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W Nadleśnictwie Prószków odbył się 
Dzień Otwarty połączony z uroczystością 
otwarcia ścieżki edukacyjnej w parku,
który znajduje się na terenie 
Nadleśnictwa.              Str. 5

W Górkach na placu przy ulicy 
Szkolnej już po raz dwunasty odbył się 
Oktoberfest, na wzór tego prawdziwego 
obchodzonego co roku w Monachium.
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Zespół Ligockie Wrzosy wziął udział 
w 41. Międzynarodowym Tygodniu 
Wielokulturowości w Mainz.
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Dni otwarte 
Nadleśnictwa Prószków

Oktoberfest  
w Górkach

Ligockie Wrzosy  
w Mainz

Żniwniouk, który co roku chucznie 
obchodzony jest w naszej gminie, w tym 

roku odbył się w Zimnicach Wielkich.
Śląsk opolski słynie z tego, że jest to 

jedna z największych lokalnych imprez, 
w której udział biorą niemal wszyscy 

mieszkańcy..
str. 3

We wtorek, 20 września w kościółku 
poewangelickim odbył się podwójny benefis: 
Pani Ingeborgi Odelga i Bernarda Lellek,
którzy oprócz osiągnięć dla społeczności, w tym 
roku obchodzili również jubileuszowe urodziny. 
Str. 4
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Ligota Prószkowska zajęła trzecie miejsce 
w konkursie ,,Najpiękniejsza Wieś Opolska 

2016’’. Jest to jeden z nielicznych tego typu kon-
kursów w Polsce, organizowany od 1998 roku 
i nie chodzi w nim tylko o wizualne piękno. Wio-
ska jest w tym konkursie doceniana za piękno 
wspólnoty, jak tłumaczą organizatorzy: wspól-
noty zorganizowanej, dynamicznej i osiągającej 
wymierne postępy, z silną i pielęgnowaną tożsa-
mością. Jest to ogromny sukces całej społeczno-
ści, która na co dzień bardzo mocno angażuje się 
w sprawy miejscowości.

– Działa tu Ochotnicza Straż Pożarna, Stowa-
rzyszenie „Nasza Wioska – Ligota Prószkowska’’, 
Koło Mniejszości Niemieckiej, Zespoły śpiewacze 
„Ligockie Wrzosy’’ oraz „Małe Ligockie Wrzosy’’, 
grupa młodzieżowa „MEGA-PAKA oraz Rada Para-
fialna i Rada Sołecka. Wszystkie te organizacje na 
co dzień ze sobą współpracują, a część osób należy 
do paru grup – tłumaczy jedna z działaczek Stowa-
rzyszenia ,,Nasza Wioska – Ligota Prószkowska Pani 
Bernadeta Mueller. – Propozycję, by wystartować 
w konkursie dostaliśmy od Urzędu Miejskiego 
w Prószkowie już parę lat temu, ale wtedy mięliśmy 
remont kanalizacji i nie zdecydowaliśmy się. Nato-
miast w tym roku, gdy wioska już ładnie wygląda 
i wszystko sprawnie funkcjonuje wzięliśmy udział 
w konkursie – dodaje Pani Bernadeta. Przed wizy-
tacją komisji do mieszkańców został wystosowany 
apel, by posesje estetycznie się prezentowały, 
chodziło o proste czynności jak wykoszenie trawy 
i pozamiatanie chodników. Natomiast w tych czę-
ściach wioski, gdzie odbywają się wspólne spo-
tkania i gdzie była wątpliwość czy ktoś o to zadba, 
zebrała się młodzież, wspólnie obeszła wioskę, 
wykosiła rowy i pozamiatała chodniki – tłumaczy 
i chwali ligocką młodzież działaczka. 

Najważniejszym punktem w konkursie jest 
przyjazd komisji, która ocenia wioskę, a jej 

20 września to ważna data w życiu każdego 
przedszkolaka, ponieważ w tym dniu 

obchodzone jest ich święto – Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka. 

Święto to zostało ustanowione w 2013 roku 
przez Sejm i ma szczególne znaczenie, by pod-
kreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju 

Świętowały przedszkolaki!
Dzień Przedszkolaka w Złotnikach

i edukacji dzieci. 
Idea tego dnia 
powstała w Łodzi, 
a data 20 września 
nie jest przypad-
kowa, ponieważ, 
to właśnie w poło-
wie września dzieci 
mają już za sobą 
okres adaptacyjny. W tym dniu w Przedszko-
lach organizowane są pasowania na przedszko-
laka. Tak też było w przedszkolu w Złotnikach. 
Najmłodsze dzieci podczas uroczystego apelu 
w towarzystwie swoich starszych kolegów zostali 
oficjalnie mianowani na przedszkolaków przez 
Panią dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Złotnikach. Starsi koledzy przygotowali 
dla świeżo upieczonych przedszkolaków krótki 

reperuar muzyczny, a następnie wszyscy udali 
się na plac zabaw, gdzie czekała na nich niesa-
mowita niespodzianka – mnóstwo kolorowych 
balonów wypełnionych helem. Poprzez wypusz-
czenie w niebo balonów zakończono w radosny 
sposób to wielkie święto przedszkolaków.

Nowym przedszkolakom życzymy przede 
wszystkim dużo uśmiechu i chęci do poznawa-
nia świata!

Najpiękniejsza wieś!
III miejsce w konkursie Piękna Wieś Opolska 2016

mieszkańcy muszą ją jak najlepiej zaprezento-
wać. Spotkanie rozpoczęło się w Ligockim Młynie 
od poczęstunku. Komisji podano typowe dania 
wiejskie: ziemniaczki w mundurkach, grzyby 
z naszych lasów, kołacz z jagodami. Następnie 
odbył się przejazd bryczką przez Ligotę Prósz-
kowską i zaprezentowanie najważniejszych 
miejsc wraz z wymienieniem roślin i zwierząt jakie 
występują na terenie wioski. Jednym z punktów 
jaki był oceniany była właśnie dbałość o środowi-
sko i zasoby przyrodnicze miejscowości. – Pod-
czas przejazdu trzeba było zweryfikować bioróż-
norodność, wymieniliśmy, że na naszym terenie 
występują gatunki derkacza i bociana czarnego 
– dodaje Pani Bernadeta. Komisja w informacji 
o zwycięzcach doceniła lasy otaczające wioskę, 
mrowiska chronionej mrówki ćmawej, Pomnik 
Przyrody „Aleja Dębowa’’, XVIII wieczny barokowy  
kościół umiejscowionym w centrum wioski oraz 
plac zwanym potocznie „rynkiem”.                                                                    

– Teraz już wiemy, że jakbyśmy wymienili 
dokładne nazwy roślin jakie rosną w stawie, to 
była szansa na wyższe miejsce, dlatego pozo-
staje pewien niedosyt. Pod tym względem nie 

byliśmy, aż tak dobrze przygotowani, ale też 
późno dowiedzieliśmy się o konkursie – tłuma-
czy Pani Bernadeta. 

Urząd Marszałkowski Województwa Opol-
skiego już teraz ogłosił warsztaty odnośnie kon-
kursu na przyszły rok, a nikt z Ligoty Prószkowskiej 
przed konkursem nawet nie wiedział o takich 
spotkaniach. Jest to tym większy sukces, że bez 
większych przygotowań zdobyli trzecie miejsce.                                                                                        
Oprócz prestiżu, miejscowość dostała nagrodę 
w wysokości 10 tys. złotych, ale jeszcze nie ma 
pomysłu na co przeznaczyć wygraną. -Najpierw 
zostanie zorganizowane zebranie wiejskie i tak 
zwana konfrontacja społeczna mieszkańców, 
jakie oni mają pomysły na zagospodarowanie 
takiej sumy pieniędzy. Zostanie wybrany najlep-
szy pomysł, a może i kilka, bo można nagrodę 
rozsądnie podzielić – mówi Pani Bernadeta 
Mueller.                                                                                                                                       

Ligota Prószkowska to wspaniała wioska, która 
dzięki wspólnej pracy mieszkańców, zdobywa 
nagrody w konkursach, ale przede wszystkim jest 
przyjemnym miejscem, gdzie każdy znajdzie coś 
dla siebie.
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Żniwniouk, który co roku chucznie obcho-
dzony jest w naszej gminie, w tym roku odbył 

się w Zimnicach Wielkich. Śląsk opolski słynie 
z tego, że jest to jedna z największych lokalnych 
imprez, w której udział biorą niemal wszyscy 
mieszkańcy.

Po miesiącach ciężkiej pracy rolnikom należało 
się trochę rozrywki i czegoś zupełnie innego od 
pracy. W związku z tym świętowanie zakończe-
nia prac na polach rozpoczęło się już w sobotę 
wieczorem zabawą taneczną z zespołem Omega, 
podczas której mieszkańcy bawili się do póź-
nych godzin nocnych. W niedzielę, o godzinie 
12:00 odbyła się uroczysta dziękczynna Msza 
Święta w kościele parafialnym pw. Jana Chrzci-
ciela w Zimnicach Wielkich, którą koncelebrował 
ks. Jan Czereda oraz kapłani z parafii w gminie 
Prószków. Wszyscy zebrani mieszkańcy dzięko-
wali za okres ciężkiej pracy, za plony i sprzyjającą 
pogodę.  

Następnie odbyła się jedna z najbardziej efek-
townych części dnia – korowód dożynkowy. Pod-
czas przejazdu przez wieś można było podziwiać 
ogromną kreatywność mieszkańców w dekoro-
waniu ulic i trasy przejazdu korowodu. Natomiast 
sam korowód wywoływał wiele pozytywnych 
emocji, a zgromadzeni mieszkańcy byli zachwy-
ceni pomysłowością wszystkich uczestników 
Święta Plonów.  

O godzinie 14:30 nastąpiło oficjalne otwar-
cie uroczystości. W tym roku starostami doży-
nek zostali Justyna Meicher i Gerhard Kocurek. 
Na gminne świętowanie przybyło wielu gości, 
a wśród nich była 32 osobowa grupa z Fallingbo-
stel-Walsrode w Niemczech. W część artystyczną 
wprowadził nas Piotr Pach, który prowadził całe 
dożynki – a poprzeczkę postawioną miał bardzo 
wysoko po ostatnich dożynkach w Żlinicach. Na 
scenie wystąpiła niezastąpiona Orkiestra Dęta 
Prószków, mażoretki ze specjalnym występem, 
wokaliści z Klubu Wokalisty oraz najsłynniejszy 
kabaret w gminie, kabaret Ługi Bugi, który jak 
zwykle dostarczył gościom wielu powodów do 

Sponsorem Gminnych Dożynek 
był: Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną 
dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za 
przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie naj-
ważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili 
obecnej spółka rozpoczyna realizację kluczo-
wego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 
Zdzieszowice–Wrocław o długości ok. 130 
km i średnicy 1000 mm, na terenie woj. dol-
nośląskiego i opolskiego. 

Efektem projektowanej inwestycji będzie 
zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności 
przesyłu gazu ziemnego w rejonie Opolszczy-
zny oraz Górnego i Dolnego Śląska. Ważną 
korzyścią dla gmin będą dodatkowe wpływy 
finansowe w postaci odprowadzanego 
corocznie przez inwestora podatku od nieru-
chomości w wysokości 2% wartości odcinka 
gazociągu zlokalizowanego na terenie danej 
gminy. Będzie to kwota regularnie wpływa-
jąca do budżetu gminy, którą można przezna-
czyć na potrzeby mieszkańców i społeczności 
lokalnych. 

Ponadto gazociąg relacji Zdzieszowice-
Wrocław będzie stanowić ważny element 
Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komi-
sja Europejska w październiku 2013 roku 
przyznała inwestycji status „Projektu o zna-
czeniu wspólnotowym” („Project of Common 
Interest”). Więcej informacji o znaczeniu sta-
tusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu 
gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze 
poświęconej projektom PCI zamieszczonych 
na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. 
(http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/
krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-
wroclaw/ 

„Budowa gazociągu relacji Zdzieszowice-
Wrocław planowana jest także do współfinan-
sowania przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko”. 

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są pro-
wadzone z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii i systemów zabezpieczeń oraz 
z poszanowaniem środowiska naturalnego 
i praw wszystkich interesariuszy.

Już zboże zebrane, to czas na dożynki!
Żniwniouk w Zimnicach Wielkich

uśmiechu. Na sołtysów i przedstawicieli sołectw 
czekały specjalne zadania. Z materiałów typowo 
dożynkowych, a więc ze zbóż, kukurydzy czy 
ziemniaków mieli stworzyć to, czego najbardziej 
potrzebuje ich wioska. Pomysły były zaskakujące! 
Tak przestawiała się lista życzeń: sołtys Złotnik 
pragnie, aby remont remizy, który aktualnie jest 
przeprowadzany został szczęśliwie zakończony, 
w Winowie marzy się własna remiza, której aktu-
alnie w ogóle nie posiadają, Nowa Kuźnia marzy 
o czystym stawie, Boguszyce chcą budowy 
drogi, a Chrząszczyce... marzą o czasie z Panią 
Burmistrz. Jak widać marzeń dużo, a czasu sporo, 
w końcu następne dożynki dopiero za rok, tak że 
czekamy na podjęcie pracy, by choć część pla-
nów udało się zrealizować. Rozstrzygnięty został 
także coroczny konkurs Koron Żniwnych. Choć 
nie było tutaj żadnego zaskoczenia, ponieważ jak 
co roku zasłużenie przyznano wszystkim miej-
scowościom pierwsze miejsca. W końcu każdy 
rolnik w swoją pracę wkłada wiele wysiłku, a to 
jest dowód docenienia ich trudu i ciężkiej pracy. 

Na zakończenie dożynek odbyła się wspólna 
zabawa taneczna z zespołem Diamant. Do zoba-
czenia za rok! 
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Benefis to wyjątkowa uroczystość, podczas 
której podziwia się i honoruje dorobek danej 

osoby. We wtorek, 20 września w kościółku 
poewangelickim odbył się podwójny benefis: 
Pani Ingeborgi Odelga i Bernarda Lellek, którzy 
oprócz osiągnięć dla społeczności, w tym roku 
obchodzili również jubileuszowe urodziny.

Pani Ingeborgi nikomu nie trzeba przedsta-
wiać. To od lat aktywnie działająca społecznie 
osoba w naszej gminie. W tym roku skończyła 90 
lat ale to nie przeszkadza jej, aby wciąż aktywnie 
działać w Mniejszości Niemieckiej i regularnie 
odwiedzać szkoły w naszej gminie podczas wyjąt-
kowych uroczystości. Zakochana w twórczości 
Josepha von Eichendorffa, zawsze uśmiechnięta 
i serdeczna, a prywatnie zapalona działkowiczka, 
która swoim optymizmem potrafi zarazić każ-
dego. Natomiast Pan Bernard Lellek to były wójt 
Prószkowa, który w tym roku skończył 80 lat. 
Podczas lat sprawowania władzy w naszej gmi-
nie czynnie działał, aby Prószków odzyskał swój 

Zarząd Gminny Mniejszości Niemieckiej 
w Prószkowie oraz Koło Mniejszości Niemiec-
kiej w Chrząszczycach zapraszają na Mszę św. 
za wszystkich żyjących i zmarłych członków 
mniejszości niemieckiej na terenie gminy 
Prószków.

Msza św. odbędzie się w niedzielę, 
09.10.2016 o godz. 9.00 w kościele parafial-
nym w Chrząszczycach.

Po nabożeństwie spotkanie i poczęstunek 
w salkach parafialnych w Chrząszczycach 
– Frühschoppen.

Alle Interessierten und Mitglieder der deut-
schen Minderheit sind herzlich eingeladen.

Benefis Ingeborgi Odelga i Bernarda Lellek

dawny blask. Z ogromnym zaangażowaniem 
działał w środowisku sportowym – to pod jego 
okiem wybudowano m.in. salę gminastyczna 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie. 
Obecnie nie spoczywa na laurach i działa spo-
łecznie w Mniejszości Niemieckiej.

Na uroczystośći pojawiło się wielu gości m.in.: 
Burmistrz Prószkowa Róża Malik, ks. dr Piotr Tar-
liński, dyrektorzy szkół w Złotnikach i Prószkowie: 
Pani Maria Chudala i Pani Teresa Smoleń, Prezes 
TSKN na Śląsku Opolskim Rafał Bartek, Pano-
wie Gerd Aussem i Stefan Hahn menedżerowie 
Orkiestry Reprezentacyjnej Federalnych Sił Zbroj-
nych Niemiec.

Po uroczystym przywitaniu wszystkich gości, 
prelekcję wygłosił ks. Piotr Tarliński, który jest die-
cezjalnym duszpasterzem mniejszości narodo-
wych i etnicznych. W rolę prowadzącego uroczy-
stość wcielił się Norbert Rasch, który rozmawiał 
z  Panią Ingeborgą i Panem Bernardem na temat 
ich życia teraźniejszego i podkreślał, że wciąż są 
w dobrej formie i działają na rzecz swoich spo-
łeczności. Po oficjalnych życzeniach, odbył się 
krótki występ młodzieży pod opieką Heleny 
Kowol, a zaśpiewała również Paulina Klosa, Aneta 
Lissy-Kluczny i Norbert Rasch.

Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego 
i dziękujemy za tyle lat pięknej działalności.

Złote Gody w gminie Prószków

Urząd Stanu Cywilnego w Prószkowie  
przy Urzędzie Miejskim w Prószkowie zachęca pary 
małżeńskie, które w 2016 roku obchodziły bądź będą 
obchodzić jubileusz Złotych lub Diamentowych 
Godów, do udziału w uroczystości gminnej, podczas 
której Burmistrz Prószkowa złoży życzenia jubilatom.

Uroczystość odbędzie się 16 listopada  
2016 r. (środa)  o godz. 13.00  
w hotelu ARKAS w Prószkowie.

Prosimy zgłaszać jubilatów do 31 października 2016 r.  
pod numerem 77 4013 713, 77 4013 745  
lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Prószkowie, ul. Opolska 17.
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Kolejne sukcesy  
Ligockich Wrzosów!
41. Międzynarodowy Tydzień Wielokulturowości w Mainz  
w Niemczech

W niedzielę, 11 września zespół Ligockie Wrzosy wziął udział w 41. 
Międzynarodowym Tygodniu Wielokulturowości w Mainz. Ligockie 

Wrzosy jako jedyne reprezentowały województwo opolskie i były jedynym 
polskim zespołem spośród ponad 20 zespołów i grup prezentujących się 
na dużej scenie na Rynku w Mainz. W tym dniu oprócz występów na dużej 
scenie zespół pod wodzą Przemysława Ślusarczyka miał okazję wzbogacić 
swoim śpiewem liturgię mszy świętej w kościele św. Emmerana skupiaja-
cym m.in. Polonię.

Nadleśnictwo wita!
Dni otwarte w Nadleśnictwie Prószków

W niedzielę, 18 września w Nadleśnictwie Prószków odbył się Dzień 
Otwarty połączony z uroczystością otwarcia ścieżki edukacyjnej 

w parku, który znajduje się na terenie nadleśnictwa. W bogatym programie 
zaplanowanym na ten dzień na wszystkich przybyłych gości oprócz zwie-
dzania obiektów siedziby nadleśnictwa i parku każdy znalazł coś dla siebie. 
Na najmłodszych czekały gry i zabawy, takie jak turniej piłki nożnej, kon-
kurs plastyczny czy wbijanie gwoździ na czas. Na specjalnie przygotowa-
nych stoiskach można było kupić wyroby z dziczyzny, miód, zioła, a nawet 
akcesoria i sprzęt ogrodniczy. Czas umilił koncert Gminnej Orkiestry Dętej 
z Komprachcic, prezentacja filmów o tematyce przyrodniczej, licytacje, 
pokazy rzeźbienia w drzewie, jak również pokaz kultury i etyki łowieckiej. 
Był to udany dzień, który choć w małej części pokazał jak wygląda praca 
Nadleśnictwa w Prószkowie.
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WWW –  
DLA MŁODYCH

WWW to ,,Winowskie Wieczory Wiary’’, 
spotkania dla młodych, gdzie 

oprócz spotkania z drugim człowiekiem jest spo-
tkanie z Panem Jezusem. 

Inicjatywa zrodziła się na ognisku podsumo-
wującym wyjazd do Krakowa na Światowe Dni 
Młodzieży. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 
w piątek 16 września o godzinie 20:00 od wspól-
nego śpiewu, gdy kościół w Winowie wypełnił się 
młodzieżą. Pierwszą częścią spotkania był krótki 
koncert uwielbienia, w trakcie którego kilka słów 
do młodzieży wygłosił ks. Łukasz Knieć, który 
mówił o doświadczeniu wiary poprzez spotka-
nie. Po krótkiej przerwie na herbatę i rozmowy, 
odbyła się druga najważniejsza część tego wie-
czoru, a więc Masz Święta. Wszystko zakończyło 
się zgodnie z planem, a młodzież napełniona 
spotkaniem z uśmiechem na ustach  i spoko-
jem w sercu wróciła do domów. Następne takie 
spotkanie już 21 października. Proboszcz parafii 
Eugeniusz Ploch wraz z winowską młodzieżą już 
teraz zapraszają na ten wieczór, gdzie piękno 
i szczęście jest na wyciągnięcie ręki.

Oktoberfest to najsłynniejsze dożynki 
chmielne organizowane co roku w Mona-

chium, w Niemczech. To na ich wzór w innych 
miastach na całym świecie pod koniec września 
spotykają się mieszkańcy, by wspólnie uczcić 
święto piwa. W Górkach na placu przy ulicy Szkol-
nej już po raz dwunasty odbył się Oktoberfest, na 
wzór tego prawdziwego w Niemczech. Zabawa 
rozpoczęła się już w sobotę zabawą taneczną 
z DJ Krystiano. W niedzielę, 18 września od godz. 
14:00 powrócono do świętowania. Odbyły się 
występy dzieci z Publicznego Przedszkola w Gór-
kach, występ duetu Urszula i Jerzy, występ woka-
listy z Klubu Wokalisty Kamila Janoszka, również 
Studio BIS z Leśnicy odwiedziło tego dnia Górki, 
a zwieńczeniem tego dnia był koncert Gminnej 
Orkiestry Dętej Prószków.

W trakcie Oktoberfestu otwarte było dla gości 
Goreckie Muzeum, gdzie można było podziwiać 
wciąż powiększającą się kolekcję eksponatów. 

Serdecznie podziękowania dla sponsorów 
imprezy: Konsulat Republiki Federalnej Niemiec 
• Fadome • Vitra okna i drzwi • Kasperek Joachim • 
Kasperek Waldemar • Gambietz Karina • Poliwoda 
• Gogolok Marcin • Banasiewicz Tomasz • Banasie-
wicz Maria • Gogoszkło

Szkolenia przed naborami 2016
Partnerstwo Borów Niemodlińskich rozpoczyna nabory wniosków o dofinansowanie 

w ramach realizacji nowej Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2023. Pierwsze nabory wnio-
sków zaplanowaliśmy na tzw. duże projekty Leader, gdzie dofinansowanie może sięgać na 
min. 50 tys., maksymalnie 300 tys. zł. Ogłoszenie naborów przewidzieliśmy na 19 grud-
nia 2016 r, przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce od 2 do 31 stycznia 2017 
roku.

Wnioski będzie można składać na zadania wpisujące się w:
P4 – Przestrzeń kultur – materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Borów 

Niemodlińskich – zwiększamy liczbę działań ochrony czynnej (renowacja zabytków, dwo-
rów, kościołów,,folwarków, rzeźb, organów, wyposażenia, kapliczek itp. w ewidencji lub reje-
strze), badań i inwentaryzacji, zwiększamy poziom wiedzy o lokalnych zasobach kulturo-
wych oraz ilość małej infrastruktury umożliwiającej dostęp do zabytków (wieże widokowe, 
tarasy, ścieżki, dostosowanie wież kościelnych jako punkty widokowe itd.).

P5 – Krajobrazy – ożywione i nieożywione dziedzictwo przyrodnicze Borów Nie-
modlińskich –  zwiększamy liczbę działań ochrony czynnej (parki, stawy, zadrzewienia,śród-
polne oczka wodne itp., pomniki przyrody, użytki ekologiczne itp.), badań i inwentaryzacji, 
wiedzy o lokalnych zasobach przyrodniczych oraz małej infrastruktury umożliwiającej zrów-
noważone korzystanie z zasobów (trapy, wieże i tarasy widokowe, ścieżki, trasy itp.).

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń otwierających 
w/w nabory, które odbędą się w nowej siedzibie Partnerstwa Borów Niemodlińskich na 
Rynku 52 w Niemodlinie.

Kolejne spotkania o tej samej tematyce zaplanowaliśmy:
- 10 października 2016 r. godz. 17:00, w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
- 17 października 2016 r. o godz. 16:00, w sali Urzędu Miejskiego w Białej.
Na spotkaniu omówimy zasady, sposób składania i formularze wniosków, przedstawimy 

jakie koszty podlegają dofinansowaniu. Prosimy o wstępne przygotowanie propozycji swo-
ich projektów, tak byśmy mogli je omówić na spotkaniu. Zapraszamy do 2 osób z jednej 
organizacji/podmiotu.

Szczegóły na: www.boryniemodlinskie.pl

Gdzie się piwo warzy, tam się dobrze darzy 
XII Górecki Oktoberfest
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Zrozumieć Alzheimera
Światowy Dzień Chorych na Alzheimera

W środę, 21 września Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera gościła 
w Prószkowie w sali TSKN. Wizyta fundacji miała na celu świętowanie 

przypadającego na ten dzień Światowego Dnia Chorych na Alzheimera. 
Podczas spotkania opiekunowie mieli okazję opowiedzieć o swoich 

codziennych troskach, które spotykają ich podczas opieki nad osobą chorą. 
O tym, że żadna książka, ani lekarz nie wytłumaczy oraz nie odpowie na 
pytanie „Dlaczego...”. Jest to ważny punkt spotkań fundacji, która wspiera 
opiekunów w trudzie opieki nad osobami chorymi. Dla podopiecznych 
przygotowano muzykoterapię czyli współne tańce na zakoczenie spotka-
nia. Serdeczne podziękowania za organizację spotkania dla pani Sylwii Bia-
łończyk, która wraz z Gminą Prószków była gospodarzem spotkania. 

Choć tenis to elitarny sport, to w naszej gminie z powodzeniem obala 
się ten mit. Od pięciu lat dzieci i młodzież, a od zeszłego roku nawet 

osoby dorosłe uczą się grać w tenisa zupełnie za darmo dzięki działalności 
Fundacji Tenis Prószów. Na zakończenie sezonu letniego już po raz czwarty 
fundacja zorganizowała turniej tenisowy.

W sobotę 10 września swoje zawody rozgrywały dzieci i młodzież, nato-
miast 17 września osoby dorosłe/mężczyźni. W ciągu tych dwóch dni na 
kortach grało blisko 40 osób.

Najwcześniej do gry przystąpiły najmłodsze dzieci. Oprócz gier i zabaw, 
najważniejszym i przynoszącym satysfakcję okazało się zadanie polegające 
na utrzymaniu jak najdłuższej wymiany piłki z trenerem. W końcu w teni-
sie chodzi po prostu o przebijanie piłki przez siatkę, a jak wymiana trwa 
jak najdłużej to sama przyjemność. Po ponad dwóch godzinach rywalizacji 
najlepszy okazał się Kuba Marcinkowski, drugie miejsce zajął Olek Brzozow-
ski, a podium pięknie uzupełniła Ewelina Żyznowska. Następnie o 12:30 na 
kortach pojawiła się starsza i najliczniejsza grupa. Została ona podzielona na 
dwie podgrupy, a tam zawodnicy rozgrywali po dwa tibreaki do 10, syste-
mem każdy z każdym. Bez przegranego meczu do finału dostał się Franek 
Kępa i Łukasz Szenawa. Po zaciętej walce lepszy okazał się Łukasz i to on 
stanął na najwyższym stopniu podium, ale słowa uznania należą się również 
Frankowi, który będąc najmłodszym uczestnikiem tej grupy zajął drugie 
miejsce. Brązowy medal zdobył Bartek Wrona, który walczył nie tylko z prze-
ciwnikami, ale i z chorobą. Najstarsza młodzież rywalizowała już jak praw-
dziwi zawodowcy i tu najlepszy okazał się Maciek Gajewski, który w finale 
pokonał wspaniale serwującego tego dnia Pawła Wydrycha. Trzecie miejsce 
zajął Wiktor Romaniuk.

Rywalizacja dorosłych rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10:00 17 
września, a do gry przystąpili sami panowie. Najlepszy okazał się, broniąc 
tytułu wywalczonego przed rokiem, Artur Margos. W finale pokonał Seba-
stiana Kępe, który podobnie jak syn cieszył się z drugiego miejsca. W walce 
o trzecie miejsce Janusz Wincenciak pokonał Grzegorza Błacha i był to rów-
nież ostatni mecz zawodów. 

Fundacja Tenis Prószków wciąż aktywnie działa!
Turniej tenisowy w Prószkowie

Fundacja Tenis Prószków bardzo dziękuje sponsorom za pomoc w ufun-
dowaniu nagród Urzędowi Miejskiemu w Prószkowie i Galerii Centro.

Klasyfikacja końcowa:
Grupa I: 1. Kuba Marcinkowski; 2. Olek Brzozowski; 3. Ewelina Żyznowska
Pozostali uczestnicy: Paweł Gola, Łukasz Gola, Martyna Antoszczyszyn, 

Marysia Winnik, Antosia Goldman, Klaudia Nocoń i Julka Pawleta.
Grupa II: 1. Łukasz Szenawa; 2. Franek Kępa; 3. Bartek Wrona
Pozostali uczestnicy: Julka Rogóż, Justyna Stępień, Olek Kałwak, Zosia 

Winnik, Mateusz Najdel, Darek Kansy, Dominik Sobota, Emilka Sobota 
i Jędrzej Drąg.

Grupa III: 1. Maciek Gajewski; 2. Paweł Wydrych; 3. Wiktor Romaniuk
Pozostali uczestnicy: Karolina Pawleta, Paulina Wotzka, Szymon Szwe-

dowski, Łukasz Czajka
Osoby dorosłe: 1. Artur Margos; 2. Sebastian Kępa; 3. Janusz Wincenciak
Pozostali uczestnicy: Grzegorz Błach, Krzysztof Domagała, Marcin 

Gawron.
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LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

Orzeł Źlinice – liga okręgowa

LKS Polonia Prószków – klasa A

Sekcja kobiet MKS Gwiazda Prószków  
– II liga kobiet

Miesiąc wrzesień pewnie rozpoczęli piłkarze Orła Źlinice, którzy na 
własnym boisku wysoko pokonali drużynę Piomar Tarnów Przy-

wory (6:2). Kolejny mecz to niestety porażka na wyjeździe z Beniaminkiem 
z Karnkowa. Orły po trzech zwycięzkich meczach musieli przełknąć gorycz 
porażki. 

Na szczęście zła passa nie trwała długo, ponieważ już w następnym 
meczu z drużyną GLKS Kietrz nasi zawodnicy zasłużenie zwyciężyli wyso-
kim wynikiem 4:1. Kolejne imponujące zwycięstwo odniosła drużyna Orła 
w wyjazdowym meczu w Jemielnicy, gdzie po bardzo dobrej grze zwycię-
żyli aż 6:1.

Trzecia kolejka klasy A rozpoczęła się szczęśliwie dla piłkarzy Polonii 
Prószków, którzy na własnym boisku pokonali drużynę LKS Rusocin 4:2. 

Niestety kolejny mecz rozegrany na wyjeździe z drużyną LKS Polonia Biała 
zakończył się porażką 1:3. Piąta kolejka to również kolejna porażka. Tym 
razem na własnym boisku Poloniści podejmowali drużynę LZS Ścinawa 
Nyska. Mecz zakończył się wynikiem 0:3. Ostatni mecz w miesiącu wrze-
śniu to wysokie zwycięstwo na wyjeździe z drużyną LZS Lubrza 5:1.

Miesiąc wrzesień nie był szczęśliwy dla naszych Pań, które najpierw 
uległy na wyjeździe drużynie Miedź Legnica 0:3, a następnie na wła-

snym boisku drużynie SWD Wodzisław Śląski 2:3. Kolejny mecz to spotka-
nie z drużyną Mitech Żywiec, która wysoko pokonała piłkarki MKS Gwiazda 
Prószków (6:0). Ostatni mecz w miesiącu wrześniu to spotkanie z drużyną 
KKS Zabrze, które zakończyło się podziałem punktów (1:1).

Piłkarze z Przysieczy swój pierwszy wrześniowy 
mecz zwyciężyli na własnym boisku z dru-

żyną ze Strzeleczek (4:2). Niestety podczas kolej-
nego meczu na wyjeździe nasza drużyna uległa 
przeciwnikom z Górażdży (0:2). Zła passa została 
podtrzymana również podczas kolejengo meczu 
z drużyną z Dąbrówki (0:1). Przełamanie nastąpiło 
podczas ostatniego wrześniowego  meczu, gdzie 
drużyna LZS Przysiecz odniosła wysokie zwycię-
stwo na wyjeździe z drużyną Łowkowice (3:0).

Kibicuj razem z nami!
Co słychać na gminnych boiskach?


