacy. Nobliści”, „Księga 

Małego Patrioty”. Wiele radości, satysfakcji zawodowej 

i szans na promocję Biblioteki w środowisku przyniosły 

prelekcje tematyczne w szkołach, przewodniczenie jury 

w konkursach organizowanych przez M-GOKiS i lokalne 

placówki oświatowe, m.in. w konkursie Uczeń na 

medal, konkursie recytatorskim, konkursie teatralnym. 

Biblioteka prezentowała wystawy tematyczne, upa-

miętniające ważne daty - z okazji roku Zbigniewa 

Herberta, Wokół tolerancji - Irena Sendlerowa, Konsty-

tucja i Prawa Człowieka, Prawa autorskie, Sportowcy 

wszech czasów, Królowie kryminału, Booker dla Olgi 

Tokarczuk, Literatura fantasy, Poezja - echo z dna 

serca…, Bestsellery EMPIKU.

Podczas realizowanej od kwietnia do lipca międzynaro-

dowej akcji „Bookcrossingu” i ogólnopolskiego Święta 

Wolnych Książek (12 czerwca) uwolniliśmy kilkadziesiąt 

tytułów woluminów, a liczba odwiedzin Biblioteki 

zwiększyła się dwukrotnie.

Wiele pozytywnych wrażeń i satysfakcji przyniosła 

lipcowa akcja wyjazdowa naszej biblioteki pt. „Do 

książki mi się pali” (we współpracy z OSP Przedmość), 

podczas której istniała możliwość założenia karty 

czytelnika i otrzymania wybranych woluminów oraz 

program artystyczny dla dzieci ”Pan Globus zdobywa 

świat” 1.07.

We współpracy z M-GOKiS i Muzeum zrealizowaliśmy 

kolejną edycję ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 

2018, prezentując słuchaczom fragmenty ”Przedwioś-

nia” S. Żeromskiego i „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza 

przy wtórze muzyki Fryderyka Chopina i Wojciecha 

Kilara.

BIBLIOTEKA

W roku 2017 i 2018 Muzeum w Praszce 

realizowało swoje zadania zgodnie z Us-

tawą o muzeach oraz Statutem. Zrealizo-

wano trzy cykliczne imprezy, a mianowicie 

Noc muzeów, Ogólnopolskie i Międzyna-

rodowe Seminarium Numizmatyczne oraz 

Sympozjum Regionalistów. Ponadto Muzeum w Prasz-

ce było współorganizatorem spotkania z cyklu Historia 

lokalna – wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Oleś-

nie, Burmistrzem Praszki. Natomiast wspólnie ze Sto-

warzyszeniem Opolskich Genealogów zorganizowano 

4. Praszkowskie Spotkanie z Historią Rodzin. Kontyn-

uowano cykl pt. Spotkania z Nauką, w ramach którego 

odbyły się 3 spotkania. W 2018 roku rozpoczęto cykl 

spotkań pt. Droga do Niepodległej. W 100. rocznicę 

odzyskania niepodległości przez Polskę. Przeprowa-

dzono prace remontowe na sali odczytowej oraz 

mniejszej sali wystaw zmiennych. 

W latach 2017-2018 zorganizowano ogółem 30 wystaw 

zmiennych. Duża popularnością wśród uczniów szkół 

cieszyły się organizowane przez pracowników Muzeum 

w Praszce warsztaty. Prowadzono też działalność 

wydawniczą. Wydano trzy pozycje:

1. Praszka na starej pocztówce i fotografii, Praszka 2017 

– wspólnie z Urzędem Miejskich w Praszce oraz 

MGOKiS w Praszce;

2. Blisko i Daleko II. Sympozjum Regionalistów – 

Praszka 2016, Wieluń – Praszka 2017 – wspólnie z Wie-

luńskim Towarzystwem Naukowym;

3. Reminiscencje numizmatyczne. Materiały z Sympo-

zjów Numizmatycznych w Praszce oraz Spotkań 

Miłośników Pieniądza Zastępczego, Praszka 2018.

Muzeum w Praszce wspólnie z Burmistrzem Praszki 

Jarosławem Tkaczyńskim oraz Radnym Miejskim 

Praszki Robertem Zimnowodą było zaangażowane

w ustanowienie tablicy w miejscu pochówku poległych 

1 września 1939 roku na terenie Gminy Praszka straż-

ników granicznych RP, żołnierzy WP oraz policjanta, 

ustanowionej na cmentarzu parafialnym w Praszce.

W dniu 6 września 2018 roku odbyła się uroczystość 

odsłonięcia tablicy. Udział w niej wzięli m.in. przedsta-

wiciel Wojewody Opolskiego oraz przedstawiciel 

Marszałka Województwa Opolskiego, władze Powiatu 

Oleskiego ze Starostą Oleskim Stanisławem Belką, 

Funkcjonariusze Straży Granicznej z ppłk. Jerzym 

Łukasikiem Komendantem Placówki SG w Opolu, 

zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie 

mł. inspek. Waldemar Popczyk, Komendant Komi-

sariatu Policji w Praszce nadkom. Jerzy Kierat, Komen-

danta Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie bryg. 

mgr. inż. Jarosław Zalewski, Władze Gminy Praszka

z Jarosławem Tkaczyńskim burmistrzem na czele, 

poczty sztandarowe szkół i Ochotniczych Straży 

Pożarnych, klasa mundurowa z Zespołu Szkół Ekono-

micznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Harcerze

z Hufca Praszki, Bractwo Kalwa-ryjskie oraz członkowie 

Stowarzyszenia „Młodzi i Waleczni Obywatele”.

Muzeum w Praszce kontynuowało współpracę z org-

anizacjami naukowymi, kulturalnymi, oświatowymi

i kolekcjonerskimi. Działalność muzeum była odnoto-

wana w prasie, radiu. Regularnie wprowadzano nowe 

informacje na stronie internetowej Muzeum w Praszce 

oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prasz-

ce.

MUZEUM

Sylwia Pietras –

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Praszka

Zbigniew Szczerbik – Dyrektor Muzeum w Praszce 

Najmłodsi w bibliotece

Spotkanie autorskie

Tablica upamiętniająca poległych w 1939 roku.

Noc muzeów



KULTURA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Praszce działa w Domu Kultury, Kinie 

„Polonez”, Hali Sportowej „Kotwica”, Boisku 

ORLIK, Pływalni – na terenie miasta oraz

w dziewięciu, Świetlicach Wiejskich na tere-

nie Gminy: Przedmość, Rozterk, Strojec, 

Szyszków, Wierzbie, Wygiełdów, Brzeziny, Gana, Ko-

wale. Świetlice są efektem aktywności społecznej 

mieszkańców, miejscem spotkań okolicznościowych

i narad mieszkańców. 

W Domu Kultury odbywają się zajęcia: 

· plastyczne w dwóch, bardzo licznych grupach 

dziecięcych i grupie młodzieżowej. 

· teatralne dla dzieci, młodzieży (Lalki i Aktora Echo), 

dorosłych (Twój Teatr.Teatr Dorosłych)

· taneczne – począwszy od dwóch grup wiekowych

w zakresie rytmiki do dwóch grup Tańca 

Nowoczesnego „FAN”. 

· Wokalne: Studio Piosenki dla dzieci i młodzieży

· modelarskie

· Zespołu Pieśni Ludowej „Prosna”

· taniec break dance i hip hop

· gimnastyka dla kobiet w średnim i starszym wieku

Rozpoczęte dwa lata temu zajęcia z gimnastyki dla 

kobiet cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Orga-

nizujemy je pod okiem Instruktora-rehabilitanta za-

równo w Domu Kultury w Praszce jak również w salach 

naszych Świetlic: Strojcu i Ganie. 

W planach: od października 2018 rozpoczną się ponad-

to zajęcia pt. Gimnastyka dla młodzika – zajęcia 

ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, w których 

zwrócimy szczególną uwagę na właściwą postawę i od-

dech u dzieci jak również integrację w grupie. 

W okresie jesienno-zimowym planujemy również orga-

nizację kursu samoobrony dla osób starszych w Domu 

Kultury. 

W budynku Kina oprócz dotychczasowych projekcji 

filmowych we współpracy z Opolskim Kinem Objaz-

dowym (kino edukacyjne dla uczniów naszych szkół, 

comiesięczne kino premierowe) z sukcesem rozpo-

częliśmy spotkania Klubu Dobrego Filmu, podczas 

którego oglądamy filmy nagradzane na prestiżowych 

festiwalach, skłaniające do refleksji, dyskusji na okre-

ślony temat. Ponadto planujemy również projekcje 

filmów dokumentalnych i spotkania z ich autorami.

Na co dzień budynek Kina jest również miejscem spot-

kań i zajęć kulturalnych:

· nauka gry na instrumentach: pianino, keyboard, 

gitara klasyczna i elektryczna, skrzypce

· spotkania Sekcji Panie 50+, w których 

działalności powstała m.in. inicjatywa 

zajęć Gimnastyki rehabilitacyjnej w Domu 

Kultury

· próby i nagrania lokalnych zespołów 

muzycznych: Żółte Papiery, Odwilż

· spotkania autorskie, koncerty kameralne 

W stałych zajęciach kulturalnych M-GOKiSu 

uczestniczy ok. 500 osób. Podobną liczbę 

mamy na zajęciach sportowych.

Świetlice Wiejskie. Na co dzień są miejscami 

spotkań, służą do zabawy, rekreacji dzieci

i młodzieży po zajęciach szkolnych. Szcze-

gólną aktywnością z najwyższą frekwencją 

na zajęciach wykazują się Świetlice: w Strojcu, Brze-

zinach, Ganie i Przedmościu. W Strojcu jest to owocna 

współpraca mieszkańców, wieloletnie zaangażowanie 

Eleonory Gędek, Instruktorki Świetlicy i Jana Gędka, 

Sołtysa Strojca oraz kolejnych pokoleń mieszkańców. 

To dzisiaj procentuje lokalnymi imprezami: Mój Dom 

na Boże Narodzenie, Spotkania Wigilijne, Strojecka 

Majówka, półkoloniami dla dzieci z wioski, działaniami 

kulturalnymi i sportowymi. Zgranie mieszkańców

z pewnością przyczynia się do kolejnej wygranej pod-

czas Dożynek Gminnych w Konkursie na Najpięk-

niejszą Koronę Dożynkową i deklaracją organizacji 

Dożynek w 2019 roku. W tym roku delegacja ze Strojca 

otrzymała Wyróżnienie podczas Dożynek Wojewódz-

kich 2018 organizowanych w Paczkowie, gdzie znaczną 

rolę odegrała prezentacja i wizerunek delegacji.

Wieloletnie starania mieszkańców Brzezin o reakty-

wację działalności kulturalnej w dawnym pomiesz-

czeniu Domu Ludowego sprawiły, że po otwarciu 

Świetlicy w 2012 roku jest to obecnie jedna z najlepiej 

działających Świetlic na terenie Gminy. Organizują 

Pierzajki, spotkania świąteczne, obchody kolędników. 

W tym roku z inicjatywy Instruktorki Moniki Sikory 

organizowaliśmy pierwszą Świetlicjadę 2018, czyli 

integracyjne spotkanie Świetlic z terenu Gminy. Pani 

Monika – również przez naszą rekomendację - otrzy-

mała Wyróżnienie w Konkursie pt. „Najaktywniejszy 

Lider Społeczności Wiejskiej” organizowanym przez 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. 

Sukces Świetlic to z pewnością dobry Instruktor 

Świetlicy, znający potrzeby społeczności lokalnej. 

Dobra, wzajemna współpraca M-GOKiSu z Radą 

Sołecką danej wioski, ale przede wszystkim chęć 

mieszkańców do współtworzenia Świetlicy – patrząc 

ogólniej: do tworzenia społeczności lokalnej, wspól-

nych działań, integracji. Jeśli takie działania istnieją

z pewnością będą zwieńczone sukcesem – powstaniem 

miejsc spotkań, inicjatywami. Fundusze sołeckie, 

którymi dysponują mieszkańcy z chęcią przekazywane 

są na działania kulturalne, sportowe – potrzeby 

Świetlic. To świadczy o potrzebie takich działań i po-

zytywnym odzewie danej społeczności. Przykładem 

integracji i chęci do współpracy mogą być mieszkańcy 

sołectwa Lachowskie, którzy na stworzonym od pod-

staw placu już po raz kolejny organizowali z powodze-

niem Dożynki Gminne. Praszka 2018. 

Jacek Pac – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka

Kultury i Sportu w Praszce

Pierzajki w Brzezinach

Półkolonie w Strojcu

Dożynki Gminne Lachowskie 2018

Najaktywnieszy lider społeczności wiejskiej - Monika Sikora

Reprezentacja Gminy na dożynkach wojewódzkich 2018



Ostatnie dwa lata w działalności 

sportowej M-GOKiS to kontynuacja 

i wzmocnienie zajęć i kierunku wy-

pracowanego w poprzednich la-

tach. Bardzo mocno staramy się 

aby obiekty którymi zarządzamy: 

Hala Sportowa KOTWICA, Pływalnia i Orlik 

odwiedzane były przez jak największą liczbę 

osób. M-GOKiS w Praszce prowadzi regularne 

zajęcia sportowe w sekcjach piłki nożnej, piłki 

siatkowej i sekcji pływackiej. 

Szkółka piłkarska prowadzona jest w 6 grupach 

(obecnie od rocznika 2008 do 2013 i młodsi)

a zajęcia w których uczestniczy ponad 120 

dzieci odbywają się dwa razy w tygodniu pod 

okiem licencjonowanych trenerów. Nasi za-

wodnicy regularnie i z sukcesami biorą udział 

w turniejach od Częstochowy po Opole, Wrocław, 

Bełchatów i Kępno. W Praszce organizujemy wiele 

imprez które na stałe weszły do kalendarza dziecięcych 

turniejów piłkarskich. Największym jest turniej 

PRASZKA CUP który odbywa się w 5 kategoriach 

wiekowych a w tym roku udział w nim wzięło 26 drużyn 

w tym 8 drużyn M-GOKiS.

Szkółka siatkarska to obecnie 7 grup (dziewczęta

i chłopcy ) trenujących dwa razy w tygodniu pod okiem 

licencjonowanych trenerów. W sezonie 2017/2018

5 naszych drużyn brało udział w rozgrywkach lig 

wojewódzkich. Oparta na zawodniczkach M-GOKiS 

drużyna dziewcząt Gimnazjum z Praszki zdobyła brą-

zowe medale w wojewódzkich rozgrywkach gimnazjal-

nych. Nasi wychowankowie z powodzeniem grają dziś 

w młodzieżowych drużynach: Jastrzębskim Węglu, 

ZAKSA Kędzierzyn-Kozle czy Nysa. Organizujemy dla 

naszych siatkarzy mecze i turnieje z których najwięk-

szym jest Liga Siatkarskich Nadziei w której wiosną 

2018 roku zagrało ponad 100 siatkarzy. Już niebawem 

przy praszkowskim Orliku powstanie boisko do piłki 

plażowej które mamy nadzieję poszerzy naszą ofertę 

siatkarską.

Szkółka Pływacka to ok. 200 osobowa grupa pływaków. 

Zajęcia na pływalni prowadziliśmy w 7 grupach (3-

nauka pływania, 2-grupy doskonalące, 1-szkółka pły-

wacka, 1-nauka pływania dla dorosłych). Prowadzi-

liśmy zajęcia nauki pływania dla grup szkolnych 

realizujących programy ministerialne. Z naszej pły-

walni korzystały szkoły z naszej gminy i gmin ościen-

nych. Od października 2018 roku na naszej pływalni 

rozpoczyna się długo wyczekiwany remont który 

jeszcze bardziej podniesie jakość naszej oferty.

Oferta sportowa M-GOKiS to także zajęcia Aqua 

Aerobic na Pływalni, Gimnastyka 50+ w Domu Kultury, 

kąpiele w zimnej wodzie sekcji morsów Renifer dzia-

łającej przy M-GOKiS czy też grająca z sukcesami w roz-

grywkach Okręgowych drużyna Brydża Sportowego

M-GOKIS Praszka.

Wspieramy lub organizujemy imprezy poza naszymi 

obiektami . W 2018 roku w Brzezinach po raz pierwszy 

odbyła się SWIETLICJADA w której wzięły udział dzieci

z 9 miejscowości w których działają Świetlice Wiejskie. 

W roku 2017 (Międzybrodzie Bialskie) i 2018 (Bystrzyca 

Kłodzka) organizowaliśmy obozy sportowe dla mło-

dych piłkarzy i siatkarzy. W obozach uczestniczyło 

ponad 100 młodych sportowców. Zorganizowaliśmy po 

raz kolejny rajd SZLAKIEM WIELUŃSKIEJ KOLEJKI WĄS-

KOTOROWEJ, wspieramy PRASZKOWSKĄ 10 i STRO-

JECKI RA JD ROWEROWY.

Obiekty miejskie którymi zarządzamy: Hala Sportowa, 

Pływalnia i Orlik były miejscem wielu imprez o zasięgu 

lokalnym, powiatowym , wojewódzkim i ogólnopolskim 

(BA JLANDIA SHARPIE CUP, SZUKAMY TALENTÓW

Z DYLONGIEM, METAL-TECH GRAMY Z PASJĄ, 

NEAPCO CUP, OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA 

STOŁOWEGO, MISTRZOSTWA POWIATU OLES-

KIEGO LZS, PRASZKA CUP, MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 

PRZEDSZKOLAKÓW, LIGA SIATKARSKICH NADZIEI, 

SPARTAKIADA WSI GMINY PRASZKA, TURNIEJE 

BRYDŻA SPORTOWEGO, SIATKARSKIE I PIŁKARSKIE 

TURNIEJE DLA DZIECI, MISTRZOSTWA POLSKI 

PRACOWNIKÓW OŚWIATY W FUTSALU, NOCNE 

PŁYWANIE Z NEAPCO i kurs ratowników na pły-

walni, Turniej firm z okazji DNIA DAWCY SZPIKU). 

Na naszych obiektach odbywają się turnieje i im-

prezy szkolne, szkolenia trenerów prowadzone 

przez Akademię Młodych Orłów, treningi klubów 

sportowych, nasi instruktorzy realizowali projekt 

KOCHAM PIŁKĘ RĘCZNĄ NA ORLIKU, organizujemy 

turnieje we współpracy z Opolskim ZPN.

W roku 2017 17 osobowa grupa piłkarzy wzięła udział

w międzynarodowym turnieju piłkarskim który odbył 

się w mieście partnerskim Praszki niemieckim Mut-

terstadt z udziałem drużyn z Niemiec, Francji Włoch

i Polski. 

Działalność sportowa M-GOKiS w Praszce to przede 

wszystkim codzienna praca polegająca na pracy

z dziećmi i dla dzieci, praca w której zachęcamy dzieci

i młodzież do aktywności i ruchu. Zapraszamy wszyst-

kich do korzystania z naszych obiektów.

Wszystkie sportowe działania M-GOKiS nie były by 

możliwe bez wsparcia praszkowskiego biznesu. Dzięki 

firmom które życzliwie patrzą na nasze działania otrzy-

maliśmy sprzęt sportowy (torby, stroje sportowe, dresy 

dla piłkarzy i siatkarzy) w którym możemy godnie 

reprezentować naszą gminę, miasto i ośrodek na are-

nach sportowych. Bardzo gorąco dziękujemy wszyst-

kim wspierającym nasze działania. Zapraszamy na 

nasze obiekty.

SPORT

Jarosław Knaga – Z-ca Dyrektora ds. Sportu M-GOKiS w Praszce

Praszka w Mutterstadt

Siatkrze - młodziki MGOKiS

RAjd Rowerowy

Szukamu talentów z Dylongiem 2018

Siatkarze juniorzy MGOKiS

Mini Mundial Opole 2018

Wizualizacja Nowej Krytej Pływalni w Praszce
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