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Tradycja „żniwnioka” wciąż trwa – doroczne święta plonów
potwierdzają, że takie podsumowanie rolniczej pracy jest
oczekiwane i potrzebne. O ważności dożynek wiedzą nawet
najmłodsi, którzy teraz cieszą publiczność efektownymi tańcami,
a za kilka lat będą na pewno wśród organizatorów podobnych
imprez.

Fotoreportaż na stronie 4 i 5

Organizatorzy tegorocznych gminnych dożynek stanęli na wysokości
zadania. W Zimnicach Małych, 15 września br. na święcie rolników zjawiły
się tłumy, by nie tylko podziękować za tegoroczne plony, ale także
oklaskiwać artystów występujących na scenie oraz zmagania sołtysów,
którzy startując w nietypowych konkurencjach starali się dać z siebie
wszystko. Oko cieszyły misternie uplecione korony i wieńce dożynkowe,
które zostały zaprezentowane nie tylko na miejscowym boisku, ale także
w barwnym korowodzie, który po uroczystej mszy - pod przewodnictwem
proboszcza ks. Jana Czeredy i pozostałych proboszczów z terenu gminy
Prószków - przeszedł przez wieś.

Dagmara Duchnowska

Impreza, organizowana przez DFK Górki oraz radę sołecką, która odbyła się
w niedzielne popołudnie, 22 września br., tradycyjnie skupiła mieszkańców
wsi i okolic. Integracja przy tradycyjnym kuflu piwa – jak nakazuje tradycja
„oktoberfestów” – dźwiękach muzyki, konkursach i zabawach cieszy się
zasłużonym zainteresowaniem.

Więcej na stronie 3

Dwunastoletni Sebastian
Kniaziewicz z Komprachcic
(na zdjęciu) złowił naj-
większą rybę tegorocznych
zawodów organizowanych
nad łowiskiem w Przysieczy
przez Koło PZW
w Prószkowie. Był to lin
ważący 39 dag.
Ogółem młody wędkarz
złowił 1,31 kg.

Zimnice Małe

Wspaniali ludzie – wielkie święto

Na zdjęciu: przedszkolaki z oddziału przedszkolnego w Zimnicach Małych

Górki

Oktoberfest 2013

Przysiecz

Taaaaka ryba!

Jak zdradzili doświadczeni uczestnicy zawodów, w tym roku wielkich
okazów nie było. Ryba się przestraszyła tak licznej grupy wędkujących.
A nad stawem w Przysieczy tym razem było naprawdę tłumnie.
Organizatorom dopisała pogoda, a zainteresowanie zawodami
młodych i starszych wędkarzy przeszło wszelkie oczekiwania.
Najmłodszą kategorię trzeba było podzielić na dwie grupy, a na
brzegach stawu trudno było znaleźć miejsce bez wędki.

Więcej na stronie 3

DIE DONAU KÖNIGIN
DER FLÜSSE

Uczennice z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Złotnikach
reprezentowały szkołę w bawarskim
konkursie "Die Deutschen und ihre
östlichen Nachbarn”. Placówka
uczestniczyła w nim już po raz
czwarty. W tym roku dziewczęta
pracujące pod opieką nauczycielki
Alicji Połczan przywiozły pierwszą
nagrodę.

Konkurs odbywa się on co dwa lata,
każda edycja wiąże się z innym tema-
tem. W tym roku motywem przewod-
nim była Europa: między Dunajem
i Adriatykiem.
Pracę, zgłoszoną w kategorii „Kunst/
Sztuka” wykonały uczennice: Nikola
Smolin z kl.V , Julia Bera i Laura Kutz
z kl.IV. Dziewczynki przygotowały album
symboli stolic państw leżących nad Du-

najem - pamiątkę z podróży oraz torbę
z mapą tej rzeki i konturami państw. Ta
kompozycja przekonała komisję kon-
kursową do przyznania naszym przed-
stawicielkom pierwszego miejsca. Po
odbiór nagrody laureatki zostały zapro-
szone do Ingolstadt.
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ W OŚRODKU KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Duża sala 17.00-18.30
kółko teatralne

Sala
Kameralna

Pracownia
Muzyczna

Pracownia
Plastyczna

Od godz. 18.00
Klub wokalisty

13.00-17.00
Nauka gry na

instrumentach
klawiszowych

Od godz. 15.00
zajęcia plastyczne

15.30-21.00
Scorpion

Od godz. 18.00
Klub wokalisty

10.00-11.00
17.00-18.30

Dyżur dzielnicowych
13.00-17.00

Nauka gry na
instrumentach
klawiszowych

15.00-21.00
J. angielski

14.30-16.15
Mażoretki

18.30-21.00
grupa 50+

Od godz. 18.00
Klub wokalisty

13.00-17.00
Nauka gry na

instrumentach
klawiszowych

15.30-21.00
Scorpion

16.00-17.00
Scorpion

19.00-21.00
Orkiestra Dęta

10.00-11.00
17.00-18.30

Dyżur dzielnicowych
13.00-17.00

Nauka gry na
instrumentach
klawiszowych

15.00-17.00
J. angielski

Od godz. 15.00
zajęcia plastyczne

13.00-17.00
Nauka gry na

instrumentach
klawiszowych

16.30-18.15
Mażoretki

18.00-20.00
grupa 50+

od godz. 20.00
Zespół „Flavor”

10.00-16.00
Scorpion

10.00-16.00
Scorpion

10.00-12.00
Nauka gry na

instrumentach
dętych

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

www.okis-proszkow.pl

UWAGA!!! Powyższy rozkład zajęć może ulegać zmianie w zależności od potrzeb uczestników.

Partnerstwo Borów Niemodliń-
skich, z siedzibą w Niemodlinie
działa od kwietnia 2006 r. (nr KRS
00009910 392817). Stowarzyszenie
od początku swojej działalności
prowadzi szereg projektów z zakre-
su współpracy międzysektorowej
związanych z rozwojem Borów
Niemodlińskich. Od 2013 roku jest

Działaj lokalnie

Zostań darczyńcą

Zachęcamy do włączenia się we wsparcie lokalnego funduszu
grantowego. Jest to okazja, aby pokazać się jako firma dbająca
o dobro mieszkańców regionu i pomagająca w rozwiązywaniu
ich problemów. Budowanie tego typu relacji jest bardzo ważne –
poprawia wizerunek marki i sprawia, że klienci chętniej sięgają
po jej produkty.

Lokalną Organizacją Grantową i raz
w roku organizuje konkurs gran-
towy Działaj Lokalnie przyznając
dotacje do 6000 zł około 10 organi-
zacjom rocznie na inicjatywy akty-
wizujące społeczność lokalną dzia-
łającą dla dobra wspólnego. Celem
rozwijania działań dotacyjnych
Partnerstwo utworzyło fundusz, na

którym gromadzone są środki,
które zostaną przeznaczone na dofi-
nansowanie lokalnych inicjatyw.
Fundusz można wesprzeć przeka-
zując darowiznę pieniężną, rzeczo-
wą lub w formie usługi dla Partner-
stwa Borów Niemodlińskich oraz
grantobiorców „Działaj lokalnie”.

Pieniądze można przekazać
bezpośrednio na konto:
Partnerstwo Borów
Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich
34, 49-100 Niemodlin

Numer konta:
22 8890 0001 0636 3185 2006 0001
Bank Spółdzielczy w Namysłowie,
oddz. Niemodlin

Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim

Zarząd Gminny w Prószkowie

organizuje wyjazd na koncert
„Największe Gwiazdy Szlagierów”,

podczas którego wystąpią m.in.

Olaf z Flippers,
Aneta & Norbert,

Toby z Monachium,
Pia Malo,

George Wind
i Andrea Rischka.

Koszt wyjazdu: 70,00 zł od osoby,
w tym transport oraz bilet wstępu.

Wyjazd:
Niedziela; 13.10.2013 r.

godz. 14.00 Rynek w Prószkowie
godz. 14.10 OSP Źlinice/Boguszyce

Planowany powrót :
13.10.2013 r. około godz. 21.30.

Zgłoszenia do udziału w koncercie
przyjmują Przewodniczący DFK bądź

Urząd Miejski w Prószkowie
tel. 77 4013 700 lub 77 4013 718.

NAJWIĘKSZE GWIAZDY SZLAGIERÓW
BĄDŹ TAM RAZEM Z NAMI!

NAJWIĘKSZE GWIAZDY SZLAGIERÓW
BĄDŹ TAM RAZEM Z NAMI!

NAJWIĘKSZE GWIAZDY SZLAGIERÓW
BĄDŹ TAM RAZEM Z NAMI!

Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Przysieczy otwarta
jest od poniedziałku do piątku i oferuje cały zakres usług

pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych.

STACJA OPIEKI CARITAS
Sprawujemy kompleksową opiekę nad pacjentem

w miejscu jego zamieszkania.
Świadczymy w domu chorego:

- świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze
- świadczenia diagnostyczne
- świadczenia usprawniające

- świadczenia w zakresie edukacji i promocji zdrowia
- wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego

GABINET REHABILITACYJNY CARITAS
PRZY STACJI OPIEKI CARITAS

- pełna oferta zakresu usług rehabilitacyjnych
- zabieg pola magnetycznego

- laseroterapia
- leczenie ultradźwiękami

- masaż limfatyczny

ZAPRASZAMY

STACJA OPIEKI
CARITAS

PRZYSIECZ,
UL. SZKOLNA 14,

46-060 PRÓSZKÓW
TEL. 77 464 30 11

STACJA OPIEKI
CZYNNA

OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU

W GODZINACH
13.00 – 15.00

GABINET
REHABILITACYJNY

CZYNNY
W PONIEDZIAŁEK
OD 11.45 – 18.00

OD WTORKU DO PIĄTKU
OD 7.00 DO 13.15

Ł u b n i a ń s k i O ś r o d e k K u l t u r y
zaprasza do udziału w jubileu-
szowym XX Regionalnym Konkursie
Literackim "Ze Śląskiem na ty".
Celem konkursu jest kształtowanie
i popularyzowanie wiedzy o historii
naszego regionu, zwłaszcza kulturze
środowisk wiejsk ich Górnego
Śląska. Jest to konkurs, którego ideą
jest gromadzenie różnych zapisów,
wspomnień i opowieści dotyczą-
cych szeroko rozumianej tematyki
śląskiej. Pisać może każdy, gdyż
konkurs przewiduje udział w czte-
rech kategoriach wiekowych oraz
cenne nagrody, w tym publikację
prac nagrodzonych.

Prace można nadsyłać do 31 paź-
dziernika 2013 r. a podsumowanie -
f i n a ł te go ro c z n e go ko n ku rs u
odbędzie się 24 listopada 2013 r.
w sal i Łubniańskiego Ośrodka
Kultury o godz. 16.00.

Kolejna edycja konkursu

Ze Śląskiem na ty
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Dokończenie ze strony 1

Podczas „dożynek chmielnych”,
które odbywają się w Górkach, co
prawda nie pija się piwa w Massach,
ale klimat tego integracyjnego
spotkania jest równie dobry, jak
w Monachium. Górecki Oktoberfest
organizowany jest zawsze we
w r z e ś n i u , a l e d z i ę k i t e m u
uczestnicy prócz dobrej zabawy,
mają niemal pewną równie dobrą
pogodę.

Górki

Oktoberfest 2013

Na scenie w Górkach wystąpili:
dzieci z miejscowego przedszkola,
Swen Solisch, duet Aneta i Norbert,
Gminna Orkiestra Dęta z Prószko-
wa, Simona i Denis, Daria Doryńska,
DJ Stojanowski. Nie zabrakło też
gier i zabaw, w których uczestni-
czyła zgromadzona publiczność (na
zdjęciu).
Organizator DFK Górki dziękuje
wszystkim sponsorom oraz miesz-
kańcom za pomoc w zorganizo-
waniu i przeprowadzeniu festynu.

Po Grand Prix

Michał Wojciński z Przysieczy zajął V miejsce w końcowej
klasyfikacji Grand Prix Okręgu Opole w wędkarstwie spławikowym.
W swojej kategorii (kadeci) miejsce trzecie zajął Łukasz Klosa
z Prószkowa.
Obaj wędkarze są członkami Koła PZW w Prószkowie.

Gratulujemy.

Dokończenie ze strony 1

Za Sebastianem Kniaziewiczem
uplasował się Dominik Muszyński,
a trzecie miejsce przypadło repre-
zentantowi Koła – Łukaszowi Klosa.
Po raz pierwszy nagrodę za wędkar-
ski sukces przyznano kobiecie –
dziesięcioletniej Joannie Raczek. To
były już trzecie zawody, w których
wygrała w swojej kategorii.
Na początku miesiąca (7 września
br.) nad łowiskiem specjalnym
w Przysieczy odbyła się trzecia
edycja Zawodów Sportowo-Rekrea-
cyjnych o Puchar Prezesa ZO PZW
w Opolu. W trzech kategoriach:

Poza kategoriami pierwsze
kroki w wędkowaniu stawiali także
kilkulatkowie.

-

– mówi prezes
Koła, Roman Wojciński. –

W naszym Kole nie organizujemy

dnia dziecka, ale właśnie na po-

czątku września, łącząc koniec

wakacji i początek roku szkolnego,

wręczamy też puchar, jaki prezes

Zarządu Okręgu przygotowuje

z okazji tego dnia. Z roku na rok

zainteresowanych jest coraz więcej

osób, zwłaszcza młodych wędkarzy.

Kadetów musieliśmy podzielić na

dwie grupy, bo zgłosiło się ich aż

siedemnaścioro

Gdy jedna

grupa wędkowała, druga miała

w tym czasie prowadzone inne

konkurencje: rzut kulką do celu,

seniorzy – wędkarze powyżej 18 lat;
juniorzy od 14 do 18 oraz kadeci do
lat 14 - wystartowało w sumie 50
osób. Regulamin zawodów umożli-
wiał startowanie w kategorii wyż-
szej, jeśli tylko zawodnik tak zdecy-
dował.

Przysiecz

Taaaaka ryba!

rozpoznawanie gatunków ryb na

podstawie rysunków.

Impreza zaczyna się rozrastać.

W przyszłym roku zawody dla dzieci

i młodzieży będziemy robić oddziel-

nie od zawodów seniorów

Dagmara Duchnowska

Liczna była także grupa cztero-
latków: Wojtek Cieślak, Łukasz
Janczak, Michał Raczek, Samuel
Gurbierz, która nad wodą radziła
sobie bardzo dobrze.
W zawodach biorą udział nie tylko
mieszkańcy Gminy Prószków. Trzy-
nastoletni Marek Daniel ze Strzele-
czek wędkuje od dwóch lat, co
sobotę wyjeżdżając nad łowiska
z wujkiem lub dziadkiem. W Przy-
sieczy złowił wzdręgę. Natalia Ziętal
(10 lat) z Dobrzenia Małego i jej
młodsza siostra Agnieszka ( 8lat)
trudnej sztuki wędkarstwa uczą
się od najlepszych. W świat ryb
wprowadza je dziadek.
Pomocą w prowadzeniu zabaw,
przygotowaniu ogniska i poczęs-
tunku służyły mamy i ciocie startu-
jących dzieci i młodzieży. Wśród
najmłodszych uczestników najczęś-
ciej można spotkać tych, którzy idą
w ślady dziadków lub ojców. Taka
pomoc i korzystanie z doświad-
czenia wytrawnych wędkarzy była
przydatna także podczas wrześnio-
wej rywalizacji.
Każdy z uczestników otrzymał
dyplomy i upominki, a zwycięzcy
swoich kategorii - wartościowe
nagrody.

-

– zapo-
wiada prezes Koła.
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Rozległy Górny Śląsk obfituje
bogactwem tradycji
i obrzędowości. Jednym ze
znanych tu zwyczajów
dorocznych jest święto
plonów.

Dożynki, należące do cyklu obrzę-
dów agrarnych, na Śląsku Opolskim
zwane ŻNIWNIOKIEM początkowo
były ceremoniałem świeckim.
Z uroczystością tą związana była
przede wszystkim wiara w naturę.
Żniwa były czasem granicznym,
a w związku z tym ludzie stosowali
przeróżne zabiegi magiczne. Prze-
strzegano wówczas ścisłych zaka-
zów i nakazów, a wszystkie zajęcia
wykonywano według określonych
zasad. Kosiarze klękali na polu
i całowali ziemię, w pierwszy dzień
żniw przynoszono na pole chleb,
każdego kto pierwszy raz pojawił się
na polu wiązano („zawiązywanie
obcych”). Podobnych zabiegów
było wiele, człowiek chciał żyć
w zgodzie z naturą oraz światem
pozaziemskim. Według materiałów
źródłowych w kulturze ludowej
XIX w. zwyczaj czczenia żniw był
uroczystością całej wsi, która była
pańszczyźniana. Jednakże żniwne
(uroczystość zakończenia żniw)
obchodziły także rodziny indywidu-
alnie, uroczystą ucztą i śpiewami.
Żniwa rozpoczynał gospodarz
(właściciel majątku) umieszczając
na pierwszej kopce wykonany ze
źdźbeł krzyżyk. Również ich koniec
należał do niego, wówczas kosił
ostatnie plony zwane potocznie
„kozą”. Z tejże „kozy” żniwiarze
pozostawiali na polu nie zżętą garść
zboża dla ptaków, aby zapewnić
sobie w ten sposób urodzaj w przy-
szłym roku. Zarówno pierwszy kłos,
jak i snop były przedmiotami waż-
nymi. Wróżyły bowiem pomyślność
oraz urodzaj. Natomiast ostatni
snop symbolizował przemijanie.
Często nadawano mu postać ludz-
ką, ubierano go w spódnicę i fartuch
w ten sposób upodabniając do „sta-
ruchy” czy „baby” lub „koguta” i za-
noszono do stodoły. W wielu regio-
nach żniwa były także doskonałą
okazją do inicjacji młodych męż-
czyzn. Dla chłopców, którzy po raz
pierwszy szli do żniw przygoto-
wywano szereg zadań, musieli oni
wykazać s ię umie jętnośc iami
w pracy, którą mieli potem wykony-
wać przez resztę życia. Zwyczaj ten
nazywano „wyzwolinami kosiarzy”,

ŻNIWNIOK OPOLSKI
„frycem” lub „wilkiem”.
Przebieg dożynek na Górnym Śląsku
był różny, bazował jednak na tych
samych, podstawowych treściach.
Całe świętowanie, które rozpo-
czynało się jeszcze przed skosze-
niem ostatnich kłosów, przebiegało
bardzo żywiołowo i spontanicznie.
Zazwyczaj obrzęd ten swój początek
miał jeszcze na polu, gdy podczas
końcowych zbiorów, a zarazem
wiązania ostatnich snopków rozpo-
czynano wspólne śpiewy. Ostatni
snop żniwny przystrajany był kwia-
tami. Mężczyźni kłosami przyozda-
biali kosy i wozy. Kobiety i dziew-
częta wiły wieńce, lub znane nam
dziś korony. Na Śląsku Opolskim
przyjął się ponadto wschodni zwy-
czaj upinania na szczycie korony
krzyża, również wykonanego ze
zbóż. Do koron wkładano kwiaty,
wierzono, że czyj kwiat uschnie
pierwszy, ten umrze szybciej. Nie-
rzadko umieszczano w nich figurkę
bociana, jako zwiastuna życia,
koguta symbolizującego płodność
czy ozdabiano go zielonymi gałąz-
kami - metaforą trwania. Atrybuty
te często polewano także wodą,
która według wiary ówczesnych
ludzi miała właściwości zapład-
niające. Ponadto nieśli je tylko
młodzi ludzie, których siła i wital-
ność w mentalności mieszkańców
wsi miała wspomóc płodności
plonów. Owoce jabłoni wplecione
w koronę oznaczały plony sadów,
natomiast orzechy - plony lasów.
Wszystkie te elementy miały zakli-
nać urodzaj w przyszłym roku.
Współcześnie na uroczystości żniw-
ne duży wpływ wywarła kultura
popularna, nadal jednak kultywo-
wane są niektóre elementy jej tra-
dycyjnej obrzędowości. Zdaniem
wielu badaczy, rytuały dożynkowe
świadczy ły o znaczeniu pracy
w życiu wsi. Dawniej ludzie poprzez
żniwniok składali dary ze swoich
plonów Bogu. Pozostawione na
polach plony składane były w ofie-
rze, które miały przekonać moce
z zaświatów do przychylności.
Aktualnie uroczystości żniwne
podległe komercji odbiegają od
dawnych treści. Obrzęd, który miał
na celu zapewnienie plonów oraz
ukazanie radości z pomyślnych
p l o n ó w z c za s e m z m i e n i ł s i ę
w formę widowiska. Dożynkom
towarzyszą dziś koncerty, festyny,
konkursy, wystawy oraz handel.

Ewa Szczepańska

Mieszkańcy Zimnic
Małych postarali się,
aby tego dnia
miejscowość
wyglądała kolorowo
i oryginalnie.
W tradycyjnych już dla
opolskiej wsi
ustawianych scenkach
ulicznych wiele było
odniesień do
współczesności -
również do gminnych
inwestycji, np. budowy
sieci kanalizacyjnej.

„Daj nam, Ojcze,
powszedniego

chleba/Z łona ziemi,
słonecznego

nieba/Błogosławiony
chleb ziemi

czarnej/Wieczna
miłość, wieczny cud” –

te słowa napisane
przez Zofię Solorzową

oddają wielki
szacunek, jakim

darzymy nasz chleb
codzienny. Podczas

dożynek, naznaczony
znakiem krzyża

bochenek, podzielony
na małe kawałki,

tradycyjnie trafił na
stoły.

Gospodarzom
dożynek – sołtysowi
Janowi Gurbierzowi

i starostom:
Urszuli Wocka

i Heinrichowi Lempka
towarzyszyła

Burmistrz –
Róża Malik.

Tego dnia delegacje
niemal wszystkich
sołectw zjechali
do Zimnic Małych
przywożąc piękne
i strojne korony
dożynkowe oraz
wieńce.
Przedstawiciele
Nowej Kuźni
z Kornelią i Józefem
Dudek oraz sołtysem
Damianem Kaleta
zadbali też
o szczególnie
efektowne stroje
reprezentacji tego
sołectwa.

Materiały źródłowe:
POŚPIECH Jerzy, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole 1987.
SIMONIDES Dorota, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, Opole 2007.
WASYLEWSKI Stanisław, Na Śląsku Opolskim z 354 ilustracjami, Katowice 1937, [reedycja]
Opole 1987.
ZADROŻYŃSKA Anna, Świętowania Polskie, Warszawa 2002.
ŻNIWNIOK OPOLSKI, pod. Red. K. Kluczniok, T. Smolińskiej, Opole 2009.
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Urszula Wocka i Heinrich Lempka -
starostowie dożynek, sołtys Jan
Gurbierz, Burmistrz – Róża Malik
oraz prowadząca dożynki Renata
Krawczyk z zespołu „Suskie Skowronki”
z przyjemnością – podobnie jak wszyscy
zebrani - wysłuchali krótkiego
wystąpienia Emilii i Pauliny Piegza
(sześcioletnich bliźniaczek), które
przypomniały cel tego wyjątkowego
dnia.
Burmistrz podkreśliła, że tegoroczni
organizatorzy dożynek zasłużyli
na miano „Wielkich”.

Przedszkolaki z przedszkola w Zimnicach Wielkich,
oddział w Zimnicach Małych, ubrane w stroje ludowe,
zaprezentowały program artystyczny, który wśród
zgromadzonej publiczności wzbudził prawdziwą euforię.
Zasłużonym owacjom nie było końca. Sukces sceniczny
to efekt przygotowań dzieci, pracujących pod
kierownictwem dyrektor placówki Joanny Olender
i nauczycielek: Heleny Styra i Edyty Kulik.

Publiczność miała okazję zobaczyć występy wielu
artystów, w tym tych, którzy jak duet Aneta i Norbert
reprezentują Gminę Prószków. Piosenkarze, mając już
status prawdziwych gwiazd, zawsze są gorąco witani
przez uczestników imprez.
Obok nich na zimnickiej scenie wystąpili również:
Gminna Orkiestra Dęta z Prószkowa, Suskie Skowronki,
zespoły: Bayer i Wega.

Moc emocji zabawy i śmiechu przyniosły zmagania grup sołtysów, które przygotował sołtys Jan Gurbierz oraz prowadząca festyn Renata
Krawczyk. Konkurencje nie były banalne – trzeba było wykazać się siłą, szybkością i … poczuciem humoru. Małe taczki, wielkie dynie, na
bosaka, albo na deskach zamiast butów, a na koniec zbieranie rozsypanych ziemniaków przez sołtysów, którzy mieli zawiązane oczy. Jak się
okazało, łatwo nie było. Pierwsze miejsce przypadło grupie w czerwonych chustkach, którą tworzyli (od prawej): Elżbieta Dobis – sołtys
Złotnik; Lidia Piechaczek – sołtys Boguszyc, Jan Damboń – sołtys Winowa oraz Krzysztof Cebula – sołtys Zimnic Wielkich.

NIEŁATWO BYĆ SOŁTYSEM
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Miejscowość dzieli się na cztery
części: ulice: Opolską, Strzelecką,
Leśną oraz Przysiecz Wieś. Każdego
roku na społeczności jednej z nich
ciąży obowiązek, ale i przyjemność
przygotowania korony dożynkowej.
W 2013 oko cieszyła korona uple-
ciona przez mieszkańców ulicy
Strzeleckiej. Społeczność tej ulicy
ozdobiła oryginalnie też przysie-
czański kościół, w którym rankiem
odbyły się filialne dożynki.
Sołtys wsi, Piotr Gritner tłumaczy,

Przysiecz

Kunsztowna korona

że każda część wsi ma własny stelaż,
swoje pomysły i sposób wykonania
dożynkowego dzieła.

-

– mówi pan Piotr.

Ludzie się angażują się w two-

rzenie korony, dbają, żeby była

oryginalna. W tym roku swoje

gospodarstwo udostępniła tym,

którzy pracowali ad koroną, rodzina

Przelorów. Bardzo chciałbym im za

to podziękować

Dag

Wszystkim mieszkańcom ulicy Strzeleckiej w Przysieczy,

którzy zaangażowali się w przygotowanie korony

dożynkowej oraz ozdobienie kościoła, a także grupie,

która zawiozła koronę na dożynki gminne

sołtys miejscowości składa podziękowania.

Plebiscyt, który ma wyłonić naj-
bardziej wartych w tym obszarze
uwagi trwa do 28 października br.
Do plebiscytu każda osoba pełno-
letnia można zgłosić: organizację
pozarządową, jednostkę samo-
rządową, a także prywatną firmę
działającą na rzecz lokalnej spo-
łeczności poprzez zaangażowanie
w wychowanie i edukację, kulturę,
opiekę nad starszymi i chorymi,
troskę o środowisko, tworzenie
nowych miejsc pracy, resocja-
lizację

Pod koniec października Jury skła-

dające się z pracowników Punktu

Kontaktowego „Europa dla oby-

wateli” wyłoni pięciu finalistów.

Ostateczny zwycięzca plebiscytu

zostanie wyłoniony przez inter-

Leopold przy Zamkowej

Na terenie gminy mamy o jeden pomnik przyrody więcej. Jest nim

platan klonolistny, w wieku blisko 200 lat, o obwodzie pnia 538 cm.

Drzewo rośnie przy ulicy Zamkowej. Pomnikowi przyrody Rada

Miejska nadała nazwę: Leopold.

Donieś na sąsiada!

n a u tó w p o p r zez o d d a wa n i e

głosów na stronie internetowej

www.akcja-doniesnasasiada.pl.

N a g r o d ą d l a z w y c i ę z c y j e s t

kompleksowe szkolenie z zakresu

kreatywności i komunikacji marki

przeprowadzone przez zespół

L E G O - LO G O S . O s o b a , k t ó ra

zgłosiła wygraną instytucję otrzy-

ma w nagrodę czytnik e-book

o wartości 350zł.

Więcej na stronie:

www.europadlaobywateli.pl

Zapraszamy do udziału

w plebiscycie.

Celem akcji "Donieś na sąsiada" jest pokazanie, jak wiele
instytucji, organizacji i urzędów jest zaangażowanych w proces
budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Korona dożynkowa z Przysieczy podczas święta plonów wędruje
każdego roku w trzy miejsca. Najpierw doceniają kunszt jej
twórców mieszkańcy sołectwa podczas spotkania na mszy
w kościele filialnym pw. Matki Boskiej Bolesnej. Później trafia
do kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Prószkowie,
a stamtąd jedzie na dożynki gminne.
W tym roku – do Zimnic Małych.
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Reprezentacja województwa opolskiego po raz pierwszy
uczestniczyła w drużynowych mistrzostwach Polski w tenisie
w kategorii kadetek w Sopocie. Dziewczęta zajęły czwarte
miejsce.

Nasze województwo po raz pierwszy wystąpiło w tych mistrzostwach,
a reprezentowane było przez Klub Fundację Tenis Prószków, który na terenie
naszego województwa zrzesza najwięcej licencjonowanych zawodników.
Katarzyna Gergont, Jaśmina Kostek, Malwina Wójciak i Natalia Gzik
pokonały drużynę z Torunia w grze deblowej i singlowej wynikiem 6:0. Dzień
później przegrały z drużyną z Zabrza, która broniła tytułu mistrza Polski
z ubiegłego roku (0:6). A w walce o trzecie miejsce ustąpiły drużynie
ze Szczawna Zdroju z wynikiem 1:5. Gratulujemy młodemu Klubowi
z Prószkowa, który generalnie zajął czwarte miejsce i zdobył puchar.
Życzymy sukcesów w rozgrywkach zimowych.

Tenis ziemny

Kadetki czwarte

Na zdjęciu od lewej:
Jaśmina Kostek, Malwina Wójciak, Katarzyna Gergont, Natalia Gzik.

Sławek Chmielewski III w maratonie

Podczas Mistrzostw Polski w maratonie kajakowym, mieszkaniec Przysieczy
- Sławomir Chmielewski, reprezentujący Opolskie Towarzystwo Kajakowe
razem z kolegą Robertem Świercem zajął w dwójkach III miejsce. Gdyby nie
awaria sprzętu, załoga najprawdopodobniej zajęłaby miejsce pierwsze.

Młodzi na korcie

23 września odbył się turniej tenisowy w Krapkowicach,
w których uczestniczyły młodzi adepci tej dyscypliny
z Prószkowa, które systematycznie ćwiczą na zajęciach
w Prószkowie.

Turniej zorganizował zaprzyjaźniony klub w Krapkowicach, który prowadzi
Krzysztof Bień. Nasi najmłodsi dzielnie walczyli w tenisowych konkurenc-
jach, wszyscy otrzymali nagrody i medale. Reprezentanci Prószkowa:
Klaudia i Jakub Nocoń, Marta Bilik, Michał Bocian, Maksymilian Adamus,
Bartosz Wrona.

PODZIĘKOWANIA

OŚRODEK SPORTU I KULTURY W PRÓSZKOWIE
SKŁADA NAJSERDECZNIEJSZE PODZIĘKOWANIE

ZA WSPARCIE FINANSOWE ORGANIZACJI DNI PRÓSZKOWA,
KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIACH OD 30 SIERPNIA DO 1 WRZEŚNIA 2013 r.

FIRMOM:

III Liga kobiet

Udany start

Sekcja kobiet klubu LKS Polonia
Prószków w swoich dwóch
pierwszych meczach w rozgryw-
kach I I I L ig i Kobiet zdobyła
komplet punktów. W pierwszej
kolejce dziewczyny wysoko
zwyciężyły z zespołem Unii
Opole 10:1, natomiast w drugim
meczu pokonały zespół Che-
mika Kędzierzyn Koźle 3:0.

W kolejnym ligowym spotkaniu
piłkarki zmierzą się z drużyną
rezerw klubu Gol Częstochowa,
mecz odbędzie się 5.10.2013
o 16:30 na boisku Pomologii
w Prószkowie.
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Lp. Drużyna Pkt. W. R. P. Br. Bil.

1. Sparta Paczków 19 6 1 1 20 - 9 +11
2. Stal Brzeg 18 6 0 2 22 - 11 +11

4. OKS Olesno 16 4 4 0 20 - 7 +13
5. Skalnik Gracze 15 4 3 1 14 - 8 +6
6. Chemik Kędzierzyn-Koźle 14 4 2 2 13 - 7 +6
7. Małapanew Ozimek 13 4 1 3 15 - 9 +6
8. Olimpia Lewin Brzeski 10 3 1 4 15 - 16 -1
9. KS Starowice 9 3 0 5 12 - 17 -5
10. GLKS Kietrz 9 3 0 5 16 - 27 -11
11. Śląsk Łubniany 8 2 2 4 7 - 10 -3
12. TOR Dobrzeń Wielki 8 2 2 4 9 - 15 -6
13. MKS Gogolin 7 2 1 5 10 - 14 -4
14. Naprzód Jemielnica 7 2 1 5 13 - 25 -12
15. MKS Pogoń Prudnik 6 2 0 6 10 - 19 -9
16. Otmęt Krapkowice 6 2 0 6 17 - 28 -11

3. Orzeł Źlinice 17 5 2 1 18 - 9 +9

ORZEŁ ŹLINICE PO 8 KOLEJCE

M. Drużyna Pkt. W R P Br Bilans

2. ISD-AJD Gol II Częstochowa 1 3 1 0 0 1:0
3. ULKS II Bogdańczowice 1 0 0 0 1 0:1
4. Chemik Kędzierzyn-koźle 1 0 0 0 1 0:3
5. KS Unia Opole 1 0 0 0 1 1:10

1. LKS Polonia Prószków 2 6 2 0 0 13:1

III LIGA KOBIET:

LKS POLONIA PRÓSZKÓW

SENIORZY

LZS POLONIA PRÓSZKÓW
M Drużyna Pkt.

1. Start Siołkowice Stare 15
2. Gazownik Wawelno 14
3. Rudatom Kępa 13
4. Rodło Opole 10

6. Orzeł II Źlinice 10
7. LZS Popielów 9
8. Start Jełowa 8
9. Stal Osowiec 8
10. LZS ECOKOM Luboszyce 8
11. LZS Brynica 6
12. Polonia Karłowice 4
13. LZS Chmielowice 4
14. Victoria II Chróścice 0

5. Polonia Prószków 10

JUNIORZY

LKS POLONIA PRÓSZKÓW
M. Drużyna Pkt.

1. Magnum Chorula 15
2. Źródło Krośnica 15
3. GKS Piomar Tarnów-Przywory 11
4. Naprzód Jemielnica 10
5. KS Szczedrzyk 10
6. LZS Dąbrówka Górna 9

9. LZS Dębska Kuźnia 3
10. Naprzód Kielcza 3
11. Adamietz Kadłub 0

7. Orzeł Źlinice 6
8. Polonia Prószków 6

TRAMPKARZE

LZS POLONIA PRÓSZKÓW
M. Drużyna Pkt.

1. LZS Piotrówka 19
2. KS Szczedrzyk 16
3. MKS Gogolin 15

5. Unia Krapkowice 8
6. LZS Zimna Wódka 8
7. Zryw Opole 8
8. Otmęt Krapkowice 7

10. Plon Błotnica Strzelecka 3
11. LZS Grodziec 3
12. LZS Zawada 0

4. Polonia Prószków 9

9. Orzeł Źlinice 7

ŻACY OKIS PRÓSZKÓW

LKS POLONIA PRÓSZKÓW
ROCZNIK 2005 i młodsi
M. Drużyna Pkt.

1. Odra Opole 27

3. Śląsk Łubniany 12
2. Polonia Prószków 15

4. Orzeł Źlinice 3

ORLIKI OKIS PRÓSZKÓW

LKS POLONIA PRÓSZKÓW
ROCZNIK 2003 i młodsi
M. Drużyna Pkt.

1. GKS I Komprachcice 18
2. UKS Football Academy Niemodlin 7
3. LKS Polonia Prószków 1

Od góry z lewej: Igor Korpacki, Igor Miśtalski, Bartek Kaliński,
Sebastian Weber, Karol Staniec
Od dołu z lewej: Michał Korpacki, Bartek Żyznowski, Adam Hankus,
Łukasz Staniów, Kacper Mańkiewicz

Drużyna Żaków


