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W słoneczną sobotę 20 maja,  
na stadionie miejskim w Prószkowie 
odbył się festyn rodzinny pod nazwą 
„Mamo, tato poćwicz ze mną”         Str. 3

Już po raz czwarty w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Złotnikach odbył się 
Test Wiedzy Pożarniczej zorganizowany 
dzięki inicjatywie OSP Złotniki.          Str. 4

Stowarzyszenie „Nasza Wioska –  
Ligota Prószkowska” we współpracy  
z Sołectwem Jaśkowice zorganizowała 
Rodzinny Festyn Rowerowy.           Str. 3

Mamo, tato  
poćwicz ze mną!

Test wiedzy 
pożarniczej

Rowerem przez Bory 
Niemodlińskie
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Nasi bohaterowie!
Dzień Strażaka w Złotnikach

4 maja w całej Polsce obchodzony jest Mię-
dzynarodowy Dzień Strażaka. Data ta nie 

Dzień dziecka 
w Przysieczy! 

W ostatnią niedzielę maja odbył się w Przysie-
czy festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizo-

wany przez Radę Sołecką, Stowarzyszenie Husa-
ria oraz KGW Przysiecz. Festyn rozpoczął się od 
nabożeństwa podczas którego uczniowie szkoły 
podstawowej zaprezentowali przedstawienie 
o Papieżu Janie Pawle II. Kolejnym punktem 
festynu był występ Amazonek - podopiecznych 
Domu Pomocy Społecznej. Niezwykle efektowny 
był pokaz władania bronią w wykonaniu Sto-
warzyszenia Husaria. Na scenie zaprezentowali 
się jeszcze: Paulina Klosa oraz niezastąpione 
Przysieczanki.

W marcu miało miejsce szczególne wyda-
rzenie. W Warszawie odbył się XIV Ogól-

nopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gim-
nazjalistów, którego organizatorem jest Polskie 

H2O – to jest to!

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachci-
cach odbył się 21 kwietnia br. turniej adre-

sowany do uczniów szkół podstawowych gmin: 
Prószków, Komprachcice, Dąbrowa i Krapkowice 
organizowany przez Związek Gmin Prokado. To 
doroczna akcja, której celem jest promocja zdro-
wego trybu życia i edukacja młodych mieszkań-
ców obszaru.

Uczniowie uczestniczyli w zmaganiach spor-
towych pod nazwą „Kropelkowe Zmagania” (klasy 
I-III) oraz w konkurencjach pobudzających umysł, 
pod nazwą „Wodne Skojarzenia” (klasy IV-VI). 
W konkurencjach sportowych najlepsi okazali się 
reprezentanci gminy Krapkowice, a w rywalizacji 
„mózgów” – gmina Komprachcice. Ten dzień był 
przede wszystkim okazją do znakomitej zabawy 
i poznania nie tylko Związku Gminy Prokado 
– dostawcy wody dla mieszkańców czterech 
gmin, ale także do nawiązania nowych znajomo-
ści między uczniami. Dzieci i młodzież spotkali 
się tego dnia z włodarzami swoich gmin oraz 

przedstawicielami ZG Prokado. Nagrody wręczali 
i gratulowali zawodnikom: Burmistrz Prószkowa 
– Róża Malik, Wójt Gminy Dąbrowa – Marek Leja, 
Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura, Wójt 
Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka – 
Przewodniczący Zgromadzenia Związku oraz 
reprezentanci związku: Józef Pampuch – Prze-
wodniczący Zarządu Związku oraz członkowie 
Zarządu: Sławomir Augustyniak i Georg Gon-
schior oraz Jadwiga Przybyła, Agata Przybyła 
i Gerard Cebula.

Tekst i fot.: Kajetan Syguła

Warszawa zdobyta?
Sukces PG Prószków w finale ogólnopolskiego konkursu

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego 
i Instytut Goethego. Spośród 4000 gimnazjalistów 
do finałowego konkursu zakwalifikować mogło 
się jedynie 92 najlepszych uczniów, a wśród nich 
znalazły się dwie reprezentantki Publicznego 
Gimnazjum w Prószkowie – Karolina Fronia i Wik-
toria Gröhlich. Zadania finałowe sprawdzały umie-
jętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, 
znajomość gramatyki i wiedzy kulturoznawczej 
o Szwajcarii oraz umiejętność  komunikowania 

się w  języku niemieckim. Uczennice przygoto-
wywały sie do konkursu pod opieką pani Eweliny 
Szczurek. Gratulujemy dziewczynom zakwalifiko-
wanie się do finału konkursu, a Karolinie zdobycia 
wysokiego V miejsca!

jest przypadkowa, ponieważ wypada ona 
w dniu wspomnienia św. Floriana, patrona stra-
żaków. W naszej gminie obchody odbyły się 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach. 
Świetowanie rozpoczeło się od uroczystej mszy 
świętej w kościele parafialnym w Chrzaszczy-
cach, nastepnie odbył się przemarsz do remizy 

w Złotnikach w akompaniamenicie Orkiestry 
Dętej Prószków, gdzie Strażacy rozpoczęli 
świętowanie.

Wszystkim Strażakom w naszej gminie 
z okazji ich święta składamy podziękowania 
za poświęcenie i zaangażowanie dla dobra 
naszej lokalnej społeczności.  
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Szanowni Członkowie, Sympatycy i Miło-
śnicy Borów Niemodlińskich. Interesujesz 

się historią, przyrodą czy ogólnie swoją oko-
licą? Masz ciekawy temat dotyczący swojej 
wsi lub okolicy? Napisałeś tekst o swojej miej-
scowości i chciałbyś żeby znalazł się w „Kalen-
darzu Regionalnym Borów Niemodlińskich. 
2017”? Zgłoś swój tekst! 

„Kalendarz Regionalny Borów Niemodliń-
skich” nawiązuje ideą do przedwojennych 
kalendarzy ziemi niemodlińskiej, wydawanych 
od roku 1926. Podobnie jak pierwowzór sprzed 
wojny, obecny „Kalendarz Borów Niemodliń-
skich” zawiera informacje dotyczące historii, 
przyrody, życia codziennego, tradycji, zabyt-
ków, turystyki z 8 gmin Borów Niemodlińskich: 

Dzisiejsze społeczeństwo coraz bardziej zdaje 
sobie sprawę jak ważna dla zdrowia jest 

aktywność fizyczna. Coraz więcej osób stara się 
aktywnie żyć i zdrowo jeść, ale osoby dorosłe 
często ćwiczą samotnie, a przecież można wysi-
łek połączyć ze wspólnym spędzaniem czasu ze 
swoimi ukochanymi dziećmi.

W słoneczną sobotę 20 maja, na stadionie 
miejskim w Prószkowie odbył się festyn rodzinny 

Stowarzyszenie „Nasza Wioska – Ligota Prósz-
kowska” we współpracy z Sołectwem Jaś-

kowice zorganizowała Rodzinny Festyn Rowe-
rowy. Głównym punktem festynu była wspólna 
wycieczka rowerowa przez najpiękniejsze zakątki 
Borów Niemodlińskich. Mieszkańcy wyruszyli 
spod Remizy w Jaśkowicach, a po przejechaniu 
blisko 10 km trasy zakończyli wycieczkę na Placu 

Sukcesy Klubu 
Wokalisty!

Podczas XXVII Wojewódzkiego Festiwalu 
Artystycznego w Dąbrowie „Liść Dębu” pod-

opieczne Klubu Wokalisty przy Ośrodku Kultury 
i Sportu w Prószkowie zdobyły 2 i 3 miejsce 
w kategori I-III oraz 2 miejsce w kategorii IV-VI.

Kategoria I-III DOMY KULTURY:
II miejsce - Samanta Miensok, 
III miejsce - Marysia Winnik
Kategoria IV-VI:
II miejsce - Julia Kuszewicz

„Kalendarz Regionalny Borów Niemodlińskich”

Białej, Dąbrowy, Łambinowic, Komprachcic, Nie-
modlina, Tułowic, Prószkowa, Strzeleczek. Naszym 
marzeniem jest aby „Kalendarz...” był cyklicznym, 
corocznym wydawnictwem, którego współtwór-
cami będą sami mieszkańcy gmin skupionych 

wokół Borów Niemodlińskich a także te osoby, 
którym nasz region jest bliski czy to w pracy 
naukowej czy jako obiekt prywatnych pasji 
i zainteresowań. Jeżeli więc chcesz aby Twój 
tekst o wsi, przyrodzie, ciekawych postaciach, 
interesującym obiekcie czy miejscu, znalazł się 
w przyszłorocznym „Kalendarzu” zgłoś materiał 
do nas. Czekamy do końca września 2016 roku.    

Jednocześnie zachęcamy do zakupu 
„Kalendarza Regionalnego Borów Niemodliń-
skich” na rok 2016. Koszt „Kalendarza” to 35 zł, 
a przychód w całości pokrywa koszty wypro-
dukowania książki. Dzięki Waszym zakupom 
będziemy mogli wyprodukować kolejny 
„Kalendarz” na rok 2017. Zakupu można doko-
nać przez sklepik internetowy.

Rowerem przez Bory Niemodlińskie
Festynowym w Ligocie Prószkowskiej, gdzie 
odbyło się wspólne ognisko oraz gry i zabawy. 
Dopisała zarówno pogoda jak i uczestnicy 
festynu. 

Serdecznie podziękowania dla Straży Leśnej 
z Nadleśnictwa Prószków za pomoc w zaogra-
nizowaniu wycieczki, cenne rady i czynny udział 
w festynie.

Mamo, tato poćwicz ze mną!
Festyn rodzinny na Stadionie Miejskim w Prószkowie

pod nazwą „Mamo, tato poćwicz ze mną”. Celem 
imprezy było zachęcenie społeczeństwa lokal-
nego do aktywnego spędzenia czasu z rodziną 
i znajomymi, do zdrowego stylu życia oraz aktyw-
ności ruchowej poprzez czynny udział w grach 
i zabawach. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli 
w wielu konkurencjach sportowych, m.in. bieg 
slalomem między pachołkami, przenoszenie 
piłki lekarskiej, bieg z dzieckiem na barana, bieg 
z balonem między brzuchami, bieg na nartach 
po trawie czy też bieg po zdrowie – sztafeta 
rodzinna 4x100m. Uczestnicy mogli wziąć rów-
nież udział w zajęciach Zumby, turnieju piłki noż-
nej i siatkowej, aerobiku czy crossficie. Na zakoń-
czenie wszyscy mogliśmy raczyć się grillowaną 
kiełbaską, owocami i zdrowymi napojami. Wszy-
scy, którzy tego dnia przyszli na festyn, uczest-
niczyli w innych niż zwykle zajęciach szkolnych. 
Byli zadowoleni, odczuwali radość i satysfakcję 

z podjętych działań. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie interesującego. Atrakcje tego dnia 
zorganizowane dla dzieci i rodziców pokazały 
jak w zdrowy i aktywny sposób można spędzać 
wolny czas, a przy tym wspólnie się integrować. 

Festyn zorganizowany został przez Publiczną 
Szkołę Podstawową im. Bronisława Koraszew-
skiego w Prószkowie, Ośrodek Kultury i Sportu 
w Prószkowie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Prószkowie.
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U Farorza  
na plebani!
Festyn w Chrząszczycach

W niedzielne popołudnie, 15 maja odbyła 
się w Chrząszczycach „Majówka u Farorza”. 

Była to świetna okazja do wspólnego spędzenia 
czasu. Na biesiadników czekał pyszny kołacz oraz 
stoiska przygotowane przez Parafialny Zespół 
Caritas. Czas umilił także występ Orkiestry Dętej 
z Prószkowa, natomiast dla dzieci przygotowano 
wiele niesamowitych atrakcji, m.in. zabawy stra-
żackie nad którymi czuwali nasi dzielni strażacy 
oraz program Andrzeja Toczka, którego dzielnie 
wspierała burmistrz Prószkowa Róża Malik. 

Już po raz czwarty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Złotnikach 
odbył się Test Wiedzy Pożarniczej zorganizowany dzięki inicjatywie 

OSP Złotniki. Test miał na celu zgłębienie wiedzy i poznanie jak wygląda 
praca strażaka. Pierwszym etapem było przygotowanie do testu. Stra-
żacy przygotowali specjalny pokaz sprzętu strażackiego, a przy okazji 
pomogli dzieciom omówić najważniejsze zagadnienia. Następnie 18 
maja najmłodsi przystąpili do testu, który składał się z dwóch etapów: 
pisemnego i ustnego.

W piątek 13 maja, gminę Prószków odwie-
dziła delegacja z Ukrainy, którą reprezen-

towali włodarze oraz radni gminy Zawodskie, 
miasta Czortków oraz pracownicy naukowi Uni-
wersytetu Tarnopolskiego. Celem wizyty było 
poznanie funkcjonowania samorządu w Pol-
sce. Ideę samorządności przedstawiła gościom 
Burmistrz Prószkowa Róża Malik, która przyjęła 
delegację w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. 
Spotkanie przebiegało 
w miłej atmosferze, której 
towarzyszyło ogromne 
zainteresowanie gości 
z Ukrainy wszystkimi 
aspektami, związanymi 
z zadaniami i odpowie-
dzialnością gminy.

Burmistrz Prószkowa 
przedstawiła między 
innymi historię, sytuację 
społeczną, gospodar-
cza i kulturalną gminy, 
podział zadań w Urzędzie 
Miejskim w Prószkowie, 
strukturę sołectw i miasta, 
funkcjonowanie budżetu, 

sposoby aplikacji o środki unijne, a co najważ-
niejsze zaangażowanie społeczne mieszkańców 
w życie ich miejscowości.

Delegację, której przedstawiciele po raz 
pierwszy odwiedzili Polskę, pozytywnie zasko-
czyło piękno i porządek naszych miejscowości. 
Wrażenia zabrane z gminy Prószków z pewno-
ścią zainspirują gości do wykorzystania poten-
cjalnych możliwości w ich kraju ojczystym.

Test Wiedzy Pożarniczej

Delegacja z Ukrainy w gminie Prószków
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Nowy wóz dla OSP 
Jaśkowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśkowicach 
może już wyjeżdżać na akcje własnym 

wozem strażackim. 1 maja odbyło się uroczyste 
przekazanie i poświęcenie samochodu pożarni-
czego dla tej jednostki. Pierwsza część uroczysto-
ści odbyła się w Kościele Parafialnym w Ligocie 
Prószkowskiej, gdzie odprawiona została uroczy-
sta msza święta, a udział w niej wzięli reprezen-
tanci straży pożarnej z terenu gminy Prószków. 
Następnie odbył się festyn strażacki w siedzibie 
OSP Jaśkowice, podczas którego strażacy zagwa-
rantowali wiele atrakcji dla mieszkańców. Odbył 
się między innymi pokaz akcji strażackich czy 
pokazy psów ratowników. Był to wspaniały dzień, 
a zadowoleni i dumni strażacy dumnie prezento-
wali swój specjalistyczny sprzęt.

5 maja 2016 r.  w Publicznej Szkole Podstawo-
wej im. Bronisława Koraszewskiego w Prósz-

kowie, w klasie trzeciej pojawili się specjalni 
goście. Byli nimi Bronisław Letki  z Koła Łowiec-
kiego nr 4 Knieja w Opolu  oraz Jan Zubek z Koła 
Łowieckiego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Na początku spotkania panowie przeprowa-
dzili konkurs wiedzy na temat leśnych zwierząt. 
Nie był on jednak taki łatwy, ponieważ gatunki 
zwierząt zamieszkujących w polskich lasach, oka-
zały się dzieciom znane jedynie częściowo. Zwy-
ciężczynią konkursu została Karolina Kurpierz, 
która bezbłędnie odpowie-
działa na wszystkie pytania.

Następnie myśliwi opo-
wiedzieli o tym, jak na co 
dzień wygląda ich praca. 
Nie obyło się bez gwary 
myśliwskiej, za sprawą której 
uczniowie słuchali wszyst-
kich historii z jeszcze więk-
szym zainteresowaniem. 
Dzieci poznały również wiele 
ciekawostek na temat gatun-
ków zwierząt i ich budowy, 
polowań, usuwaniu sideł, 
ochrony i dokarmianiu zwie-
rzyny. Niewątpliwą atrakcją 

Dbajmy 
o środowisko!

Zapewne wszyscy wiedzą jak ważne jest dba-
nie o nasze środowisko, ale większość osób 

bagatelizuje tę kwestię sądząc, że przecież nie 
robią nic złego. Paląc w piecu lub na podwórku 
śmieci, nie segregując odpadów czy nawet 
wyrzucając śmieci za miastem, gdzie nikt nie 
widzi, przyczyniają się do niszczenia naszego 
środowiska. Jest wiele sposobów, by w prosty 
sposób zacząć dbać o środowisko, bo warto 
pamiętać, że nasze podwórko nie kończy się 
tam gdzie ogrodzenie. W końcu wszyscy jeste-
śmy mieszkańcami naszej planety Ziemi, a takie 
czynności jak oszczędzanie energii, zmniejsza-
nie ilości i segregacja odpadów, oszczędzanie 
i zmniejszanie zanieczyszczeń wody tylko mogą 
nam pomóc. Dbając o naszą planetę dbamy też 
o nasze zdrowie, dlatego warto zareagować, gdy 
zauważymy, że ktoś niszczy środowisko.

 Nasza gmina także stawia na dobro środowi-
ska i w związku z tym meble i odpady wielkoga-
barytowe odbierane są z terenu nieruchomości 
podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów 
komunalnych, tj. kwiecień i wrzesień 2016. Ist-
nieje także możliowść dostarczenia odpadów 
wielkogabarytowych bezpłatnie do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wła-
snym środkiem transportu w ilości 100 kg na rok 
kalendarzowy od nieruchomości.

Jak mawia Kabaret Ługi-Bugi „Nową Kuźnię 
stworzył Ponbócek” - i właśnie dlatego pod-

czas Kuźnickiej Majówki udało się zarezerwować 
świetną pogodę. Reszta jednak należała już do 
mieszkańców. Początek majówki to wyjątkowe, 
plenerowe nabożeństwo, następnie odbył się 
festyn z wieloma atrakcjami. Odbyły się pokazy 
strażackie podczas których można było zobaczyć 
akcje ratownicze, występy wokalistów, a także 
występ wesołej kapeli „Bez nut”, która okazała 
się hitem festynu i rozbawiła wszystkich do łez. 
Nie zabrakło syto zaopatrzonego bufetu, a także 
wielu konkursów dla dzieci i dorosłych oraz lote-
ria fantowa. Wieczór należał już tylko do doro-
słych, ponieważ specjalnie dla nich zorganizo-
wano zabawę taneczną.

Kuźnicka Majówka

Edukacja przyrodniczo-łowiecka

były trofea upolowanych zwierząt: poroża jeleni 
i saren, futro z lisa oraz oręż dzika. Pies myśliwski, 
który przybył na spotkanie wraz ze swoim właści-
cielem - Bronisławem Letkim, zrobił na dzieciach 
niesamowite wrażenie, zaskarbiając sobie ich  
sympatię.

Pod koniec zajęć uczniowie na pamiątkę 
wizyty myśliwych otrzymali upominki koła, a do 
biblioteki szkolnej zostały przekazane materiały 
edukacyjne na temat łowiectwa. Nie obyło się 
również bez pamiątkowego zdjęcia uwieczniają-
cego miłe i interesujące spotkanie.
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Uchodźcy w Europie
Gimnazjaliści nie boją się trudnych tematów

Nie tylko dorosłych nurtują pytania związane 
z kryzysem europejskim w sprawie uchodź-

ców, również młodzież jest konfrontowana z tym 
tematem na co dzień, w związku z czym ma wiele 
pytań,  które pozostawały do tej pory bez odpowie-
dzi. Dlatego też uczniowie Publicznego Gimnazjum 
im. ks. Hugo Kwiotka Prószkowie w roku szkolnym 
2015/2016 zrealizowali projekt, który miał na celu 
zbliżenie im tego aktualnego tematu jakim jest kry-
zys w Europie, spowodowany ogromnym napływem 
uchodźców z Afryki, Bliskiego Wschodu i Półwyspu 
Bałkańskiego.

W projekcie zatytułowanym „Auf der Flucht” 
uczestniczyli  uczniowie klasy Ia, IIa i  IIIb, uczący się 
języka niemieckiego jako języka mniejszości narodo-
wej. Projekt był realizowany dwujęzycznie, ponieważ 
chcieliśmy aby również uczniowie znający słabiej 
język niemiecki, mogli czerpać wiadomości z plaka-
tów umieszczonych na wystawie, będącej podsumo-
waniem projektu.

Uczennice i uczniowie klasy IIIb w ramach pro-
jektu oglądali  wiadomości na www.dw.com (Deut-
sche Welle), z których dowiadywali się o aktualnych 
problemach uchodźców i europejczyków. O próbach 
rozwiązywania problemów przez polityków Unii 
Europejskiej dowiadywali się ze strony www.spiegel.
de a na zakończenie napisali listy do redakcji, będące 
odpowiedzią na artykuł „Verteilung der Fluchtlinge in 
der EU droht zu scheitern” (Podział uchodźców w UE 
grozi fiaskiem), w których zaproponowali własne 
sposoby rozwiązania tego problemu.

Klasa Ia po opracowaniu słownictwa z zakresu 
wojna i ucieczka oglądała film dla dzieci i młodzieży 
„Flucht” (Ucieczka), który pozwolił im przenieść się do 
zrujnowanej wojną Syrii, przeludnionego obozu dla 
uchodźców w Libii i obozu w Monachium w Niem-
czech, w którym uchodźcy zaczynają nowe życie. 
Dokumentalne fragmenty filmu, wypowiedź histo-
ryka Martina Zimmermana oraz rozmowy prowa-
dzone z uchodźcami pozwoliły uczniom zrozumieć 
przyczynę emigracji milionów ludzi. Na zakończe-
nie została przeprowadzona debata, podczas której 
uczennice i uczniowie zadawali pytania i wspólnie 
szukali na nie odpowiedzi.

Cały projekt zobrazowała klasa IIa, przygotowując 
materiały na temat:

•	 krajów,	z	których	przybywają	uchodźcy	do	Europy	
– uczniowie opracowali listę państw (Pakistan, Irak, 
Afganistan, Syria, Serbia, Albania, Erytrea, Nigeria) 
oraz w języku niemieckim dokonali opisu sytuacji 
politycznej i gospodarczej w tych krajach,

•	 wykonali	 słowniczek,	w	którym	wyjaśnili	między	
innymi takie pojęcia jak migracja, exodus czy azyl,

•	 zobrazowali	sytuację	uchodźców	w	Polsce,
•	 wykonali	 statystykę	 liczebności	 emigrantów	

w poszczególnych krajach UE,
•	 przedstawili	 sytuację	 syryjskich	 uchodźców	

w obozie Zaatarii w Jordanii,
•	 poszukiwali	w	sieci	informacji	na	temat	organizacji	

charytatywnych, pomagających ludziom w znisz-
czonych przez islamskich terrorystów miastach 
i w obozach dla uchodźców,

•	 wykonali	 plakaty	 informujące	 o	 zniszczeniach	
w Damaszku, Aleppo i Palmyrze, gdzie zdewa-
stowaniu uległy zabytki, znajdujące się na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO,

•	 wykonali	makietę,	przedstawiającą	Europę,	Afrykę	
i Bliski Wschód, na której zaznaczyli kierunki i pań-
stwa, z których przybywają uchodźcy do Europy, 
ustawili płoty z drutu na granicach państw, „odgra-
dzających” się od wspólnego europejskiego 
problemu,

•	 przygotowali	 wypowiedzi	 pisemne,	 w	 których	
przedstawili swoje zdanie na temat przyjmowania 
uchodźców w Europie,

•	 oraz	wykonali	wystawę	na	szkolnym	korytarzu.
Wspaniała wystawa była dowodem zaangażo-

wania uczniów w opracowanie tematu jak i umiejęt-
ności pracy zespołowej, która jest kluczową umiejęt-
nością w dzisiejszym świecie. Nawet jeśli uczniowie 
nie znaleźli odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich 
pytania związane z kryzysem uchodźców to posia-
dają wiedzę, która uchroni ich przed ksenofobicz-
nymi reakcjami i wypowiedziami, a kompleksowość 
zagadnień projektowych uwrażliwiła uczniów na 
konieczność niesienia pomocy ludziom, znajdują-
cym się w potrzebie niezależnie od wieku, pocho-
dzenia, koloru skóry czy religii.

Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych
47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 16A

realizuje zadanie publiczne na terenie gminy Prószków
 

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw pielęgniarek środowiskowych 
na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej. Cele realizowane są poprzez działalność pielęgna-
cyjną i opiekuńczą, promocję zdrowia, krzewienie kultury akceptującej chorobę ceniącej starość 
i niepełnosprawność, współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za politykę w zakresie profilak-
tyki zdrowotnej.

Powyższe zadania współfinansowane są przez Urząd Miejski w Prószkowie dla mieszkańców 
gminy Prószków.

Kontakt ze Stowarzyszeniem Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych dla gminy Prószków  
ulica Zamkowa 5, tel. 728 334 315.

Parafia Zimnice Wielkie zaprasza do udziału 
w pielgrzymce objętej patronatem biskupa 

opolskiego w terminie: 18 – 30 sierpnia 2017

Sanktuaria 
maryjne Europy 
w setną rocznicę 

objawień
Ars - Carcassonne - Lourdes - Burgos - Leon 

- Santiago de Compostela - Fatima - Madryt - 
Barcelona - Turyn - Padwa

Program: 
Dzień 1: Opole – Ars
Wyjazd autokarem z Zimnic Małych. Przejazd przez Niemcy 
i Francję do Ars. 
Dzień 2: Ars
Przyjazd do Ars około południa. Nawiedzenie Bazyliki 
i grobu Jean Marie Vianneya – patrona proboszczów. Msza 
święta. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 3: Ars – Carcassonne – Lourdes 
Śniadanie. Msza św. Przyjazd do Carcassonne - pięknie 
zachowanego średniowiecznego miasta i przejazd do 
Lourdes. Obiadokolacja i nocleg
Dzień 4: Lourdes
Śniadanie. Nawiedzenie krypty, groty objawień oraz miej-
sca związanego z życiem św. Bernadety. Msza Święta. Czas 
na indywidualną modlitwę. Powrót do hotelu. Obiadoko-
lacja. Udział w nabożeństwie różańcowym z procesją ze 
świecami. Nocleg.
Dzień 5: Lourdes – Burgos – Leon 
Śniadanie i przejazd do Burgos. Zwiedzanie Katedry na 
szlaku św. Jakuba, w której znajduje się grób Cyda – boha-
tera narodowego Hiszpanii. Następnie przejazd do Leon. 
Spacer po urokliwym centrum miasta. Obiadokolacja i noc-
leg w okolicy Leon.
Dzień 6: Leon – Santiago de Compostela
Śniadanie. Przejazd do Santiago de Compostela. Nawiedze-
nie bazyliki św. Jakuba Apostoła (Msza Św.) i krypty z reli-
kwiami Świętego Jakuba. Czas wolny. Przyjazd do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 7: Santiago de Compostela – Fatima 
Śniadanie. Przejazd do Fatimy. Msza Św. i Droga Krzyżowa. 
Obiadokolacja i udział w wieczornej procesji światła. 
Nocleg. 
Dzień 8: Fatima
Śniadanie. Zwiedzanie miejsc związanych z objawieniami 
fatimskimi. Przejazd do domu rodzinnego Pastuszków. 
Wizyta w miejscowej winiarni i degustacja win. Czas na 
zakupy pamiątek. Msza św. w sanktuarium fatimskim. Obia-
dokolacja. Udział w wieczornej procesji. Nocleg.
Dzień 9: Fatima – Madryt 
Śniadanie. Przejazd do Madrytu. Zwiedzanie stolicy Hisz-
panii: Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plac Hiszpański, Katedra. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 10: Madryt – Barcelona 
Śniadanie. Przejazd do Barcelony. Zwiedzanie miasta: kate-
dra św. Eulalii, kolumna Krzysztofa Kolumba, kościół Sagrada 
Familia. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Barcelony.
Dzień 11: Madryt – Nicea
Śniadanie. Przejazd w okolice Nicei. Odpoczynek na plaży. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 12: Nicea – Turyn 
Śniadanie. Przejazd do Turynu. Nawiedzenie relikwii Całunu 
Turyńskiego. Dalej podróż i nocleg w okolicach Padwy.
Dzień 13: Opole
Śniadanie. Nawiedzenie Bazyliki Św. Antoniego w Padwie 
i dalsza podróż do Polski. Przyjazd w godzinach nocnych. 

Cena: 1490 PLN + 490 EUR
Świadczenia: przejazdy autokarem, 11 noclegów w hotelach 3* 
(pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami), 11 śniadań i 11 obiadokolacji, 
opieka pilota, ubezpieczenie Signal Iduna - NNW (15.000 PLN), KL 
(10.000 EUR) i Bagażu (1.000 PLN).
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, (ok. 
50 Euro – zbierane w autokarze), napojów do obiadokolacji, zestaw 
słuchawkowy tour guide. 
Uwagi: 
- Kolejność odwiedzanych miejsc może ulec zmianie. 
- Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenie od 
chorób przewlekłych (dopłata 70 PLN/os.)
- Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (2,79% lub 8,37%)  

Zapisy przyjmuje
Organista Parafii Zimnice  - Józef Wilczek

Zimnice Małe, ul. Wiejska 6
e-mail: wilczek.j@op.pl • tel.: 511 654 060
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PLATANE – LEOPOLD
DENKMAL DER NATUR

Ein Baum symbolisiert die Natur
in seiner Stärke, Schönheit und seinen Geheimnissen.
Die Platane ist ein ungewöhnlicher Baum,
nur im botanischen Garten oder
im Park kann man sie schauen.

Bei uns im Proskau wächst die Platane
am Platz vor dem Schloß.
Hier steht sie da mit ihren gewaltigen starken Ästen
schon bald 200 Jahr.

Viel Zeit ist vergangen,
es ist so manches geschehen.
Der Wind, der Sturm hat es ihr erzählt.
Die Platane aber hütet ihr Geheimnis,
gibt es nicht frei.

Die Platane hat uns die Natur beschert,
es ist dankenswert.
In Zukunft sollen ihre Zweige
weiter rauschen, weiter auf neue 200 Jahr.
Weiter zum Licht ragen,
wie einst in jungen Tagen.

Festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka
Dnia 11.06.2016 o godz. 8.00  na Łowisku w Przysieczy
odbędzie się Festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka.

W programie przewidziano spławikowe zawody wędkarskie
 oraz konkurencje sprawnościowe. 

Zapraszamy wszystkie dzieci do 16 roku życia wraz z opiekunami.

Organizator: Koło PZW w Prószkowie.

Czterdzieści 
lat posługi 
kapłańskiej!

Jubileusz 40-lecia kapłaństwa 
w Chrząszczycach

Dr hab. prof. UO,  Krystian Ziaja 16 maja 
obchodził wspaniały jubileusz: 40 -lecie 

przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Z tej okazji 
w niedzielę 22 maja odbyła się uroczysta Msza 
Święta w parafii Matki Boskiej Szkaplerznej 
w Chrząszczycach. Proboszczem w tej miejsco-
wości jest od 21 sierpnia 1995 roku, czyli od pra-
wie 21 lat. Już na początku tej uroczystości Ksiądz 
Proboszcz podziękował Bogu za 40 lat kapłań-
stwa i wszystkim przybyłym na tę uroczystość, by 
wraz z nim uczestniczyć w tym dziękczynieniu. 
Na uroczystej Mszy obecny był ks. bp Paweł Sto-
brawa, który podczas homilii postarał się wymie-
nić prawie wszystkie zasługi Jubilata, a warto 
podkreślić, że nie było to proste zadanie, bo przez 
40 lat działalności uzbierała się dość długa lista. 
Ksiądz Proboszcz jest niezwykle ważną i szano-
waną osoba w naszej gminie, dlatego też podzię-
kowań i życzeń nie było końca. W imieniu gminy 
podziękowania złożyła Pani Burmistrz Róża Malik, 
w imieniu Mniejszości Niemieckiej dziękował 
przewodniczący Gminnego Zarządu Pan Norbert 
Rasch, dziękowali też rodzice, młodzież, strażacy 
i Rada Parafialna. W tym ważnym dniu nie mogło 
zabraknąć najbliższej rodziny Jubilata, która od 
początku kapłańskiej drogi wspiera Księdza Kry-
stiana. Na kolejne lata posługi życzymy wielu łask 
bożych i wytrwałości w podejmowanych działa-
niach, jak również dziękujemy za wszelkie dobro 
okazane dla parafii i mieszkańców naszej gminy.

W środę, 11 maja w siedzibie DFK Prószków 
odbył się wieczór poezji niemieckiej, na któ-

rym wystąpiły dzieci z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Prószkowie pod opieką Pani Bernadety 
Sonsały oraz młodzież Publicznego Gimnazjum, 
której opiekunem była Pani Ewelina Szczurek. 

Wieczór poezji niemieckiej

PLATAN LEOPOLD
POMNIK PRZYRODY

Pomnik przyrody to drzewo,
które swoją siłą i tajemniczością,
swoją innością zwykle ozdabia
ogrody botaniczne i parki.
Takie drzewo rośnie i w naszym Prószkowie.

Platan ten ozdabia i mocą swą napełnia
nasz Plac Zamkowy.
Tu stoi ze swoimi silnymi ramionami
już okołu dwustu lat.

Dużo czasu minęło, różne rzeczy się 
działy.
Wiatr i zawieruchy szeptały mu wiele
tajemnic,
których on nie zdradził nikomu.

Natura nam go podarowała,
więc bądźmy jej wdzięczni.
W przyszłości konary nadal niech się
rozrastają i unoszą do światła
na następne dwieście lat.

Ingeborg Odelga

Wiersze prezentowane przez młodych artystów, 
zostały przyjęte gromkimi brawami, przez biorą-
cych udział w spotkaniu, członków DFK. Wyko-
nawcy zostali obdarowani słodkościami w dowód 
uznania za wspaniałe występy. Uczestnicy zakoń-
czyli spotkanie wspólnymi śpiewami.

Wykorzystaj wakacyjną pogodę 
i wybierz się do parku! 

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktyw-
ności Ruchowej 50+ i Ośrodek Kultury 

i Sportu w Prószkowie zapraszają rodziny 
z dziećmi i starszych mieszkańców do spędzenia 
niedzielnego popołudnia w parku przy grach 
i zabawach z różnych stron świata. 

W programie m.in.: boule, krokiet, mölkky, 
a także popularne gry w wersji plenerowej XL, 
takie jak: warcaby, szachy, scrabble, domino, 
memory i jenga. Nie zabraknie również okazji do 
rodzinnej rywalizacji! Odwiedź park przy OKiS 
w Prószkowie 3 lipca w godzinach 15:00-18:00 
i dołącz do wielopokoleniowej zabawy!
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Z kroniki policyjnej...
Zdarzenia kryminalne z gminy Prószków:

W nocy 28 kwietnia 2016 roku w Prószkowie •	
nieznany sprawca usiłował włamać się do auto-
matów znajdujących się w lokalu gier zręcz-
nościowych. Zamierzonego celu nie osiągnął 
z uwagi na spłoszenie. Straty wyceniono na 
1500 złotych.
W dniu 08 maja 2016 roku mieszkaniec Złotnik •	
został oszukany przez sprzedającego na jednym  
z portali internetowych w ten sposób, że po 
zapłaceniu ustalonej kwoty za telefon komór-
kowy nie otrzymał zakupionego przedmiotu. 
Straty wycenono na kwotę 300 zł. 
W dniu 23 maja 2016 roku w miejscowości Źli-•	
nice nieznany  sprawca wykorzystując nieobec-
ność domowników włamał się do domu przez 
jedno z pomieszczeń gospodarczych a nastep-
nie po penetracji pomieszczeń dokonał kra-
dzieży pieniędzy  na szkode właściciela.

Radzimy...

Po raz kolejny apelujemy aby zwrócić uwagę 
na osoby kręcące się – obce w rejonie naszych 
posesji i o takich zdarzeniach powiadamiać Poli-
cję. Pamiętajmy, że z pozoru nieistotna informa-
cja może być bardzo pomocna przy identyfikacji 
sprawcy i w konsekwencji jego ujęciu.

Nie zapomnijmy także o bezpieczeństwie 
w pracach rolnych. Pamiętajmy, że nie wszystkie 
prace przeznaczone dla dorosłych mogą wyko-
nywać nasze pociechy. Nie pozwalajmy na wyko-
nywanie prac przeznaczonych dla dorosłych 
przez nasze dzieci, gdyż może dojść do wypadku 
i nieszczęścia. Kierujmy się zdrowym rozsądkiem 
i rozwagą przy podejmowaniu takich decyzji 
gdyż konsekwencje mogą być bardzo tragiczne.

LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

Oldboje OKiS Prószków najlepsi!

Orzeł Źlinice – liga okręgowa

LKS Polonia Prószków – klasa A

Sekcja kobiet Polonii Prószków – II liga

Pielgrzymować...
...pieszo to jakby modlić się nogami, powiedział 
kiedyś ktoś mądry. Pan Franz Klosa (77 lat) co roku 
z okazji święta św. Franciszka wędruje z Ligoty 
Prószkowskiej na Górę św. Anny – w ciągu dwóch 
dni, tam i spowrotem. A jest to przeszło 80km!

Pan Klosa znany jest w naszej gminie już 
z tego, że sam przeszedł drogę św. Jakuba 

W czwartek 26 maja Oldboje OKiS Prószków 
na zaproszenie prezesa drużyny ze Zwa-

nowic wzięli udział w turnieju piłkarskim, gdzie 
oprócz OKiSu rywalizowały STAL NYSA, OTMU-
CHÓW i ZWANOWICE. Rozgrywki prowadzone 
systemem każdy z każdym 2x15 min. W pierw-
szym meczu OKiS wygrał z drużyną STAL NYSA 
1:0 , w drugim meczu również wygrana z ekipą 
ze Zwanowic 2:0 i na koniec wygrana z Otmu-
chowem w kranych. W rezultacie OLDBOJE OKiS 
PRÓSZKÓW zajęli I miejsce. Gratulujemy!

Skład: Arek Dobrowolski, Mariusz Staniów, 
Mariusz Łakomy, Tomek Majer, Darek Pater, 

Rafał Bernacki, Marek Krężelok, Jarek Kublin, 
Piotrek Kuźnicki, Marcin Suchodolski, 

Szymon Wójcicki, Robert Grzywnowicz.

Podczas pierwszego majowego meczu nasze 
dziewczyny odniosły wyjazdowe zwycięstwo 

nad rezerwami ekstraligowej drużyny Mitech 
Żywiec, pokonując przeciwniczki 1:0. Podczas 
następnego meczu sekcja kobiet podejmowała 
na własnym boisku zespół Darbor Bolesławice, 

Maj nie był szczęśliwy dla seniorów Polo-
nii Prószków, którzy ulegli na wyjeździe 

drużynie OKS Odra II Groszmal Opole 4:0. 
Podczas kolejnego meczu na własnym boisku 
Polonia zremisowała z KS II Krapkowice 2:2. 

Maj dla piłkarzy LZS Przysiez to dwie prze-
grane i jedno zwycięstwo. Podczas pierw-

szego meczu na wyjeździe zawodnicy ulegli 
drużynie LZS Kujawy 4:0. Kolejne spotkanie na 

Maj piłkarze Orła Źlinice rozpoczęli od zwy-
cięstwa. Z meczu z Sudetami Burgrabice 

przywieźli zasłużone 3 pkt. Jednak kolejny 
mecz z Polonią Nysa nie należy zaliczyć do uda-
nych. Nawet w najczarniejszych snach zawod-
nicy Orła nie mogli spodziewać się tak wyso-
kiej porażki. Drużyna Polonii zagrała kapitalne 
spotkanie i praktycznie wykorzystywała każdą 
sytuację do strzelenia bramki. Mecz zakończył 

w Santiago de Compostela (900 km), oraz do 
Asyżu-Rzymu (950 km) – jednak mieszkaniec 
Ligoty Prószkowskiej nie spoczywa na laurach. 
Obecnie zaczął przelgrzymować również na 
rolkach. Byłem kiedyś zapalonym narciarzem, 
a rolki obecnie zastępują mi częściowo narty, bo 
z powodu zmian klimatycznych, po prostu brak 
śniegu – mówi Pan Franz Klosa. Jeżdżę głównie 
w niedzielę, bo w niedzielę ruch samochodów 
jest mniejszy, czyli mam większe pole do popisu. 
A podobno uważać muszę, bo 77 lat to jak 2 kosy, 
ostrzegała kiedyś pewna lekarka, chociaż nawia-
sem mówiąc ona ich też nie dożyła. - śmieje się 
Pan Klosa. A my życzymy mu przede wszystkim 
zdrowia i dalszych sukcesów.niestety mecz zakończył się remisem 0:0. Pod-

czas kolejnego spotkania na wyjeździe z Polonią 
Bytom polonistki uległy przeciwniczkom 2:0. 
Ostatni mecz to pojedynek z drużyną z Wodzisła-
wia Śląskiego, który zakończył się wysokim zwy-
cięstwem naszych dziewczyn 7:2.

się wynikiem 0:8. Kolejny mecz z drużyną to 
LZS Lisięcice 

 to niestety kolejna przegrana Orłów (2:3). 
Przebudzenie nastąpiło w meczu przeciwko dru-
żynie z Branic. Po bardzo dobrym meczu piłkarze 
odnoszą upragnione zwycięstwo 6:1. Niestety 
radość Orła Źlinice nie trawała długo, ponieważ 
już podczas następnego meczu ulegli drużynie 
Jedność Rozmierka 5:1.

Następne spotkanie z LZS Gazownik Wawelno 
to wysoka przegrana 3:0. Ostatni mecz to 
spotkanie z drużyną Bongo Karczów, podczas 
którego seniorzy odnieśli upragnione zwycię-
stwo 2:0.

własnym boisku zakończyło się zwyciestwem 
7:2 nad drużyną LZS Kromołów. Niestety kolejny 
wyjazdowy mecz to przegrana z drużyną LZS 
Łowkowice 4:2.


