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obchodził zespół Przysieczanki. 
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Bajkowa Noc w Ligocie 
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Sergiookis Cup

Benefis 20-lecia 
zespołu Przysieczanki

W przedostatni weekend 
sierpnia odbyła się jedna 

z największych imprez w naszej 
gminie – Dni Prószkowa 2016
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Najpiękniejsza 
Wieś Opolska 2016. 
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W nocy z 26 na 27 sierpnia odbyła się w Ligo-
cie Prószkowskiej kolejna edycja Bajko-

wej Nocy. Już po raz dziewiąty Gminny Zarząd 
TSKN zorganizował spotkanie dla najmłodszych 
pełne niesamowitych atrakcji. Głównym punk-
tem Bajkowej Nocy były bajki, zarówno polskie 
jak i niemieckie, które czytali znani mieszkańcy 
naszej gminy: Aneta Lissy-Kluczny oraz Norbert 
Rasch. Tej nocy na dzieci czekało jeszcze mnó-
stwo atrakcji. Płonące ognisko, konkursy, gry 
i zabawy sprawiły, że uczestnikom Bajkowej 
Nocy uśmiechy nie schodziły z twarzy. Spotka-
nie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie opieku-
nowie, którzy czuwali nad ponad 20 osobową 
grupą. Serdecznie podziękowania dla gospoda-
rzy Państwa Klosa oraz opiekunów i organizato-
rów: Joannie Rasch, Anecie Lissy-Kluczny, Sylwii 
Białończyk, Paulinie Rasch, Paulinie Klosa oraz 
Norbertowi Rasch.

15 sierpnia to wg polskiej tradycji dzień Matki 
Boskiej Zielnej. Jak głosi jedna z legend: 

Trzy dni po śmierci Najświętszej Marii Panny apo-
stołowie nie znaleźli w Jej grobie ciała, tylko same 
kwiaty i zioła, i na tę pamiątkę święci się w tym 
dniu kwitnące zioła, kłosy zbóż, owoce i warzywa. 
W chrześcijańskim kalendarzu liturgicznym 
obchodzony jest jako święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny. Dawniej powszechnie wie-
rzono, że poświęcony w kościele bukiet nabiera 
niezwykłych właściwości – czarodziejskich i lecz-
niczych. Musiało się w nim znaleźć nie tylko 
zboże, plony z gospodarstwa i kwiaty ozdobne, 
chętnie wtykano do niego także lecznicze zioła 
z ogródka i dzikie rośliny zielne.

W naszej gminie, to właśnie w Przysieczy orga-
nizowany jest wielki festyn pod nazwą „Przysieckie 
Święto Ziół”. W tym roku, wyjątkowo 14 sierpnia na 
placu festynowym rozpoczęło się wspólne świę-
towanie na które przybyli mieszkańcy całej gminy. 
Najważniejszym stoiskiem było to przygotowane 

Jazda na rowerze to jedna z najprzyjemniej-
szych form spędzania wolnego czasu, reklak-

sująca i pozwalająca na chwilę wytchnienia od 
codziennych spraw. Po co siedzieć na kanapie, 
zwłaszcza jeśli za oknem jest piękna pogoda, 
skoro można wyruszyć na przejażdżkę i odkryć 
dotąd nieznane miejsca w naszej okolicy.

Do takiej formy spędzania wolnego czasu 
namawiano podczas drugiej edycji zawodów 
rowerowych „Tour de Folwark”, które odbyły się 
w ostatnią upalną sobotę wakacji. Zawody zor-
ganizowane zostały w ramach wolontariatu 
pracowniczego Fundacji Górażdże – Aktywni 
w Regionie. W imprezie wzięły udział dzieci i mło-
dzież w kilku kategoriach wiekowych, które do 
przejechania miały trasy o różnych długościach. 
Najmłodsi próbowali swych sił na trasie liczącej 
400m, natomiast starsi musieli przejechać znacz-
nie większe odległości. Nie brakowało zmęcze-
nia, potu i uśmiechów po przyjechaniu na metę. 

Dzieci podczas tegorocznego  
Märchennacht w Ligockim Młynie

Märchennacht  
w Ligockim Młynie
IX edycja Bajkowej Nocy

Każdy kwiatek 
woła, weź mnie  
do kościoła! 
Święto Ziół w Przysieczy

Stoisko ojców Franciszkanów podczas 
Przysieckiego Święta Ziół

przez ojców Franciszkanów, którzy wszystkim przy-
byłym mieszkańcom i gościom oferowali rozmaite 
zioła na wszelkie boleści i promowali ziołolecznic-
two. Ziołolecznictwo, to specjalny dział medycyny 
i farmakologii zajmujący się wytwarzaniem leków 
ziołowych, a jak się okazało – ojcowie Franciszka-
nie byli ekspertami w tym temacie. Natomiast na 
scenie zaprezentowali się artyści z naszej gminy, 
m.in. grupa taneczna Scorpion, Orkiestra Dęta 
z Prószkowa, Paulina Klosa, która swoim pięk-
nym śpiewem oczarowała publiczność, a także 
niezawodny kabaret Ługi-Bugi. Podczas festynu 
nie zabrakło również atrakcji dla dzieci w postaci 
dmuchanych zjeżdżalni i trampolin. Na zakończe-
nie dnia odbyła się zabawa taneczna, która pod 
przewodnictwem DJ Matiasa trwała do późnych 
godzin wieczornych. 

Dzieci zawładnęły 
Kopalnią Folwark!
Tour de Folwark 2016

Dla niektórych była to również wyjątkowa okazja, 
aby po raz pierwszy zobaczyć z bliska jak wygląda 
kopalnia. W imieniu wszystkich zadowolonych 

uczcestników serdecznie dziękujemy Fundacji 
Górażdże i liczymy na kolejną edycję „Tour de Fol-
wark” za rok.
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Prószków 
świętował!
Dni Prószkowa 2016

W przedostatni weekend sierpnia odbyła 
się jedna z największych imprez w naszej 

gminie – Dni Prószkowa. Świętowanie zaczęło 
się już w piątek o 18:00 od uroczystego koncertu 
pt.,,Powróćmy jak za dawnych lat…’’ w kościółku 
poewangelickim. Zebrało się sporo mieszkań-
ców, chcących posłuchać starych przebojów 
w wykonaniu wybitnych muzyków. Swoim gło-
sem czarowała Pani Żaneta Plotnik, instruktorka 
Klubu Wokalisty działającego w Prószkowie, 
z wieloma muzycznymi osiągnięciami. Wystą-
piła między innymi na 47 Krajowym Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu i była reprezentantką  
Polski w prestiżowym konkursie w Global Singing 
Talent Search Avon Voices 2011. Pani Żanecie 
towarzyszył zespół Łagocki Trio. – Panowie grali 
na pianinie, perkusji i kontrabasie, co idealnie 
uzupełniło cały występ – opowiada Pani Maria, 
mieszkanka Złotnik. Następnie na scenie w parku 
OKiS wystąpiła Jesika z zespołem. Ta młoda 
piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów 
zaprezentowała muzykę rozrywkową. Jej występ 
wykonany był w tanecznym klimacie muzyki 
Italo Disco, Euro Disco i Disco-Dance, połączony 
z romantycznymi balladami. Na zakończenie 
pierwszego dnia odbyła się zabawa taneczna 
z zespołem Sherwood.

Sobota to przede wszystkim czas poświęcony 
dzieciom. Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował 

program pt.,, Minionki podróżują przez świat’’, 
a następnie najmłodsi mogli brać udział w roz-
maitych zabawach, w tzw. kąciku zabaw. Dzieci 
mogły pomalować sobie twarze, puszczać bańki 
mydlane oraz skakać na trampolinie. – Najbar-
dziej podobało mi się puszczanie wielkich baniek 
mydlanych – mówi Maciek, jeden z najmłodyszch 
uczestników Dni Prószkowa. Po południu odbyła 
się Gala Disco Polo, na której wystąpił Pan Darek 
Nowicki z zespołem ABC. Natomiast po godzi-
nie 18:00 na scenie pojawił się zespół taneczny 
Scorpion. Swym wspaniałym występem zadziwili 
wszystkich obecnych, pokazując perfekcyjnie 
przygotowane układy. Następnie przyszła pora 
na gwiazdę wieczoru Kabaret Rak. Swoim wystę-
pem doprowadził wiele osób do łez, oczywiście 
ze śmiechu.  Krzysztof Hanke i Krzysztof Respon-
dek, czyli  prawdziwi Ślązacy rozbawili publicz-
ność zarówno dowcipem na wysokim poziomie, 
a także piosenką – o czym świadczyły ogromne 
brawa na zakończenie ich występu. – Występ 
Kabaretu Rak to świetny pomysł. Panowie zasko-
czyli nas świetnym dowcipem. Nie było chyba 
osoby, która nie śmiałaby się głośno – opowiada 
Pani Irena, mieszkanka Prószkowa. Wieczorem 
odbył się Jambo Afrika w coverach z lat 80’ 90’. 
A na zakończenie tych dwóch dni odbyła się 

Dyskoteka pod Gwiazdami pod wodzą DJ Baśki. 
Wszyscy goście i mieszkańcy tańczyli do białego 
rana. 

Tak oto zakończyły się kolejne Dni Prószkowa.  
Jak co roku udane, pełne miłych spotkań i wielu 
ciekawych rozmów. Kolejne takie dni dopiero 
w przyszłym roku, teraz jedynie co pozostaje, to 
wspaniałe wspomnienia.
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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 obja-

wień oraz miejsca związanego z życiem św. 
Bernadety. Msza Święta. Czas na indywidualną 
modlitwę. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 
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 – bohatera narodowego Hiszpa-
nii. Następnie przejazd do Leon. Spacer po uro-
kliwym centrum miasta. Obiadokolacja i nocleg 
w okolicy Leon.

Dzień 6: Leon – Santiago de Compostela
Śniadanie. Przejazd do Santiago de Compo-

stela. Nawiedzenie bazyliki św. Jakuba Apostoła 

W poniedziałek, 15 sierpnia wspaniały jubile-
usz 20-lecia działalności obchodził zespół 

Przysieczanki. Przysieczanki to najbardziej znany 
i lubiany zespół w naszej gminie z wieloma 
nagrodami zdobywanymi w całej Polsce. Artystki 
występowały również na scenach w Niemczech, 
Czechach czy Ukrainie. Skład grupy zmieniał się 
na przełomie tylu lat już parę razy. Wystarczy 
zauważyć, że gdy rozpoczynał swoją działalność 
liczył 13 osób, obecnie choć jest to już tylko 5 
pań, to i tak we wspaniały sposób, koncertując 
umilają lokalne wydarzenia i promują śląski język. 
Śpiewem i tańcem przekazują młodym śląskie 
tradycje. 

Historia zespołu sięga 1996 roku. Właśnie 
wtedy, dzięki Pani Marii Młodawskiej oraz 
Panu Waldemarowi Kołaczykowi powstał 
Zespół Przysieczanki. Sukcesy odnosiły od 
początku swojej działalności, a zapoczątko-
wał je występ na gminnych dożynkach 15 

Dwadzieścia lat 
minęło...
Jubileusz zespołu Przysieczanki

Przysieczanki podczas benefisu 20-lecia działalności zespołu

listopada 1996 roku. Obecnie kierowniczką 
i liderką zespołu jest Pani Edeltrauda Gambka 
wraz z siostrą Gertrudą. Na swoim artystycz-
nym koncie Przysieczanki mają 3 kasety, 3 
płyty oraz 3 teledyski.

Przysieczankom życzymy kolejnych wspa-
niałych 20 lat występów na estradzie, peł-
nych widowni przy kolejnych występach, gło-
śnych oklasków i codziennej pogody ducha. 
Wszystkiego najlepszego!

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

(Msza Św.) i krypty z relikwiami 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 wie-
czornej 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 pamią-
tek. Msza św. w sanktuarium fatimskim. Obiado-
kolacja. Udział w wieczornej procesji. Nocleg.

Dzień 9: Fatima – Madryt 
Śniadanie. Przejazd do Madrytu. Zwiedzanie 

stolicy Hiszpanii: Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plac 
Hiszpański, Katedra. Przejazd do hotelu, obiado-
kolacja i nocleg. 

Dzień 10: Madryt – Barcelona 
Śniadanie. Przejazd do Barcelony. Zwiedzanie 

miasta: katedra św. Eulalii, kolumna Krzysztofa 
Kolumba, kościół Sagrada Familia. Obiadokolacja 
i nocleg w okolicy Barcelony.

Dzień 11: Madryt – Nicea
Śniadanie. Przejazd w okolice Nicei. Odpoczy-

nek na plaży. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 12: Nicea – Turyn 
Śniadanie. Przejazd do Turynu. Nawiedzenie 

relikwii Całunu Turyńskiego. Dalej podróż i noc-
leg w okolicach Padwy.

Dzień 13: Opole
Śniadanie. Nawiedzenie Bazyliki Św. Anto-

niego w Padwie i dalsza podróż do Polski. Przy-
jazd w godzinach nocnych. 

Cena: 1490 PLN + 490 EUR

Świadczenia: przejazdy autokarem, 11 noc-
legów 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).

ok. 50 Euro – zbierane w autokarze na bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów. 

Zapisy przyjmuje do 1.11.2016 r.
Organista Parafii Zimnice  - Józef Wilczek
Zimnice Małe, ul. Wiejska 6
e-mail: wilczek.j@op.pl
tel.: 511 654 060

18 września 2016 r. (niedziela) o godz. 
18.00 w salce przy kościele w Zimnicach 
Małych odbędzie się spotkanie informa-
cyjne  dotyczące powyższej pielgrzymki.  Ks. 
Andrzej Majcherek - dyrektor Diecezjalnego 
Biura Podróży św. Jacek przedstawi szcze-
gółowy plan wyjazdu oraz udzieli wszelkich 
potrzebnych informacji.
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Bawmy 
się razem!
Letni Piknik 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

W środę, 24 sierp-
nia Miejski Ośro-

dek Pomocy Społecznej 
w Prószkowie zorganizował piknik integracyjny pod nazwą „Bawmy 
się razem”. Imprezę  zorganizowano na placu zabaw Ośrodka Kultury. 
Około 70 osób było uczestnikami tego spotkania. Psycholog przepro-
wadził z rodzicami pogadankę dotyczącą chronienia dzieci przed uza-
leżnieniami oraz tego jak przeciwdziałać agresywnym zachowaniom 
oraz przemocy w rodzinie.  Wskazywał również działania profilaktyczne 
podejmowane  wobec osób uzależnionych. Dzieci natomiast miały moż-
liwość uczestniczenia w szeregu zabaw i konkursów.  Na spotkanie został 
zaproszony również dzielnicowy dając tym samym możliwość zwrócenia 
się do niego z problemami dnia codziennego. Pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie  przygotowali poczęstunek 
dla przybyłych gości. Nie zawiodła również  pogoda.

Wszystkim uczestnikom zarówno dzieciom jak i ich rodzicom, Pani 
psycholog oraz dzielnicowemu za pomoc w  zorganizowaniu  pikniku 
–  serdecznie dziękujemy.   

„Człowiek dużo dostaje jeśli dużo daje od siebie”

Na terenie naszej Gminy zamieszkuje 6 letni 
chłopiec, który przeszedł ciężka operację 
usunięcia guza mózgu. Niestety, choroba 

nawróciła. 

Były momenty, kiedy wydawało się, że będzie już tylko 
dobrze, jednak okazało się, że nastapiły nawroty cho-
roby. Z informacji uzyskanych od mamy dziecka wynika, 
iż lekarze chcą jeszcze spróbować leczenia legalnym 
olejkiem z marihuany ale miesięczne leczenie to ponad 
3600,00 zł. Chociażby nie wiadomo ile było pieniążków 
w tej czy innej rodzinie – nic nie jest tak ważne jak zdro-
wie dziecka, zdrowie Markusa. W sytuacji gdy mamy do 
czynienia z tak poważną choroba środków finansowych 
będzie zawsze mało. Markus jest pod opieką hospicjum 
domowego oraz fundacji Krok po Kroku. 

Pomóżmy ratować zdrowie i życie tego dziecka 
wpłacając ,,ile się da” na konto fundacji:

Bank Spółdzielczy w Oławie:
37958500070010002202200001 

z dopiskiem Markus Odelga

Scorpion wciąż z nagrodami!
Festiwal Piosenki i Tańca w Warszawie

Tancerze z klubu Scorpion przyzwyczaili nas już do tego, że jeżeli 
wyjeżdżają na zawody, to nigdy nie wracają z pustymi rękami. Tak 

było i tym razem podczas Manewrów Artystycznych Wojska Polskiego 11 
sierpnia w Warszawie. Z okazji Święta Wojska Polskiego na Placu Piłsud-
skiego i w Łazienka odbyły się różnorakie występy, w których tancerze 
brali udział, a następnie w Festiwalu Piosenki i Tańca zdobyli tytuł Laure-
ata 2 stopnia. Serdecznie gratulujemy kolejnego udanego występu!
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W wakacje nie dało się nudzić!
Aktywne wakacje z Ośrodkiem Kultury i Sportu

„TENIS – NAUKA I ZABAWA  
PRZEZ SPORT’’

FUNDACJA TENIS PRÓSZKÓW
zaprasza na

TURNIEJ TENISOWY
 DLA DZIECI 

10 września zapraszamy wszystkich 
chętnych na turniej tenisowy, który 
odbędzie się na kortach miejskich 

w Prószkowie.

•	 Najmłodsze	dzieci,	które	miały	zajęcia	

w poniedziałki i środy o 16:30 zapraszamy w sobotę 

na godzinę 9:30

•	 Młodzież,	która	miała	zajęcia	w	poniedziałki	i	środy	

o 17:30 i 18:30 zapraszamy na godzinę 12:30

•	 Najstarszą	młodzież	zapraszamy	natomiast	na	

godzinę 15:00

Wspaniała zabawa i nagrody 
gwarantowane! 

Więcej informacji pod numerem 

728 877 945.

Ośrodek Kultury i Sporu w Prószkowie zor-
ganizował dla dzieci i młodzieży specjalny 

program na okres wakacyjny w którym każdy 
uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. Odbyły się 
zajęcia zarówno dla osób, które uwielbiają sport 
i każdą wolną chwilę wolą spędzać aktywnie oraz 
dla miłośników sztuki, teatru i muzyki.

„Wakacje z OKiS-em” rozpoczęły się już 
w pierwszy dzień wakacji na Stadionie Miej-
skim w Prószkowie od zajęć sportowych, któ-
rych zresztą w pierwszym miesiącu wakacji było 
najwięcej. Zorganizowane zostały wycieczki 
rowerowe do Opola, podczas których odbył się 
rejs statkiem oraz zwiedzanie opolskiego ZOO 
i Wieży Piastowskiej. Klub Wokalisty przepro-
wadził warsztaty wokalne, które zakończył się 
wakacyjny koncert na scenie Ośrodka Kultury. 
W poniedziałek, 4 lipca odbyło się przedsta-
wienie teatralne pt.,,O dwóch takich co ukradli 
księżyc’’, a w ostatnich dniach lipca rozegrany 
został wielki turniej gier planszowych. Pomimo 
bardzo aktywnego lipca, w sierpniu Ośrodek Kul-
tury i Sportu wcale nie zwalniał tempa – wręcz 
przeciwnie. Już 2 sierpnia dzieci spotkały się 
na zajęciach plastycznych, a następnego dnia 
w Muzeum Kowalstwa na zajęciach „Z kowal-
stwem na Ty”. Sierpień był czasem odpoczynku 

od sportu, a jedynymi aktywnościami fizycznymi 
była wycieczka rowerowa do ZOO oraz turniej 
piłkarski drużyn podwórkowych. Na scenie 
Ośrodka Kultury i Sportu dzieci ponownie mogły 
zobaczyć przedstawienie teatralne „Doktor Dolit-
tle”. Dodatkową atrakcją było spotkanie z podróż-
nikiem i program dla dzieci ,,Minionki podróżują 
przez świat’’.

Dzieci i młodzież z każdych zajęć wracały 
uśmiechnięte i co najważniejsze, pożytecznie 
spędziły wakacje. Wielkie podziękowania należą 
się przede wszystkim Ośrodkowi Kultury i Sportu 
który był organizatorem tych wakacji.



wrzesień 2016 strona 7

An Eichendorff
An der „alten Strasse”
in Sumin im einsamen Tal
da – wolltest du bauen dein Glück.
Es war dir nicht gegeben
wie manches im Leben.
Weit von geliebten hohen Wäldern
musstest du in die Ferne schlendern.

Aus dem Kosmos – aus dem All
da – siehst du dein Eden wieder.
Schreitest die Pfade entlang
wie einst – begleitet von Freunden,
Frohsinn und Gesang.

Es ist so vieles geschehen,
Zeit ist vergangen.
Die Menschen von heut
würden dich gleichfalls
freundlich empfangen.

Gemeinsam würdet ihr
wandern und jagen
wie in jungen Tagen.

Do Eichendorffa
W Suminie
przy „starej drodze”
tam w samotnej dolinie
chciałeś kiedyś znaleźć
swoje szczęście.
Ale nie było ci dane
jak wiele rzeczy w tym życiu.
Z dala od ukochanych strzelistych lasów
musiałeś błąkać się po świecie.

Z kosmosu – z wszechświata
patrzysz znowu
na swój Eden.
Kroczysz wzdłuż ścieżek
jak niegdyś
a towarzyszą ci
przyjaciele, śpiew i radość.

Tyle się już wydarzyło,
tyle czasu upłynęło.
Ale ludzie współcześni
powitaliby cię
również przyjaźnie.

Wspólnie polowalibyście
i wędrowalibyście 
jak za młodych lat

Ingeborg Odelga

W sobotę, 28 sierpnia odbył się III Między-
pokoleniowy Turniej Piłki Nożnej w Ligo-

cie Prószkowskiej. W rozgrywkach wzięły udział 
cztery drużyny. Od najmłodszych chłopców, po 
młodzież i dorosłych mężczyzn. 

W tej edycji turnieju zwyciężyła drużyna 
o specyficznej nazwie „Parówy i jaja”, w składzie: 
M. Błazy, P. Fronia, S. Gambka, D. Honczia, M. 
Miklis, D. Żak, D. Strzelczyk oraz P. Żak. Najlepszym 

W sobotę, 6 sierpnia rozegrana została XVI 
edycja turnieju piłki nożnej Sergiookis Cup. 

Do walki o zwycięstwo stanęło 10 bardzo dobrze 
przygotowanych drużyn. Zostały one podzielone 
na dwie grupy, by tam rozegrać cztery mecze po 
13 minut systemem ,,każdy z każdym”. Każda 
ekipa, chciała znaleźć się przynajmniej w naj-
lepszej trójce w grupie, by przystąpić do dalszej 
rywalizacji o zwycięstwo. 

Następnym etapem turnieju było podzie-
lenie 6 drużyn na kolejne grupy, a na końcu 
rozegranie półfinałów, meczu o trzecie miejsce 
i w końcu finału. Trzecie miejsce zajęła drużyna 
Polana Rozbój Gorlice. W najważniejszym spo-
tkaniu dnia, o zwycięstwo, drużyna Bongo Opole 
pokonała Restaurację Zamkową Team 2:1 i tym 
samym zajęła pierwsze miejsce. Na otarcie łez po 

III Międzypokoleniowy Turniej Piłki 
Nożnej w Ligocie Prószkowskiej

strzelcem został Łukasz Wieczorek z drużyny „Nie-
bieskich Diabłów”, natomiastr tytuł najlepszego 
bramkarza przypadł Leonardowi Iwańskiemu 
również z drużyny „Niebieskich Diabłów”. Każda 
drużyna nagrodzona została pucharem oraz 
słodkościami. Oprócz rozgrywek turniejowych 
odbywały się także gry i zabawy dla najmłod-
szych dzieci. Organizatorem turnieju było Stowa-
rzyszenie „Nasza wioska – Ligota Prószkowska”.

Sergiookis Cup 2016!

przegranym finale, to właśnie z ekipy Restauracja 
Zamkowa Team królem strzelców został Michał 
Galla. 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy, a orga-
nizatorzy już zapraszają na kolejna edycje tur-
nieju w przyszłym roku.

Klasyfikacja końcowa:
1. BONGO
2. POLANA ROZBÓJ GORLICE
3. RESTAURACJA ZAMKOWA TEAM
4. SUCHY TEAM
5. PROHEAT
6. SERGIO
7. SCHAUDER TEAM
8. OTMĘT TEAM
9. FOREVER YOUNG
10. BASSAU PRÓSZKÓW
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LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

Orzeł Źlinice – liga okręgowa

LKS Polonia Prószków – klasa A

Sekcja kobiet MKS Gwiazda Prószków – II liga kobiet

Pomoc 
Żywnościowa  

2014-2020
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Prószkowie wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem „Nasza Wioska”- Ligota Prósz-
kowska – jako Organizacja Partnerska 
o zasięgu lokalnym realizuje od sierpnia 
2016 Program Operacyjny Pomoc Żyw-
nościowa 2014-2020 współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym w Podprogramie 
2016.

W ramach realizacji w/w programu 
będą wydawane artykuły spożywcze typu: 
makaron, ryż, mleko, cukier itp., dla osób 
i rodzin które kwalifikują się do uzyskania 
tego rodzaju pomocy.

 
Pomocą żywnościową w ramach PO 

PŻ mogą być objęte osoby i rodziny: 

1. znajdujące się w trudnej sytuacji życio-
wej, spełniające kryteria określone 
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
tj. w których występują np. bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała cho-
roba, wielodzietność

2. oraz w których dochód nie przekracza 
150 % kryterium dochodowego upraw-
niającego do skorzystania z pomocy 
społecznej, tj. 951 zł dla osoby samot-
nie gospodarującej i 771 zł dla osoby 
w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem 
tego rodzaju pomocy, spełniające kryteria 
określone w wytycznych do realizacji pro-
gramu FEAD proszone są o zgłoszenie się 
do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 
Prószków, w celu uzyskania skierowania 
do otrzymania pomocy żywnościowej.

Ruszył sezon piłkarski 2016/2017!

Pierwszy mecz rozpoczynający zmagania piłkarzy Orła Źlinice w lidze okręgowej odbył się na wła-
snym boisku z mocną drużyną Piast Strzelce Opolskie. Niestety mimo naprawdę przyzwoitej gry 

przez całe spotkanie nasi zawodnicy zaliczyli falstart i ulegli wysoko dobrze dysponowanej drużynie 
ze Strzelec (0:4). Kolejny mecz to spotkanie na wyjeździe z drużyną LKS Bodzanów, gdzie piłkarze Orła 
odnieśli pewne zwycięstwo i przywieźli ze sobą komplet punktów. Ostatni sierpniowy mecz to rów-
nież kolejne zwycięstwo, tym razem nad drużyną Jedność Rozmierka (8:1).

Podczas pierwszego meczu w tym sezonie piłkarze Polonii Prószków podejmowali na własnym 
terenie drużyną KS Metalowiec Łambinowice. Mecz zakończył się remisem 4:4. Kolejny mecz to 

niestety wysoka porażka (2:5) z drużyną MKS Sokół Niemodlin.

Piłkarki z Prószkowa od tego sezonu występujące pod nową nazwą MKS Gwiazda Prószków swój 
sezon rozpoczęły od zmierzenia się z drużyną UKS Sap Brzeg w ramach rozgrywek Pucharu Polski. 

Podczas tego spotkania nasze piłkarki odniosły pewne zwycięstwo 8:0. Pierwszy mecz ligowy odbył się 
w ostatni weekend sierpnia. Na własnym boisku dziewczyny podejmowały zespół Polonii Bytom. Mecz 
zakończył się zwycięstwem naszych Pań 4:3.

Swój sezon rozpoczęła także drużyna LZS Przysiecz. Podczas pierwszego meczu piłkarze  z Przysie-
czy podejmowali na wyjeździe mocną drużynę LZS Burza Kosorowice. Mecz zakończył sie niestety 

porażką 5:0.


