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Publiczna Szkoła Podstawowa 
z Prószkowa we współpracy z Ośrodkiem 
Kultury i Sportu oraz Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
już po raz kolejny zorganizowała festyn 
promujący aktywny tryb życia.           Str. 2

Na początku czerwca Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Kaprys pod batutą 
Klaudiusza Lisonia przygotowała 
wyjątkowe wydarzenie dla rodziców 
i dzieci – koncert muzyki filmowej 
i bajkowej.            Str. 5

W niedzielę, 4 czerwca na wszystkich 
przybyłych gości w Nadleśnictwie 
czekało wiele atrakcji, w tym 
konkurencje rozgrywane na czas, takie 
jak wbijanie gwoździ czy poprzeczne 
przepiłowywanie drewna.           Str. 3 

Mamo, tato –  
poćwicz ze mną!

Koncert muzyki  
filmowej i bajkowej

Dni Otwarte w  
Nadleśnictwie Prószków

W Prószkowie już po raz dziewiąty odbyła się Prószkowska Parada Orkiestr Dętych. Kilka minut po 19:00 ulicami Prószkowa wyruszyły
specjalnie zaproszone na tę okazję orkiestry. Pomimo deszczowej aury, mieszkańcy dopisali swoją obecnością.               Str. 4
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Ein Sommertag in Proskau
 Sonnenschein und Schönwetterwolken
am blauen Himmel.
Nicht nur über meinem kleinen Garten
auch über unserem Städtchen
mit seinem barocken Kirchlein am Ring
und dem Schloss mit den smaragden Türmen,
die leuchten weit ins Land hinaus,
über fruchtbare Felder 
und rauschende Wälder.
Auch „unsere Bache” bescheint die Sonne,
wie sie sich durch blühende Wiesen, Teiche 
und uralte Mühlen schlingelt,
bis sie dann in die Oder mündet.
Solch ein schöner Sommertag sollte nie vergehen!
 
Letni dzień w Prószkowie
 Pogodne chmury i słońce
na błękitnym niebie.
Nie tylko nad moim małym ogródkiem,
również nad naszym miasteczkiem,
ze swoim barokowym kościółkiem w rynku
i zamkiem z szmaragdowymi wieżami.
Słoneczko oświeca też nasz potoczek
wijący się przez kwitnące łąki, stawy
i stare młyny,
aż w końcu wpadnie do Odry.
Tak piękny letni dzień mógłby trwać
wiecznie.  

Ingeborg Odelga

W piątek, 9 czerwca 2017 roku w Koszęcinie, 
w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk 

odbył się Przegląd Finałowy XXIV Regionalnego 
Przeglądu Pieśni im. profesora Adolfa Dygacza 
„Śląskie Śpiewanie 2017”. W Przeglądzie wzięło 

Jeden z największych i przyciągających najwięk-
szą liczbę uczestników festyn zorganizowany 

w gminie Prószków. Festyn dla całych rodzin, 
zaczynając od najstarszych członków rodziny, a na 
najmłodszych kończąc. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa z Prószkowa we współpracy z Ośrodkiem 
Kultury i Sportu oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej już po raz kolejny zorganizowała festyn 
promujący aktywny tryb życia.

W sobotę, 3 czerwca festyn uroczyście otwo-
rzyła pani dyrektor PSP Prószków, Teresa Smoleń, 
która powitała przybyłych gości i życzyła udanej, 
a przede wszystkim aktywnej zabawy. Pierwszym 
punktem programu były występy mażoretek. 
Dziewczynki dopingowane oklaskami, zapre-
zentowały swoje umiejętności. Potem przyszedł 
czas na najważniejszy punkt programu, czyli 
konkurencje sportowe i plastyczne. Dzieci wraz 
z rodzicami otrzymały specjalne karty, na których 
zbierali punkty, jeżeli zaliczyli daną konkurencję. 
Na wszystkich uczestników czekał m.in. aerobik, 
nauka zumby, bieg na nartach po trawie, sztafeta 
rodzinna oraz mecz siatkówki. Podczas całego 
festynu na kortach, Fundacja Tenis Prószków 
zachęcała do gry w tenisa i prowadziła zajęcia dla 
dzieci i dorosłych.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej czuwali nad bezpieczeństwem uczestni-
ków i pod specjalnym namiotem przygotowali 
przekąski i napoje chłodzące, które w ten upalny 
dzień były niezbędne przy ciągłym wysiłku fizycz-
nym. Dzieci opuszczały stadion zadowolone, 
ale wykończone. Takie dni pokazują, że można 
aktywnie spędzić czas całą rodziną!

Wyśpiewane zwycięstwo!
Ligockie Wrzosy w “Śląskim Śpiewaniu” w Koszęcinie

udział 51 podmiotów wykonawczych. Elimi-
nacje opolskie miały miejsce 8 maja 2017 roku 
w Łubnianach. Zespół Ligockie Wrzosy zwyciężył 
w kategorii zespoły wokalne i wokalno-instru-
mentalne. Gratulujemy!

Mamo, tato – poćwicz ze mną
Rodzinny festyn na Stadionie Miejskim w Prószkowie
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Nadleśnictwo Prószków już po raz kolejny zor-
ganizowało Dzień Otwarty, tak by wszyscy 

zainteresowani mieszkańcy mogli zobaczyć na 
czym polega ich praca, ale również dowiedzieli 
się czegoś więcej o otaczającej nas przyrodzie. 

W niedzielę, 4 czerwca na wszystkich przyby-
łych gości w Nadleśnictwie czekało wiele atrakcji, 
w tym konkurencje rozgrywane na czas, takie jak 
wbijanie gwoździ czy poprzeczne przepiłowywa-
nie drewna okrągłego piłą. Można było zwiedzić 
budynek nadleśnictwa oraz dowiedzieć się jakie 
zwierzęta występują w Borach Niemodlińskich. 
Co godzinę, odbywał się również pokaz maszyny 

W roku 2017 minęło 20 lat od momentu pod-
jęcia współpracy Gminy Prószków z mia-

stem Hünfeld i nawiązania pierwszych konaktów. 
Z okazji Jubileuszu, w dniu 16 czerwca zorga-
nizowana została uroczystość, na którą zapro-
szono gości nie tylko z naszej gminy ale także zza 
granicy.

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą 
Święta w kościele parafialnym w Chrząszczycach. 
Podniosłego nastroju nadała piękna oprawa 
muzyczna w wykonaniu Chóru Parafialnego, 
Scholi Parafialnej oraz Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Kaprys. Następnie wszyscy zaproszeni 
goście, w tym delegacja z miasta Hünfeld oraz 
Landerneau (Francja) udali się do „Gościńca Pod 
Różą”, gdzie odbyła się dalsza część świętowania.

Na sali wypełnionej po brzegi, prócz boga-
tego programu artystycznego, nie zabrakło także 
licznych przemówień, w których wspominano 
lata udanej współpracy Polsko-Niemieckiej.

Pierwsza głos zabrała Burmistrz Prószkowa 
Róża Malik, która podkreślała jak ważna jest 
dla nas współpraca z przyjaciółmi zza granicy, 
następnie kilka słów dodał Burmistrz Hünfeld 

Co w lesie piszczy?
Dni Otwarte Nadleśnictwa Prószków

do ścinki drzew-Harwester, a w sali konferen-
cyjnej można było obejrzeć filmy przyrodnicze 
i zobaczyć na jakim sprzęcie pracuje leśniczy. 

Klub piłkarski MKS Prószków również miał 
swoje stoisko, na którym promował drużynę i pro-
wadził zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.  

Oprócz części edukacyjnej była też część 
gastronomiczna. Na poszczególnych stanowi-
skach można było spróbować dziczyzny, trady-
cyjnej grochówki, chleba ze smalcem, oscypka 

i miodu, ale też w to niedzielne popołudnie 
można było napić się kawy lub herbaty.  

O oprawę muzyczną, jak przystało na leśni-
czych, zadbał Zespół Trębaczy Leśnych ,,Leśny 
Róg’’, a następnie zaprezentowała się Orkiestra 
Dęta z Komprachcic.

Wspólna Europa to nie są puste słowa!
20 lat partnerstwa Gminy Prószków z miastem Hünfeld

Stefan Schwenk oraz V-ce Burmistrz Landerneau, 
Elisabeth Omnes. Jednym z najważniejszych 
gości, którzy uświetnili uroczystość był założyciel 
Partnerstwa ks. Eugen Kutzka, który jako pierw-
szy wyszedł z inicjatywą współpracy.

Z dużym zaciekawieniem goście słuchali 
przemówienia byłego wójta Prószkowa, Pana 
Bernarda Lellek, który wspominał nie tylko oko-
liczności powstawania Partnerstwa ale także 
mówił o pomocy, jaką gmina Prószków uzyskała 
ze strony niemieckiej, głównie podczas tragicz-
nej w skutkach powodzi w 1997 roku.

Jesteśmy dumni ze stale rozwijającej się 
współpracy na niemal każdej płaszczyźnie 
życia w naszej gminie, od kontaktów pomiędzy 
samymi mieszkańcami, po współpracę z orkie-
strami oraz młodzieżą, która co roku odwiedza 
i gości młodzież z Niemiec. 
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Pomimo brzydkiej pogody, w sobotę 17 czerwca 
mieszkańcy i wszyscy goście licznie zgroma-

dzili się na trasie przejścia Parady. Parę minut po 
19 jako pierwsza zaprezentowała się Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta ,,Kaprys’’ ze Źlinic, a na zakończe-
nie przeszła Gminna Orkiestra Dęta z Prószkowa. 
Następnie wszyscy uczestnicy tego wydarzenia 
przeszli do parku w Ośrodku Kultury i Sportu i tam 
czas na przywitania mieli przedstawiciele władzy. 
Pani Burmistrz, Róża Malik uroczyście otworzyła 
uroczystość i przedstawiła gości z Niemiec i Francji, 

IX Prószkowska Parada Orkiestr
W Prószkowie już po raz dziewiąty odbyła się uroczysta Parada Orkiestr Dętych, 
a następnie koncerty na trzech scenach, które trwały aż do północy. 

którzy przyjechali do naszej gminy, z okazji 20-lecia 
partnerstwa miast Prószków – Hünfeld.

Po krótkich przemówieniach na scenę jako 
pierwsze weszły mażoretki i tancerki grupy 
tanecznej Scorpion. Zaprezentowały się wszyst-
kie grupy wiekowe i słusznie za swoje występy 
zostały nagrodzone gromkimi brawami. Zupeł-
nie inną kulturę, zarówno tę muzyczną i taneczną 
przedstawił zespół Eskell z Francji. Jego członko-
wie ubrani w ich regionalne stroje, zaprezento-
wali pełen radości tradycyjny taniec. 

Punktualnie o 20, na wszystkich trzech sce-
nach rozpoczęły się koncerty, w których łącznie 
wystąpiło 12 orkiestr, w tym aż cztery młodzie-
żowe. Na scenie w parku OKiS jako pierwsza 
wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrz-
nych z Poznania. Muzycy swoją działalność arty-
styczną rozpoczęli w maju 1947 roku, a obok 
muzyki wojskowej i marszowej możemy usły-
szeć utwory niemal każdego gatunku muzycz-
nego. Orkiestra wielokrotnie koncertowała na 
światowych scenach, w niemal całej Europie, 
m.in. Belgii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Holandii, a także w Chinach. Następnie na scenie 
pojawili się gospodarze, którzy na co dzień ćwi-
czą w Ośrodku Kultury i Sportu, a więc Gminna 
Orkiestra Dęta z Prószkowa, która koncertuje już 
od ponad 50-ciu lat. O 22 zaprezentowała się 
Tarnogórska Orkiestra Dęta z Tarnowskich Gór, 
a jako ostatnia wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy 
Bestwina z Kaniowa, która uczestniczyła w festi-
walach muzycznych we Francji, jak również 
w Festiwalu Kwiatów w San Remo we Włoszech.

Na scenie w rynku koncertowanie rozpoczął 
zespół z Czech – Orkiestra Dęta Miasta Albrech-
tice.  Jako druga zaprezentowała się Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Olesna, a ponieważ było 
już coraz chłodniej, to by się choć trochę ogrzać 
odważniejsze pary nawet tańczyły. Zaraz po 
gościach z Olesna na scenę wyszła Miejska Orkie-
stra Dęta z Żywca, która jest laureatem Grand Prix 
na międzynarodowym Konkursie Orkiestr Dętych 
w Denain we Francji. Na zakończenie wystąpił 
zespół Ruckkehrser Dorfmusikanten z Niemiec. 

Natomiast sceną w Parku Partnerstwa zawład-
nęły zespoły młodzieżowe. Jako pierwsi wystąpili 
goście z Hünfeld, czyli Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta ,,Blow’’, która już w poprzednich latach 
uczestniczyła w Paradzie. Następnie wystąpiła 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ,,Kaprys’’, która 
zaprezentowała m.in.  muzykę bajkową, a pod-
czas jej występu brakowało miejsca nie tylko do 
siedzenia, ale nawet do stania, tak liczne grono 
przyszło posłuchać zespołu ze Źlinic. Orkiestra 
Dęta z Kotulina była jedyną nie młodzieżową, 
która wystąpiła tego dnia na scenie w Parku Part-
nerstwa. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gogolina 
zakończyła koncertowanie przed zamkiem. 

Na zakończenie tego wspaniałego dnia, trady-
cyjnie już o północy wszystkie orkiestry zagrały 
,,Odę do radości’’. Był to wzruszający moment 
pokazujący, że pomimo różnych kultur i języków, 
muzyka łagodzi obyczaje i łączy ludzi z całego 
świata. Różnorakie koncerty są organizowane 
na całym świecie, ale Parada Orkiestr Dętych, 
a następnie występy zespołów na trzech scenach 
w jednym mieście, to niepowtarzalne wydarze-
nie, które jest organizowane tylko w naszej gmi-
nie Prószków.
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Na początku czerwca Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Kaprys pod batutą Klaudiusza Lisonia 

przygotowała wyjątkowe wydarzenie dla rodzi-
ców i dzieci – koncert muzyki filmowej i bajkowej. 
Pomimo tego, że orkiestra znana jest ze świetnie 
przygotowanych koncertów, chyba nikt nie spo-
dziewał się, że na największej sali Hotelu Arkas 
odbędzie się tak wyjątkowe show. Zapełnione 
parkingi, sala wypełniona po brzegi, a w progu 
witające gości postacie bajkowe zapowiadały 
popołudnie, pełne wyjątkowych atrakcji.

W rolę prowadzącego wcielił się znany aktor 
z Teatru Lalki i Aktora w Opolu – Pan Andrzej 
Mikosz. A co działo się na scenie? Niesamowity 
pokaz nie tylko świetnej muzyki ale również 
niesamowity pokaz światła i obrazu. Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta Kaprys przeszła samą sie-
bie i trzeba przyznać, że trafiła w przysłowiową 
„dziesiątkę”. Muzyka z musicali, muzyka z bajek 
Walta Disneya, ścieżki dźwiękowe z takich fil-
mów, jak Kraina Lodu czy Lilo and Stitch, a także 
świetne występy Scorpion DT, sprawiły, że lep-
szego piątkowego popołudnia ciężko było sobie 
wymarzyć.

Ave Maria, Gratia Plena
Pamiętając o św. Janie Pawle II

Już po raz dziesiąty uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej z klas IV-VI przygotowali program 

– montaż słowno-muzyczny upamiętniający 
postać Św. Jana Pawła II. Spotkanie odbyło sie 
w najbardziej odpowiednim miejscu - w Kościele 
p.w. Św. Jana Pawła II w Przysieczy, przygotowany 
przez panią G.A. Lellek- nauczycielkę religii i E. 
Tokarską - nauczycielkę j. polskiego. Pomysł naro-
dził się niedługo po śmierci papieża, pomyślały-
śmy wtedy , że  należy upamiętniać  tę postać  
nie tylko jako Głowę Kościoła, lecz jako Polaka 
i patriotę – godnego naśladowania i będącego 
wzorem, zwłaszcza dla młodych. 

Podczas  spotkania wspominano postać Św. 
Jana Pawła II, zwłaszcza przesłanie jego pon-
tyfikatu, który odnowił oblicze Ziemi i Kościoła 
i który był prawdziwym darem Opatrzności Bożej 
dla Polski i świata.

Podczas  programu  uczniowie recytowali 
poezję oraz wspólnie z przybyłymi wiernymi 
śpiewali pieśni maryjne i pielgrzymkowe. Grom-
kie brawa były dowodem na to, że program przy-
gotowany przez uczniów PSP Prószków bardzo 
się podobał!

W ZS im. ks. K. Brommera w Zimnicach Wielkich 
z okazji obchodów Dnia Dziecka zorganizo-

wano niecodzienne warsztaty – poetyckie. Podczas 
trwania warsztatów prowadzonych przez Panią 
Jolantę Drwięgę, uczniowie mieli okazję odkryć 
w sobie prawdziwych poetów. Temat wierszy skie-
rowany został na rodzinę i jej wielką wartość.

Czym jest rodzina?
Rodzina to nie tylko klan, familia czy ród,
ale także innych rzeczy w bród.
Rodzina to też miłość i poszanowanie,
i wzajemne siebie słuchanie.
Rodzina to dom i schronienie,
rodzina to najcenniejsze mienie.
Różne religie maja różne mniemanie,
chrześcijanie, żydzi, muzułmanie.
Jednak cały świat to rodzina,
wspaniała, wielka, jedna, jedyna.
Rodzina niczemu nie przeczy,
rodzina to naturalny stan rzeczy. 

Martin Cebula
uczeń kl. III gimnazjum  

w ZS im. ks. K. Brommera w Zimnicach Wielkich

Szkolni poeci
W Zimnicach Wielkich odkrywają poetów

 
Rodzina

Kochająca rodzina
to okaz miłości,
czasem się bawi,
a czasem złości.
Czasem się kłóci,
czasem figluje,
ale i tak się dogaduje.
Trzyma się razem, o wszystkim rozmawia,
ale o sobie nie powie złego zdania.
Myśli o sobie w dzień i w nocy,
razem jest raźniej, razem jest lepiej,
razem - to jest to!

Izabela Pudełko i Agata Linkowska
 uczennice  kl. 5 w ZS im. ks. K. Brommera 

w Zimnicach Wielkich

Oprócz świetnej muzycznej zabawy na naj-
młodszych czekały jeszcze dodatkowe atrak-
cje: malowanie twarzy oraz pyszne ciasta 
i ciasteczka. 

Należy docenić przede wszystkim fakt, że 
wstęp na koncert był całkowicie darmowy, za 
co wszystkim sponsorom wspierającym Mło-
dzieżową Orkiestrę Dętą Kaprys serdecznie 
dziękujemy!

Kaprys potrafi zaskoczyć!
Rodzinny koncert muzyki bajkowej i filmowej
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Mieszkańcy Górek cały czas dążą, by rozwijać 
swoją miejscowość, a w tym roku po założe-

niu stowarzyszenia „Nasze Górki’’, po raz pierwszy 
otrzymali grant w wysokości 6 tys. złotych z Part-
nerstwa Borów Niemodlińskich z projektu „Dzia-
łaj Lokalnie’’. – Nasz projekt nosi tytuł:  „Świat nie 
kończy się na internecie” i jest głównie skierowany 
do młodzieży i dzieciaków – mówi Pani Justyna 
Szmechta, członkini Rady Sołeckiej. To właśnie 
Rada Sołecka wraz z grupą osób tworzących 
stowarzyszanie wpadli na pomysł, by docenić 
młodzież, która w ciepłe wieczory gra na boisku 
w piłkę. – Bardzo ich za to cenimy, bo w obecnych 
czasach nie słychać na wsiach gwaru młodzieży 
i dzieciaków, większość albo ma masę zajęć dodat-
kowych, albo siedzi przed komputerami – słusznie 

Prymuski 
Opolszczyzny?
Sukcesy uczennic Publicznego 
Gimnazjum w Prószkowie

Publiczne Gminazjum w Prószkowie od zawsze 
słynęło z wielu uzdolnionych uczniów. 

Młodzież od lat staje się laureatami wielu pre-
stiżowych konkursów, w tym głównie tych 
językowych.

Dwie wyjątkowe uczennice zasługują na 
szczególne wyróżnienie. Karolina Fronia i Wikto-
ria Groehlich to na pierwszy rzut oka zwyczajne 
nastolatki – nic bardziej mylnego. Już po kilku 
minutach rozmowy daje się zauważyć, że mają 
bardzo ukierunkowane i dojrzałe cele na przy-
szłość. Wiedzą, czego chcą od życia.

Postawiły na języki obce. Karolina jest laure-
atką wielu konkursów zarówno z języka niemiec-
kiego, jak i angielskiego. W 2016 roku zdobyła 
prestiżowy tytuł Prymusa Opolszczyzny – jest to 
nagroda Marszałka Województwa Opolskiego 
przyznawana uczniom osiągającym najwyższe 
wyniki w nauce oraz sukcesy w olimpiadach, 
konkursach i turniejach. Ponadto, pochwalić się 
może również takimi osiągnięciami jak: I miej-
sce w finale VII edycji Konkursu Języka Niemiec-
kiego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół (LO V 
w Opolu), V miejsce w VII Wielkim Wojewódzkim 

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Złotnikach przygotowały wyjątkowe 

spotkanie dla rodziców
Maj i czerwiec to wyjątkowy czas dla rodzi-

ców, a może przede wszystkim dla dzieci. W tych 
miesiącach są dwa wyjątkowe dni w kalendarzu, 
do których najmłodsi mieszkańcy naszej gminy 
przygotowują się przez parę tygodni. Następnie 
zapraszają do przedszkoli swoje mamy i swoich 
tatusiów i przedstawiają im piękne programy 
artystyczne. 

W Złotnikach dzieci zaskoczyły swoich naj-
bliższych programem. Uroczystość rozpoczęła 
się od życzeń, które w imieniu dzieci złożyła 
jedna z Pań, a następnie pokazano filmik, w któ-
rym przedszkolaki opowiadały kto jest w domu 
najważniejszy (tutaj zdania były podzielone), ale 
też co lubią robić z rodzicami. Ta część programu 
wywołała dużo śmiechu i wprowadziła w dobry 
nastrój wszystkich przybyłych gości. Następnie 
zaprezentowane występy artystyczne, nazwano 
Koncertem Życzeń, który nawiązywał do telewi-
zyjnej wersji emitowanej parę lat temu. Na scenie 
pojawiła się nawet kapela rockowa.

Dzieci dały z siebie co najlepsze, a rodzice 
nagrodzili swoje pociechy gromkimi brawami 
i uściskami po występie. Takie dni są bardzo 
ważne dla najmłodszych, ponieważ to właśnie 
rodzice są w ich życiu najważniejsi. Są ich wzo-
rem do naśladowania. 

Dyktandzie Języka Niemieckiego oraz I miejsce 
w finale XXIII Konkursu Recytatorskiego w języku 
niemieckim „Młodzież recytuje poezję”.

Wiktoria, jest laureatką zarówno wojewódz-
kich, jak i  ogólnopolskich konkursów języka 
niemieckiego. Zdobyła wyróżnienie w takich 
konkursach jak: Wojewódzki Konkurs Języka Nie-
mieckiego, XV Ogólnopolski Konkurs Języka Nie-
mieckiego dla Gimnazjalistów czy Wojewódzkim 
Konkursie Języka Niemieckiego. Ponadto, Wikto-
ria zdobyła II miejsce w finale XXIII Konkursu Recy-
tatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recy-
tuje poezję”. W tym roku Wiktoria również będzie 
ubiegać się o tytuł Prymusa Opolszczyzny.

Chciałybyśmy bardzo podziękować Pani Ewe-
linie Szczurek, która przygotowywała nas na kon-
kursy i razem z nami się stresowała, razem z nami 
się pocieszała i świętowała sukcesy – mówią 
wspólnie prymuski PG Prószków.

Dziewczynom gratulujemy i życzymy kolej-
nych wielkich sukcesów!

Granty dla Górek i Nowej Kuźni w projekcie „Działaj Lokalnie”

zauważa Pani Justyna i dodaje – chcemy, aby 
boisko przy świetlicy wiejskiej i jego otocznie było 
bezpieczne, ładne i wygodne. Teraz nie ma tam 
nawet, gdzie usiąść, a po starych ławkach zostały 
tylko betonowe słupki, które, nie tylko są nieeste-
tyczne, ale przede wszystkim są niebezpieczne. 
– Brakuje tam też cienia i zieleni, a to nie sprzyja 
klimatowi tego miejsca – mówi członkini Rady 
Sołeckiej. 

Po rozmowach i spotkaniach Pani Justyna 
Szmechta i Pan Stefan Napora napisali wnio-
sek w ramach programu „Działaj Lokalnie’’. Za 
otrzymane dofinansowanie mieszkańcy mają 
w planie zmienić wygląd boiska. – Przewidujemy 
wyburzenie starych betonowych słupków, budowę 
nowych ławek, posadzenie drzewek, a ściankę przy 
budynku magazynowym pragniemy ozdobić pale-
tami i obsadzić kwiatami. W projekcie przewidzie-
liśmy również niespodzianki dla młodzieży, która 
chętnie wesprze nas fizycznie w realizacji projektu, 
ale na razie nie zdradzamy szczegółów – mówi 

Pani Justyna i tym samym zachęca młodzież do 
pomocy. 

– Jest ogromna radość, choć myślę że część 
mieszkańców nie do końca wierzy w nasz mały suk-
ces. Myślę jednak, że jak zaczniemy działać, będą 
z nas dumni, bo projekt tak naprawdę posłuży nam 
wszystkim. Zarówno mamom z dziećmi, które przy-
chodzą na plac zabaw, jak i seniorom, którzy chcą 
usiąść i porozmawiać – dodaje. Tak odnowiony 
plac posłuży również przy okazji większych spo-
tkań, jak np. podczas organizowanego przez DFK 
Górki Oktoberfestu. 

Podczas pisania projektu ogromne wspar-
cie mieszkańcom Górek okazał Ośrodek Kultury 
i Sportu z Prószkowa, który użyczył swojej osobo-
wości prawnej, ponieważ stowarzyszenie ,,Nasze 
Górki’’ cały czas przechodzi etap rejestracji w KRS
-ie. – Wniosek więc składaliśmy jako grupa niefor-
malna – tłumaczy Pani Justyna.  

– Jest to nasz pierwszy projekt wiec na pewno są 
obawy, ale damy radę! – optymistycznie kończy 
mieszkanka naszej gminy. 

Oprócz Górek dofinansowanie w ramach akcji 
’’Działaj Lokalnie’’ dostało jeszcze dziewięć innych 
organizacji, a wśród nich był również projekt 
z Nowej Kuźni. Rada Sołecka tej miejscowości 
dostała 6. tys. złotych na realizację projektu pt. 
,,Orzech Kotewka w Nowej Kuźni mieszka’’. Miesz-
kańcy tym projektem chcą promować kotewkę 
orzecha wodnego z chronionego stawu, a dzięki 
temu również to co na ich terenie jest niezwykle 
wartościowe.

Złotniki dla rodziny!
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W czwartek, 15 czerwca odbył się w Górkach 
mały piknik dla dzieci i doroslych. Dopisała 

pogoda, a z nią świętna zabawa dla dzieci. Było 
malowanie twarzy w wykonaniu mieszkanek 
z Górek, mamy upiekły pyszne ciasteczka, a kieł-
baski grilla dostarczyła Górecka Masarnia Trady-
cyjna – za co mieszkańcy serdecznie dziękują!

Wielką atrakcję dla dzieci przygotowała Ochot-
nicza Straż Pożarna, która użyczyła swojej stra-
żackiej sikawki. Na zakończenie odbył się „Mega 
Mecz” – czyli rywalizacja dzieci kontra ojcowie. 
Oprócz sportowej rywalizacji na najwyższym 

Marzenia to dobry temat na wakacje. Podczas 
przerwy od codziennych obowiązków każdy 

chciałby zrobić coś z listy marzeń. Uczniowie z gim-
nazjum z Prószkowa nie czekali na wakacje. Nieświa-
domie spełnili swoje marzenia. Tak, nieświadomie, 
ponieważ zapisując się w listopadzie na konkurs 
pt. ,,Wyskakać marzenia’’ nie wiedzieli, że nagrodą 
główną będzie wyjazd na spotkanie z Adamem 
Małyszem. Młodzież, aż do finału, a więc do maja 
myślała, że rywalizuje o…koszulki. Nie znaczy to jed-
nak, że nie pracowała, otóż pilnie z etapu, na etap 
przygotowywała się do kolejnych pisemnych prac.

Projekt ,,Wyskakać marzenia’’ to konkurs skła-
dający się z czterech etapów. Uczniowie podczas 
testów odpowiadali na pytania dotyczące skoków 
narciarskich, kariery Orła z Wisły, zaczynając od 
początków jego przygody ze skokami, jak wyleciał 
z butów, a kończąc na ostatnim locie w Planicy. Był to 
projekt pokazujący młodym ludziom, że tyko ciężką 
pracą można osiągnąć prawdziwy sukces, a przy tym 
pozostać normalnym i skromnym człowiekiem. 

Celem było zachęcenie młodzieży do podjęcia 
swoich marzeń, starań, które muszą być poparte 
ciężką pracą. – Wierzę w to głęboko, że przez takie spo-
tkanie nawyk pracy w nich zostanie, ze będą często do 
tych chwil wracali, że mieli okazję spotkać się z ikoną 
ciężkiej pracy, ikoną marzeń i wyrzeczeń, taką jest Adam 
Małysz – mówił Tomasz Łabys, organizator projektu. 

Nagrodą główną było przede wszystkim spo-
tkanie z Adamem Małyszem, ale również obecność 
na treningu polskiej juniorskiej kadry narodowej 
w Szczyrku. W poniedziałek 12 czerwca uczniowie 
biorący udział w konkursie, opiekunowie i sponso-
rzy projektu pojechali na skocznie narciarskie Skalite 
w Szczyrku. Pomimo wyjazdu o 6:00 rano uczestni-
kom nie schodził uśmiech z twarzy. Przy pierwszym 
spotkaniu i minutowej rozmowie odnośnie prze-
biegu wizyty z Adamem Małyszem, Panu Tomkowi 

Górki wiedzą co to dobra zabawa!
Piknik dla dzieci i dorosłych

poziomie, nie zabrakło również dużej ilości śmie-
chu i dobrego humoru! 

Serdecznie podziękowania dla wszystkich, 
którzy przyczynili się do ogranizacji pikniku.

Uczniowie z Prószkowa spotkali się 
z Adamem Małyszem
Młodzież w nagrodę pojechała na spotkanie z Adamem Małyszem. Marzenia się 
spełniają, ale trzeba działać i ciężko pracować, by tak się stało.

trzęsły się kolana, a młodzież jak najszybciej chciała 
udać się na skocznie. Emocje były ogromne, w końcu 
dla wielu ten człowiek jest autorytetem i oglądając 
cotygodniowe relacje ze skoczni motywowali się do 
ciężkiej pracy w życiu codziennym, dzięki jego suk-
cesom. Tak jak mówił Włodzimierz Szaranowicz, tuż 
po zakończeniu kariery przez polskiego Mistrza: – My 
dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym, był 
powodem ogromnej zbiorowej radości.  Tę radość było 
widać podczas tego przedpołudnia.

Dodatkowo część uczniów po raz pierwszy 
widziała skoki na żywo. Byli pod wrażeniem jak tacy 
szczupli sportowcy potrafią tak daleko skakać. 

Po wielu atrakcjach, nareszcie przyszedł moment 
na który wszyscy czekali, do prószkowskiej grupy 
dołączył Adam Małysz. Przyszedł i rozpoczął roz-
mowę. Rozmowę, która trwała prawie dwie godziny, 
a podczas niej Orzeł z Wisły odpowiadał na pytania. 
Uczestnicy byli ciekawi, kiedy można zacząć skakać, 
pytali o najpopularniejszą kanapkę wśród skoczków, 
a więc o bułkę z bananem, o jego starty w rajdzie 
Dakar, o dietę i jego obecne obowiązki. Do rozmowy 
dołączyli też juniorzy i sztab szkoleniowy z Macie-
jem Maciusiakiem i Piotrem Fijasem na czele. Mło-
dzi skoczkowie byli rówieśnikami uczniów naszego 
gimnazjum, a jednym z pytań, jakie zostało im 
zadane dotyczyło oczywiście szkoły i jak łączą naukę 
z treningami. – Nie jest to proste dlatego większość 
chłopaków chodzi do Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
tu w Szczyrku’ – wytłumaczył trener Maciusiak.

Sporym zaskoczeniem podczas spotkania była 
również obecność Piotra Fijasa. Jest on do tej pory 
jedynym polskim skoczkiem, który zdobył medal 
mistrzostw świata w lotach, a teraz swoim doświad-
czeniem, pomaga młodszym. 

Adam Małysz pokazał również, że ma bardzo 
dobre poczucie humoru, że jest pozytywnie nasta-
wiony, można powiedzieć taki „śmieszek’’, a na pyta-
nie czy jeszcze skacze, odpowiedział, że jak się spie-
szy to owszem skacze, ale przez płot. 

Cały konkurs zorganizował Piotr Łabys, nauczy-
ciel religii i wychowania fizycznego. To on wpadł na 
pomysł, by zorganizować projekt, dzięki któremu 
spełni też swoje marzenie. Jeszcze przed majowym 
finałem mówił: – Uwielbiam tę radość, wiem, że wal-
czę o swoje marzenia, a dzięki mojej pasji, chcę do tego 
samego zachęcić innych. Tuż po zakończeniu kon-
kursu i wizycie w Szczyrku i Wiśle, sam nie wierzył 
co zrobił i co się przed chwilą wydarzyło. – Jestem 
przeszczęśliwy, do mnie to jeszcze nie dociera. Parę 
dni później podsumował całe wydarzenie: – Przede 
wszystkim chciałbym podziękować wszystkim którzy 
się w ten projekt zaangażowali. Chciałbym podzię-
kować sponsorom, którzy finansowo wspomogli to 
wydarzenie.

Pan Piotr podkreślił też, że ten projekt mu się nie 
udał ponieważ: – Gdybym powiedział, że mi się udało 
coś zrobić to by znaczyło, że coś było z przypadku, a tu 
wszytko było przemyślane od początku do końca. To 
jest wynik ciężkiej pracy. 

Warto podkreślić udział sponsorów w całym pro-
jekcie, bez osób, które bezinteresownie zdecydowały 
się pomóc, ten projekt nie zostałby szczęśliwie sfina-
lizowany. Organizator konkursu dziękuję Arkadiu-
szowi Rawza i firmie ,,Bassau’’, właścicielom fabryki 
mebli ,,Fadome’’, Krystianowi Golec z firmy sportowej 
,,Jako’’, właścicielom ogrodnictwa ,,Malejki’’, Krzysz-
tofowi Janikule za catering, kapelanowi sportu ks. 
Jerzemu Kostorzowi, firmie ,,Vitra’’ i sklepowi rowero-
wemu ,,Rove.pl’’. 

Sponsorzy:
Arkadiusz Rawza – Bassau – chemia base-

nowa • „Fadome” – fabryka mebli • Krystian 
Golec – „JAKO” – firma sportowa • Ogrodnictwo 
„Malejki”• Krzysztof Janikula – catering • Ks. 
Jerzy Kostorz – kapelan sportu • „VITRA” • Sklep 
rowerowy „Rove.pl”
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LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

Orzeł Źlinice – liga okręgowa

LKS Polonia Prószków – klasa A

OKiS Cup 2017

W ramach trwającego projektu „Piłka nożna - mój sposób na nudę”, któ-
rego sponsorem jest Spółka Wodociągi i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. 

w Prószkowie na Orliku miał miejsce turniej piłkarski rocznika 2010/11. W zawo-
dach wystąpiło 5 zespołów: Soccer College Łubniany, Tor Dobrzeń Wielki, UKS 
Turawa, MKS Gwiazda Prószków (dziewczynki) oraz OKiS Prószków. 

Podczas trwania turnieju już teraz można było zauważyć u tych młodych pił-
karzy wykazywanie się dużą ambicją, zaangażowaniem, wolą walki i chęcią gry. 
Te cechy to klucz, który pozwoli im otworzyć drzwi aby mogli zbudować swoją 
piłkarską przyszłość. Dziękujemy zaproszonym drużynom, rodzicom, kibicom 
i życzymy powodzenia w dalszym zdobywaniu piłkarskiego doświadczenia.

Zakończenie sezonu piłkarskiego 
w drużynach młodzieżowych Orła Źlinice

W dniu 22 czerwca 2017r. prawie wszyscy zawodnicy grup młodzieżowych: 
Młodziki, Żaki, Orliki i Skrzaty razem z rodzicami oraz trenerami Mariu-

szem i Romanem spotkali się na wspólnym podsumowaniu sezonu. Na chwile 
obecną Orzeł Źlinice posiada blisko 70 dzieci w grupach młodzieżowych oraz 
25 w grupach seniorskich. Co daje blisko 100 aktywnie uczestniczących w klu-
bie piłkarzy.

Spotkanie zaczęło się od wspólnego treningu z Tomaszem Copikiem. 
Wspólna gra i rozmowa z tak doświadczonym zawodnikiem - trenerem może 
pomóc chłopcom w przyszłości w stawaniu się coraz lepszymi zawodnikami.

W tym czasie trener z rodzicami podsumował sezon i powiedział o planach 
na przyszłość, oraz o zbliżającym się obozie wakacyjnym. Był czas na kawę 
i pyszne domowe ciasto oraz smaczną kiełbaskę z grilla i wspólne rozmowy 
między sobą.

Spotkanie zakończyło się meczem integrującym rodziców i zawodników, 
który pokazał, że łączy nas wszystkich wspólna pasja.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam to spotkanie zorganizować. Jed-
nocześnie informujemy, że cały czas trwa nabór chłopców do naszej drużyny.

Zwycięstwo na zakończenie bardzo udanego sezonu zanotowali piłkarze Orła 
Źlinice i tym samym ostatecznie zajmują 4 miejsce w tabeli Ligi Okręgowej, 

z dorobkiem 53 pkt. Podczas całego sezonu piłkarze odnieśli 15 zwycięstw, 8 
remisów i 7 porażek. Obecnie zawodnicy udali się na zasłużony wypoczynek, 
aby już niedługo rozpocząć przygotowanie do nowego sezonu piłkarskiego.

Piłkarze Polonii Prószków wciąż jeszcze walczą o utrzymanie w klasie A. 
Obecnie znajdują sią na miejscu spadkowym, z dorobkiem 28 punktów 

i choć przed nimi ostatni mecz z drużyną GKS Głuchołazy to wciąż posiadają 
matematyczne szanse na utrzymanie.

Obecna sytuacja w tabeli:

Choć rozgrywki piłkarzy z Przysieczy jeszcze się nie zakończyły i czeka ich 
jeszcze ostatni mecz na wyjeździe z drużyną LZS Kromołów to obecna 

sytuacja w tabeli może być dla nich powodem do zadowolenia. Zawod-
nicy z Przysieczy bezpiecznie ulokowali się w środku tabeli z dorobkiem 26 
punktów.

Koniec sezonu piłkarskiego


