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Mieszkańcy gminy Prószków 
przeciwko przyłączeniu Winowa  
do miasta Opola.             Str. 3

W Chrząszczycach odbył się wspaniały 
jubileusz 10-lecia Scholi Parafialnej. 
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Ośrodek Kultury i Sportu przygotował 
jak co roku masę feriowych atrakcji! 

Str. 4

Wyniki konsultacji 
społecznych

10-lecie scholi 
parafialnej  
w Chrząszczycach

Ferie z Ośrodkiem 
Kultury i Sportu

Życzymy, aby Święta Wielkanocne 
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. 
By stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

życzy  
Burmistrz Prószkowa,  

Rada Miejska  
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
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Freestyle Dance Nysa!
Scorpion trzyma wysoki poziom – pełna pula medali

W ostatni weekend lutego Scorpion Dance Team po raz kolejny wziął 
udział w VIII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego Freestyle 

Dance w Nysie. Podczas turnieju Scorpion zdobył medal w każej kategorii, 
w której wystartował!

1 miejsce w kategorii formacja Disco Dance powyżej 15 lat•	
1 miejsce w kategorii mała formacja Disco Dance do 11 lat•	
1 miejsce w kategorii mała formacja Disco Dance powyżej 15 lat•	
1 miejsce w kategorii mała formacja Show Dance 12-15 lat•	
1 miejsce w kategorii mała formacja Show Dance powyżej 15 lat•	
2 miejsce w kategorii formacja 30+•	
2 miejsce w kategorii formacja Disco Dance do 11 lat•	
2 miejsce w kategorii formacja Show Dance do 11 lat•	
2 miejsce w kategorii mała formacja Disco Dance 12-15 lat•	
2 miejsce w kategorii mała formacja Disco Dance do 11 lat•	

Tytuł Najlepszego Tancerze Disco Dance Freestyle Nysa 2016 otrzymała 
Monika Walczak. Gratulujemy!

29 stycznia odbył się I Babski Comber w Górkach. Panie w każdym wieku 
przyszły na wspólną zabawę w Świetlicy Wiejskiej we wspaniałych 

przebraniach. Na sali można było spotkać m. im. Pszczółkę Maję, czarownicę, 
Japonkę, mumię, a nawet siostrę zakonną. Wszystkie uczestniczki bawiły się 
wyśmienicie przy muzyce DJ Matiasa, a same organizatorki gwarantowały, 
że jest to ,,hit tego karnawału’’. Tak też było, Paniom nie schodził uśmiech 
z twarzy, a wspólne rozmowy i tańce stworzyły niezapomniany piątkowy 
wieczór. Na pytanie jak powstał pomysł, by zorganizować takie spotkanie 
jedna z Pań organizatorek powiedziała, że była z koleżanką w innej miej-
scowości na Babskim Combrze i miło by było zorganizować taką zabawę 
również w Górkach. 

Scorpion Dance Team podczas  VIII Ogólnopolskiego Turnieju  
Tańca Nowoczesnego Freestyle Dance w Nysie

Baby, ach te baby 
Babski Comber w Górkach i Jaśkowicach

Babski Comber w Jaśkowicach

I Babski Comber w Górkach

W Jaśkowicach płeć piękna i ta mniej piękna bawiła się w sobotę, 6 lutego, 
na nieco mniej tradycyjnym babskim combrze. Organizatorzy imprezy Koło 
Gospodyń Wiejskich wraz z Mniejszością Niemiecką działający w Jaśkowi-
cach, postanowili odbiec od tradycji i zorganizować imprezę taneczną dla 
par. Warunek był jeden: panie się przebierają a panowie w damskie ciuszki 
się ubierają. Przebrania okazały się absolutnie zaskakujące, co każda para 
uwieczniła fotką na utworzonej „jaśkowickiej ściance”. Na stołach gościło 
pyszne jedzenie a do tańca przygrywał dj na scenie. W takim gronie bawili 
się do białego rana uczestnicy karnawałowej imprezy nie tylko dla pań. Bab-
ski comber w Jaśkowicach zgromadził prawdziwe tłumy.

Sto lat to za mało!
99 urodziny Pani Anastazji Gambiec

Każdy marzy, by w zdrowiu i szczęściu żyć jak 
najdłużej. Wspaniale jest dożyć 90 lat, a tym 

bardziej przekroczyć magiczną granicę 100 
lat. A jakie myśli są w naszej głowie, jeżeli już 
99 lat jesteśmy na tym świecie? Radość, szczę-
ście, spełnienie czy może niedowierzanie, trud 

W poniedziałek, 22 lutego w auli Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 

odbyła się konferencja powiatu opolskiego 
na temat poszerzenia granic miasta Opola. 
Ponad 600 osób spotkało się, by wysłuchać 
głosu reprezentantów wszystkich miejscowo-
ści powiatowych. Podczas spotkania Starosta 
Opolski, Henryk Lakwa podał wyniki sondażu 
wykonanego przez firmę zewnętrzną, w któ-
rym pytano mieszkańców wszystkich 13 gmin, 
co sądzą o zamiarze poszerzenia granic Opola 
kosztem Powiatu Opolskiego. Ponad 83,0% 
mieszkańców wypowiedziało się przeciw 
powiększenia granic miasta Opola kosztem 
sąsiednich gmin. 

Podczas spotkania głos zabrali także burmi-
strzowie i wójtowie poszczególnych gmin. Tylko 

W dniach od 8 do 22 lutego, na terenie gminy 
Prószków zostały przprowadzone konsul-

tacje z miaszkańcami w sprawie odłączenia od 
gminy Prószków miejscowości Winów i przyłą-
czenia jej do Opola. W tym czasie mieszkańcy 
mieli okazję wypowiedzieć się na temat pomysłu 
Prezydenta Miasta Opola.

W środę 24 lutego, tuż po zakończonych 
konsultacjach na specjalnie zwołanej konfe-
rencji prasowej Burmistrz Prószkowa Pani Róża 
Malik przedstawiła wyniki przeprowadzonych 
konsultacji. 

– Bardzo się cieszę jako włodarz gminy z wyni-
ków konsultacji, jakie przeprowadzaliśmy. Wynik 
tych konsultacji pokazuje, że mieszkańcy gminy 
utożsamiają się z nią i jednoznacznie wskazują 
„zostawcie nas tutaj razem” – tak podczas konfe-
rencji mówiła Burmistrz Róża Malik.

W konsultacjach wzięło udział 43,92 % miesz-
kańców gminy Prószków uprawnionych do gło-
sowania. Łącznie oddano 3149 ważnych głosów.

Z tego 93,64 % osób głosowało przeciw 
włączeniu Winowa do terytorium Opola.

93,64 % przeciw

Gmina Prószków 
na NIE!
Wyniki konsultacji społecznych 
w gminie Prószków

Konferencja o poszerzeniu granic 
miasta Opola

silny region może spowodować, że będzie silne 
Opole – tak podczas konferencji mówiła Bur-
mistrz Prószkowa. Na spotkaniu obecni byli także 
specjaliści, którzy omówili m.in. Kwestię terenów 
inwestycyjnych miasta Opola i w sposób jedno-
znaczny pokazali nieudolności polityki urbaniza-
cyjnej miasta Opola. Zaproszony na spotkanie 
został także Pan Marek Wójcik, były wiceminister 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, który 
zaznaczał, że jedynie wspólna praca lokalnych 
samorządów gwarantuje stabilny rozwój i inte-
grację społeczną obszarów terytorialnych. Dialog 
społeczny, zaufanie i poszanowanie zasad demo-
kracji lokalnej jest podstawą przeciwdziałania 
niepożądanym zjawiskom urbanizacyjnym jak, 
np. depopulacja, bez nich nie będzie rozwoju 
zarówno miasta ani gmin ościennych.

i zmęczenie? Zapewne większość  z nas tego 
nie wie i każdy odczuwa lub będzie to odczuwał 
indywidualnie, ale za to jest pewna wspaniała 
osoba, która na te pytanie na pewno zna odpo-
wiedź. Pani Anastazja Gambiec, 12 lutego obcho-
dziła swoje 99 urodziny! Jest obecnie najstarszą 
mieszkanką Górek, a ze swoich życiowych opo-
wieści dałaby radę napisać książkę. Pani Anastazji 
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pogody ducha i spełnienia wszelkich marzeń!
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W piątek, 29 stycznia w Ośrodku Kultury 
i Sportu w Prószkowie odbył się wieczór 

z książką na temat „Tragedia Górnośląska w miej-
scowościach podopolskich w 1945r.” red. Ks. P. 
Górecki. 

Ks. Piotr Górecki jest rezydentem w parafii Św. 
Andrzeja Apostoła w Zabrzu, a od 2007 pracuje 
jako archiwista w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. 
Rok 1945 to jeden z najtragiczniejszych okresów 
w dziejach naszego regionu. Tragedia Górnoślą-
ska odnosi się do cywilnych ofiar zbrodni Armii 
Czerwonej i aparatu komunistycznego PRL-u. 
Wtedy mordowano, wywożono na wschód męż-
czyzn, gwałcono kobiety, a część osób trafiała do 
powojennych obozów. Historia jest sumą tego, 

Ferie zimowe to długo wyczekiwany okres 
w ciągu roku, nie tylko przez miłośników bia-

łego szaleństwa. Jest to czas pomiędzy świętami 
Bożego Narodzenia, a Wielkanocą, gdy każdemu 
brakuje już siły i chwili wypoczynku od codzien-
nych problemów. Miedzy innymi dlatego te dwa 
tygodnie lutego były w tym roku wyczekiwane 
z utęsknieniem. Choć zimowa pogoda nas nie 
rozpieszczał, a niewielkie ilości śniegu mogliśmy 

Zachować pamięć
Wieczor z książką „Tragedia Górnośląska w miejscowościach podopolskich w 1945 r.

czego można było uniknąć, a człowiek uczy się 
na błędach, dlatego warto wiedzieć co się wyda-
rzyło w roku 1945 na naszych ziemiach.

Gośćmi specjalnymi byli Burmistrz Prósz-
kowa, Pani Róża Malik, prof. dr hab. Barbara Kubis, 
dr Antonii Maziarz. Organizatorem spotkania była 
Biblioteka Gminna w Prószkowie oraz Ośrodek 
Kultury i Sportu.

Pragniemy poinformować, że egzemplarze 
książki „Na płacz zabrakło łez” Bernarda Waleń-
skiego dostępne są bezpłatnie w Urzędzie Miej-
skim w Prószkowie. Książka rozdawana będzie 
również podczas projekcji filmu „Nieopowie-
dziany ‘45”, 11 marca w Ośrodku Kultury i Sportu 
w Prószkowie.

Moc wrażeń dla najmłodszych!
Ferie z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Prószkowie

spotkać tylko w górach, to dla naszych najmłod-
szych mieszkańców gminy Ośrodek Kultury 
i Sportu przygotował jak co roku masę feriowych 
atrakcji!

W Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się zajęcia 
plastyczne, które poprowadziła Pani Dorota Szot. 
Podczas zajęć najmłodsi wykonywali wszelkiego 
rodzaju prace plastyczne, od pięknych rysunków, 
wspaniałych obrazów malowanych farbami, po 
niesamowite rzeźby. Dzieci wykazały się dużymi 
zdolnościami plastycznymi oraz pokazały jak 
duża może być ich wyobraźnia.

We wtorek, 2 lutego na dzieci czekało wiel-
kie i niezapomniane wydarzenie – spotkanie 
z wężami dusicielami, które przygotował Pan 
Andrzej Rybarczyk z Wrocławia. Podczas spotka-
nia dzieci mogły dowiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy na temat życia płazów, m.in. o ich sposo-
bie życia i zwyczajach. Na koniec spotkania naj-
młodsi mieli okazję przekonać się na własnej skó-
rze jak miłe w dotyku są te stworzenia. Spotkanie 
z wężami wywarło wielkie wrażenie na młodych 
mieszkańcach naszej gminy.

3 lutego na dzieci czekało kolejne wielkie 
wydarzenie – Noc z Andersenem. Gminna Biblio-
teka w Prószkowie zorganizowała takie spotkanie 
już po raz dziewiąty. Impreza rozpoczęła się od 
spotkania z policjantem z I Komisariatu w Opolu, 
który ostrzegał dzieci przed niebezpieczeń-
stwami jakie można spotkać w Internecie. Po raz 
kolejny do wspólnego czytania zaproszono Panią 
Urszulę Lellek, która przeczytała dzieciom jedną 
z najpiękniejszych baśni „Ołowiany żołnierzyk”. 
Główną atrakcją tej wyjątkowej nocy był teatr, 
który przyjechał z Krakowa. Aktorzy przygotowali 
dla młodych widzów spektakl „Złota rybka”.

Na zakończenie ferii, 10 lutego odbył się dzień 
zabaw piłkarskich. Pod czujnym okiem Jarosława 
Kublina trenowało blisko 15 dzieci. Podczas zajęć 
chłopcy trenowali m.in. stałe fragmenty gry i grę 
w obronie. Na zakończenie turnieju rozegrano 
mini turniej piłki nożnej.

Od 10 do 13 lutego odbyły się otwarte warsz-
taty taneczne zorganizowane przez Scorpion 
Dance Team.

Z taką ilością atrakcji ferie, zresztą jak co roku, 
minęły bardzo szybko i po dwóch tygodniach 
odpoczynku trzeba było wrócić do codziennych 
obowiązków. Ale nie ma co rozpaczać wspa-
niałe wspomnienia pozostaną na długo w naszej 
pamięci, a kolejna dłuższa przerwa już za niecały 
miesiąc

10 lat to sporo czasu, można 
skończyć szkołę i stu-

dia, zawrzeć związek małżeń-
ski, wychować dzieci, pojechać 
w podróż dookoła świata. Zupełnie 
inny pomysł na ten czas miała Pani 
Katarzyna Długosz, która już od 10 
lat prowadzi scholę w Chrząszczy-
cach. Obecnie zespół liczy 20 osób, 
które spotykają się raz w tygo-
dniu, by jeszcze polepszać swoje 
muzyczne umiejętności. Schola 
występuje głównie podczas Mszy 
Św. w kościele w Chrząszczycach, 
ale bierze także udział w Przeglądzie Scholi Litur-
gicznych „Wrzosola”. Z okazji jubileuszu Pani Bur-
mistrz Róża Malik złożyła podziękowania wszyst-
kim członkiniom scholi a przede wszystkim Pani 
Katarzynie Długosz, która swoją długotrwałą 

Prószków, hello!
Rosenmontag w Gościńcu pod Różą 
w Chrząszczycach

Rosenmontag, czyli Różany Poniedziałek koń-
czy karnawał w Niemczech, a już od sześciu 

lat zabawa odbywa się również w naszej gminie. 
Szczególne, a zarazem najważniejsze miejsce 
podczas imprezy zajmuje ,,Elferratt’’. Jest to rada 
11, która czuwa nad przebiegiem zabawy siedząc 
przy specjalnym stole w charakterystycznych 
czapkach. 

Na imprezie nie zabrakło takich gości jak: Bur-
mistrz Prószkowa Pani Róża Malik, zastępca Bur-
mistrza Pani Anna Wójcik, skarbnik Pani Dorota 
Staniów, Pan Norbert Rasch, Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego Pan Roman Kolek i wielu, 
wielu innych.

Pisząc o Rosenmontagu nie można zapomnieć 
o wspaniałych przebraniach w jakich goście 
przyszli na zabawę. Wyjątkowych pomysłów nie 
brakowało. Była m.in. akademia policyjna, kra-
snoludki, sprzątaczki, lub raczej konserwatorki 
powierzchni płaskich, ratownik medyczny i wiele 
innych dam, duchów, zjaw czy czarodziei i cza-
rodziejek. W przepięknej kreacji Królowej Lodu 
wystąpiła nasza Pani Burmistrz, natomiast dele-
gacja z Urzędu Wojewódzkiego przebrała się za 
Minionki, ponieważ ich kolorystyka do złudzenia 
przypomina barwy naszego województwa. 

Na pochwałę zasługuje także świetny program 
artystyczny, który przygotowali nasi lokalni arty-
ści. Na początku wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Kaprys, która przywitała wszystkich przyby-
łych gości. Swoimi występami zachwycały także 
Przysieczanki i Ligockie Wrzosy. Nie zabrakło 
Orkiestry Dętej z Prószkowa, pod batutą Andrzeja 
Bojarskiego.

Na scenie zaprezentował się także młody arty-
sta Kamil Janoszek, który od pierwszych chwil 
zachwycił gości swoim talentem wokalnym. 

Kto śpiewa, ten dwa razy się modli
10-lecie  Scholi Parafialnej w Chrząszczycach

pracą wraz ze swoimi podopiecznymi, śpiewem 
upiększa Msze Święte. Śpiew nie tylko wywo-
łuje dodatkowe emocje podczas wydarzeń, ale 
również wiąże ludzi, a przyjaźnie które połączyła 
muzyka trwają i trwają.

Jednak na największą uwagę zasłużył kabaret 
Ługi Bugi, na którego występ z wielkim zacieka-
wieniem czekaliśmy od ostatniego Rosenmon-
tagu i się nie zawiedliśmy. Piotr Pach i Paweł 
Wencel przygotowali skecze nawiązujące do 
życia naszej gminy. Pierwszy z nich opisywał jej 
powstanie nawiązując do stworzenia świata. 
Wszystko zaczęło się dzięki Pani Burmistrz Róży 
Malik i zastępcy Pani Anny Wójcik, które jeżdżąc 
na rowerze wyznaczyły jej granice. W drugim 
góral spod Zakopanego skupił się na aktualnej 

sytuacji w poszczególnych miejscowościach, 
natomiast trzeci skecz to życie na gminie dzień 
po Rosenmontagu. 

Karnawał został zakończony w najlepszy moż-
liwy sposób, a każdy kto nie był na tegorocznym 
Rosenmontagu niech żałuje i już rezerwuje czas 
na  przyszły rok!

Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć występ 
kabaretu Ługi Bugi zapraszamy na stronę:  
www.proszkow.infoopole.pl.
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O Śląsku i po śląsku
Sukcesy Zespołu Szkół im. ks. Karola Brommera  
w Zimnicach Wielkich w konkursach regionalnych

Szkoła z Zimnic Wielkich już po raz trzeci uczestniczyła w regionalnym 
konkursie „Śląsk – moja mała Ojczyzna, Schleisen  – meine kleine 

Heimat” zorganizowanym w Gliwicach pod honorowym patronatem Ślą-
skiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta. Celem konkursu jest zachę-
cenie uczniów do zwrócenia uwagi na specyfikę i bogactwo krajobrazu 
śląskiego oraz poszerzenie znajomości kultury, historii i tradycji tego 
regionu. Wśród laureatów pojawiły się uczennice zimnickiej szkoły: 

Laura Mross – kl. 6 szkoły podstawowej (II miejsce w kategorii albu-•	
mów; tytuł pracy: „Nasz mały kościółek na górce”),
Katarzyna Macioszek – kl. 3 gimnazjum (III miejsce w kategorii prac lite-•	
rackich; tytuł pracy: „Łoltołrze na Boże Ciało”),
Anastazja Szynol – kl. 3 gimnazjum (wyróżnienie w kategorii albumów; •	
tytuł pracy: „Rodzinny dom, nasze miejsce na ziemi”).
Laura Mross została również laureatką XXII Regionalnego Konkursu 

Literackiego „Ze Śląskiem na ty”, który zorganizował Łubniański Ośrodek 
Kultury. Wywalczyła III miejsce.

Jolanta Drwięga

KOMUNIKAT
Dowódca 10 Brygady Logistycznej w Opolu płk Adam Słodczyk 

informuje mieszkańców gminy Prószków o całorocznym, bezwzględ-
nym zakazie wstępu na Plac Ćwiczeń Taktycznych w Winowie i Górkach 
– poligon.

Podstawa prawna: Dz. U. 2015 r. poz. 746 t.j. z późn. zm. – Ustawy 
z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej. Art. 79. Złamanie zakazu wstępu na teren wojskowy: 
„Kto narusza zakaz wstępu na teren zajęty na zakwaterowanie Sił 
Zbrojnych lub na teren objęty strefą niebezpieczeństwa, podlega 
karze grzywny.”

,,Najlepszy muzykant gminy ma dziś 60-te 
urodziny” - takie hasło można było przeczytać 
na transparencie jaki zawiesili koledzy z orkiestry 
w dniu urodzin na ogrodzeniu posesji państwa 
Wilczek z Przysieczy.

Franciszek Wilczek urodził się 21 stycznia 
1956r. Jest to osoba, która od najmłodszych swo-
ich lat związana jest z muzyką. Ukończył szkołę 
muzyczną gry na klarnecie, ponadto gra na sakso-
fonie oraz puzonie. Związany jest ściśle z Gminną 
Orkiestrą Dętą z Prószkowa, w której od wielu 
lat jest niezastąpionym kierownikiem. Wszyscy 
członkowie orkiestry jednogłośnie uważają, że 

Franz i jego 60-te urodziny!
,,Franz” jest sercem orkiestry, bez któ-
rego nie mogłaby ona istnieć!

Na ogrodzeniu można było 
zauważyć zdjęcia P. Franciszka wcie-
lającego się w różne ciekawe role na 
corocznym Rosenmontagu. Orkie-
stra z Prószkowa co roku wyjątkowo 
przygotowuje się do Rosenmon-
tagu, a główną rolę zawsze odgrywa 
Franciszek.

Panu Frankowi życzymy dużo zdro-
wia, wszelkiej pomyślności, humoru 
oraz dalszych sukcesów w życiu.

Kim jest Sołtys? Sołtys to przede wszystkim 
przedstawiciel lokalnej wiejskiej społeczno-

ści. Jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko 
i wiąże się ono również z dużą ilością pracy. To 
właśnie sołtys załatwia wszystkie sprawy w imie-
niu swoich mieszkańców, dba o wieś i o jej 
interesy.

W naszej gminie odbyły się uzupełniające 
wybory na stanowisko Sołtysa w Nowej Kuźni 
i Zimnicach Małych. W Nowej Kuźni mieszkańcy 
po raz kolejny obdarzyli zaufaniem Pana Damiana 
Kaleta, który już kolejną kadencję będzie ich 
gospodarzem. Zupełnie inna sytuacja miała 
miejsce w Zimnicach Małych, gdzie po 17 latach 

Od zaledwie 4 lat w Prószko-
wie obecna stała się piłka 

nożna w wydaniu kobiet. W czasie 
tak krótkiej działalności udało się 
stworzyć zespół, który po rundzie 
jesiennej plasuje się na pierw-
szym miejscu w rozgrywkach II ligi 
kobiet i ma ambicje na więcej! Na 
początku tego roku postało nowe 
stowarzyszenie pod nazwą MKS 
Gwiazda Prószków, które ma na 
celu stworzenie kobiecej szkółki 
piłkarskiej dla dziewczyn w każdym wieku! 
 Skąd pomysł na utworzenie Stowarzyszenia?

– Stowarzyszenie tworzą sympatycy oraz 
osoby zaangażowane w działalność piłki kobie-
cej w Prószkowie. Chęć rozwoju pierwszego 
zespołu i możliwość pozyskiwania środków na 
własny rachunek to podstawowe motywacje, 
które kierowały nami do założenia stowarzysze-
nia. Potencjał naszej gminy jest duży, zaintere-
sowanie coraz większe, zapał do pracy też – nic 
tylko działać! 

Zespół Szkół w Boguszycach w ramach pro-
jektu „Łyżwy + lodowisko = dobra zabawa”, 

zorganizował wyjazd uczniów klas IV-VI na lodo-
wisko „Toropol” do Opola. Dzieci pod opieką 

O misji służenia swojej małej ojczyźnie...
Wybory w Nowej Kuźni i Zimnicach Małych

Na zdjęciu Jan Gurbierz,  
były sołtys Zimnic Wielkich

z  pełnienia tej funkcji zrezygnował pan Jan Gur-
bierz. O swojej decyzji poinformował mieszkań-
ców podczas jednego ze spotkań wiejskich. Bycie 
sołtysem to ogromna odpowiedzialność, ale rów-
nież zaszczyt stać na czele swojej miejscowości, 
tym bardziej, gdy robi się to przez 17 lat. Pan Jan 
pomimo wielu godzin ciężkiej pracy w samych 
ciepłych słowach wspomina ten czas, a szczegól-
nie współpracę z radą sołecką i radnym panem 
Józefem Wystrachem. Nowym sołtysem został 
pan Andrzej Czerwiński, życzymy mu powodze-
nia i wytrwałości na nowym stanowisku!

Zespół Szkół w Boguszycach = dobra zabawa!

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej  
„Śpiewajmy Razem”

Uczniowie ZS w Boguszycach podczas zajęć 
na lodowisku

pt. „Marvin Gaye” i zajęły wysokie II miejsce. 
Gratulujemy! 

instruktorów miały możliwość aktywnego spę-
dzenia wolnego czasu, poprawienia swojej 
kondycji fizycznej oraz zdobycia nowych umie-
jętności jazdy na łyżwach. Wszyscy uczestnicy 
wyjazdu wrócili do Boguszyc z uśmiechami na 
twarzy i już z niecierpliwością czekają na kolejny 
wyjazd. Organizatorem projektu jest  Wojewódz-
kie Zrzeszenie LZS w Opolu.

Wyśpiewały medal!
W dniu 25 lutego 2016 r. uczennice Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Boguszycach – Julia 
Kuszewicz i Magdalena Rzytka, wzięły udział 
w X Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej „Śpie-
wajmy Razem”, gdzie zaprezentowały piosenkę 

Akademia piłkarska tylko dla Pań?
Rozmowa z Prezesem Stowarzyszenia MKS Gwiazda Prószków, Panią Sandrą Zylla

miast m.in. z Wrocławia, Wałbrzycha, Żywca czy 
Bytomia. 
Jakie grupy powstaną w szkółce? 

– Powołana zostaje grupa rezerw, która od 
jesieni 2016 roku docelowo występować ma 
w III lidze kobiet. Zależy nam, by zespół składał 
się z głównie z juniorek. Jeśli chodzi o szkółkę 
uruchamiamy dwie grupy, jeśli jednak zainte-
resowanie będzie większe to z przyjemnością 
poszerzymy działalność.
Jakie są plany działalności na najbliższe lata? 

– Chcielibyśmy, aby każdy kto interesujący się 
futbolem kobiet w Polsce będzie potrafił wska-
zać Prószków jako miejsce prężnego rozwoju 
piłki nożnej kobiet - taki jest plan!

Pragniemy podziękować wszystkim sympa-
tykom drużyny za gorący doping na meczach, 
a także firmom WIDERA oraz BASSAU za systema-
tyczne wsparcie finansowe.

Drużyna seniorek do końca rozgrywek (do 
czerwca przyp. red.) występować będzie nadal 
jako Polonia Prószków. Pod nową nazwą zespół 
występować będzie mógł dopiero w nowym 
sezonie, czyli od sierpnia 2016 roku. Pierwszy 
mecz w rundzie wiosennej dziewczyny rozegrają 
19 marca, w Wałbrzychu. 

Życzymy powodzenia! 

Jakie to daje możliwości piłkarkom oraz 
samej gminie Prószków? 

– Przede wszystkim zbudujemy zaplecze 
pierwszego zespołu, chcemy by każda zainte-
resowana piłką nożną dziewczyna, mogła spró-
bować swoich sił bez względu na prezentowany 
poziom piłkarski czy wiek. Prószków ma stać się 
centrum piłkarstwa kobiecego w wojewódz-
twie opolskim, prowadząc szkolenia dla dzieci 
już od najmłodszych lat. Jest to duża promocja 
dla gminy. Przyjeżdżają do nas zespoły z dużych 

Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej 
zamieniło się w magiczny, kolorowy świat. 

Dzieci, przebrane w różnorodne, kolorowe stroje 
wspaniale bawiły się w rytm muzyki. Dziew-
czynki przebrane w długie powłóczyste balowe 
suknie księżniczek czy wróżek, zaś chłopcy naj-
częściej wybierali strój pirata i kowboja. W trakcie 
zabawy nie mogło zabraknąć konkursu „tańca na 
gazecie” podczas którego tańcząc w rytm muzyki 

Zabawa świetna, hura!
Bal karnawałowy w Przedszkolu w Ligocie Prószkowskiej

stykaliśmy się głową, nosem, łokciem, kolanem. 
Odbył się również pokaz mody, na którym wyło-
niono najbardziej oryginalne stroje karnawa-
łowe. Na koniec pani animatorka, zabrała dzieci 
w muzyczną podróż dookoła świata i nikt nie 
bał się podlecieć samolotem bo to był spacer 
z głową w chmurach, wszyscy krzyczeli zgodnie 
„zabawa świetna, hura!” łapiąc bańki mydlane, 
ciekawe czy komuś udało się złapać.
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Z kroniki policyjnej...
Zdarzenia kryminalne z gminy Prószków:

W nocy 03.02.2016r w godzinach porannych •	
w Prószkowie nieznany sprawca po uprzed-
nim wybiciu szyby włamał się do samochodu 
a następnie dokonał kradzieży  saszetki z zawar-
tością dokumentów i pieniędzy na szkodę oby-
watela innego państwa.
W nocy 22.02.2016r. nieznany sprawca po •	
uprzednim wyłamaniu drzwiczek   włamał się  
do automatu gier zręcznościowych z którego 
dokonał kradzieży pieniędzy na szkodę właści-
ciela,  straty wyceniono na 500zł.
W dniach 17-18.02.2016 w godzinach wieczo-•	
rowo-nocnych w m. Nowa Kuźnia nieznany 
sprawca dokonał kradzieży  motoroweru. Straty 
oszacowano na 2,5 tyś zł na szkodę mieszkańca 
gm. Prószków. 

LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

Auferstehung

An des Baches Rand
Sonnenstrahlen
Neues Leben malen.
Siehe: Gräser, Halme
sich entfalten,
Blätter, Knospen,
sich gestalten.

Auferstehung -
Feiert die Welt.
Halleluja!
Rufen wir Dem,
Der sie erschaffen
Und erhält.

Und uns immer wieder
Nach des Winters Schatten
Neues Leben schenkt.

Drużyna z Przysieczy rozegrała sparing z dru-
żyną z Chmielowic. Mecz zakończył się zwy-

cięstwem drużyny z Przysieczy 5:2. A już 13 marca 
odbędzie się pierwszy w tym sezonie mecz 
o punkty. Drużyna z Przysieczy będzie podej-
mować na własnym boisku zespół LKS Koronę 
Krępno, które obecnie zasiada na stołku lidera.

Terminarz rozgrywek:
13 marca, godz. 15:00
LZS Przysiecz – LKS Korona Krępno
19.03.2016r., godz. 15:00
LKS Obrowiec – LZS Przysiecz

Orzeł Źlinice – liga okręgowa

LKS Polonia Prószków 
– klasa A

Wracamy do gry!
Rozpoczynamy sezon piłkarski

Nadchodzi wiosna, a wraz z nią rusza kolejna runda piłkarska.  
Aktualnie wszystkie zespoły piłkarskie w naszej gminie znajdują się  

w okresie przygotowawczym i rozgrywają szereg spotkań kontrolnych. 

Pierwszy zwycięski mecz kontrolny zanotowali 
piłkarze Orła Źlinice w sobotnim pojedynku 

z drużyną LZS Kup. Bramki zdobyli Wrotny, Dwo-
rak, Malinowski i Błazy, jednak błędy w defensy-
wie i stracone gole sprawiły, iż wynik nie odzwier-
ciedla przebiegu spotkaniu w którym mieliśmy 
zdecydowaną przewagę.

Wyniki wcześniejszych sparingów: 
Orzeł Żlinice – Skalnik Gracze 1:2 bramka Wrotny

Seniorzy LKS Polonia Prószków podczas okresu 
przygotowawczego rozegrali trzy sparingi. 

W każdym ze spotkań zwyciężyli, co napada 
optymizmem przed rozpoczynającymi się 
rozgrywkami. 

Wyniki sparingów:
LKS Polonia Prószków – LZS Luboszyce 8:2
LKS Polonia Prószków – LZS Brynica 3:1
LKS Polonia Prószków – LZS START Jełowa 6:3

Terminarz rozgrywek:
12.03.2016r., godz. 15:00
LKS Polonia Prószków – KS Górażdże
19.03.2016r., godz. 15:00
LKS Orzeł Mokre Łany – LKS Polonia Prószków

Zmartywychwstanie

Nad strumienia brzegiem
promienie słoneczne
nowe życie ubarwiają.
Spojrzyj: źdźbła i trawy
znów sie rozwijają,
pąki, kwiaty,
kształty przybierają.

Zmartwychwstanie -
Świat świętuje.
Alleluja!
My wołamy Temu,
Który stworzył go
i utrzymuje.

I po cieniach zimy
wciąż od nowa
życie nowa nam daruje.

Ingeborg Odelga

Orzeł Żlinice – MKS Gogolin 0:5
Orzeł Żlinice – Olimpia Lewin Brzeski 0:4

Terminarz rozgrywek:
12.03.2016r., godz. 15:00
Orzeł Źlinice – LZS Walce
19.03.2016r., godz. 15:00
Orzeł Źlinice – LKS Naprzód Jemielnica
26.03.2016r., godz. 13:00
LZS GKS Piomar Tarnów – Orzeł Źlinice


