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W numerze:

czerwca już po raz siódmy Prószków gościł najlepsze orkiestry naszego województwa i nie tylko. Na paradzie w sobotni wieczór pojawiły się zespoły
z Kotulina, Krapkowic, Chrząstowic, Jastrzębia Zdrój, Starych Budkowic, Kątów Opolskich, Źlinic, Leśnicy, a nawet z Krakowa i Czech, nie zabrakło
oczywiście orkiestry z Prószkowa. 											
cd. na str. 3

Pierwszy sukces
mażoretek

Pierwszy historyczny sukces na
zawodach w Ozimku
Str. 4

Sięgnij po
zdrowie!

Spotkanie
z autorem

Ośrodek Kultury i Sportu wraz z Miejskim
Wędrowiec, który samotnie przeszedł
Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizował Drogę Świętego Jakuba...
festyn pod nazwą ,,Sięgnij po zdrowie’’ Str. 6
Str. 6
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Dzień Dziecka w Złotnikach

C

hoć międzynarodowy Dzień Dziecka na świecie jest obchodzony 20
listopada, to w Polsce, święto to przypada na dzień 1 czerwca. W szkole
w Złotnikach przy pomocy tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej zadbano,
by dzieci dobrze zapamiętały ten dzień. Wszystko rozpoczęło się od wręczenia nagród uczniom, którzy brali udział w konkursie wiedzy pożarniczej.
Nagrodzeni zostali również uczestnicy konkursu plastycznego. Następnie
wszystkie dzieci wybrały się na plac festynowy, gdzie strażacy ze Złotnik
przygotowali pokaz ratownictwa medycznego oraz ćwiczeń bojowych.

Kolejny projekt PSP Prószków

G

ustav Klimt to austriacki malarz i grafik, a uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Prószkowie postanowili lepiej przyjrzeć się jego twórczości.
W programie mogliśmy zobaczyć m.in. prezentację dzieł malarza oraz coś
zupełnie innego, czyli pokaz mody w wykonaniu prószkowskich uczennic.
Swój projekt młodzież zaprezentowała także w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Raszowej z okazji Dnia Sztuki.

Którzy strażacy najlepsi w Gminie?

W

Chrząszczycach odbyły się gminne zawody strażackie. Uczestnicy
rywalizowali ze sobą w ośmiu kategoriach wiekowych. Zawody strażackie to jedno z ważniejszych wydarzeń w naszej gminie, ponieważ strażacy są gotowi pomagać nam w wielu sytuacjach, jak i sami organizują
ciekawe imprezy na różne uroczystości, dlatego mieszkańcy naszej gminy
odwdzięczyli się wspaniałym dopingiem i obecnością podczas zawodów.
Zwycięzcą w kategorii Seniorskiej został gospodarz tegorocznych zawodów: OSP Chrząszczyce. Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych
wyników.

Klasyfikacja końcowa zawodów:

Seniorzy
1. OSP Chrząszczyce
2. OSP Prószków
3. OSP Złotniki
MDP Chłopcy
1. OSP Prószków
2. OSP Chrząszczyce
3. OSP Ligota Prószkowska
4. OSP Jaśkowice

Unia na wsi – czyli rozwój obszarów wiejskich

P

rogram unijny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013
już jakiś czas temu dobiegł końca, ale 10 czerwca 2015 roku nadeszła
pora na jego podsumowanie przez Urząd Marszałkowski w Opolu. Jest to
o tyle ważna informacja dla naszej gminy, że uroczysta konferencja odbyła
się w Hotelu Arkas w Prószkowie. W spotkaniu, poza samorządowcami,
udział wzięli m.in. : Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła,
V-ce Marszałek Antoni Konopka, a także gość specjalny zastępca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Pan Bartosz Szymański. Dzięki temu projektowi nasze województwo rozpoczęło między innymi budowę i modernizację świetlic wiejskich, obiektów sportowych oraz wyremontowano wiele kościołów i zabytków. Wszyscy są zadowoleni z osiągniętych rezultatów, gdyż każdy włożył
w to przedsięwzięcie wiele pracy i wysiłku.

MDP Dziewczyny
1. OSP Chrząszczyce
2. OSP Prószków
HDP Chłopcy do lat 15
1. OSP Ligota Prószkowska
2. OSP Chrząszczyce
3. OSP Złotniki
4. OSP Źlinice Boguszyce
HDP Dziewczyny do lat 15
1. OSP Ligota prószkowska
2. OSP Złotniki
3. OSP Chrząszczyce
HDP Chłopcy do lat 13
1. OSP Chrząszczyce I
2. OSP Chrząszczyce II
HDP Dziewczyny do lat 13
1. OSP Ligota Prószkowska
Oldboy
1. OSP Chrząszczyce
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P

arada rozpoczęła się o godzinie 19:00, a następnie wszyscy jej uczestnicy
razem z widzami przeszli do Ośrodka Kultury i Sportu. To tutaj na scenie
w parku odbyło się uroczyste przywitanie orkiestr i gości przez Burmistrz
Prószkowa Panią Różę Malik. Następnie wszyscy mieszkańcy i goście przybyli na to wydarzenie byli świadkami wspaniałych występów mażoretek
z gminy Prószków i zespołu tańca nowoczesnego Scorpion. Od godziny
20:00 rozpoczęły się koncerty na trzech scenach rozmieszczonych w rynku,
w Parku Partnerstwa przy zamku i na scenie w parku OKiS. O północy wszystkie orkiestry spotkały się, by wspólnie zagrać „Odę do młodości”, a pokaz
sztucznych ogni uświetlnił wielki finał VII Prószkowskiej Parady Orkiestr.
Galeria zdjęć dostępna na www.proszkow.infoopole.pl

Samstagskurs, czyli sobotnia szkółka języka niemieckiego

W

ostatnią sobotę czerwca
odbyło się zakończenie projektu Samstagskurs, czyli sobotniej
szkółki języka niemieckiego organizowanej przez DFK Prószków.
W projekcie wzięło udział 31 dzieci
w wieku od 6 do 11 lat. Wszystkie
dzieci wraz z rodzicami spotkały
się w „Ligockim Młynie”, aby wspólnie wziąć udział w pikniku z okazji
zakończenia kursu.

VI Konkurs Pięknego Czytania w języku niemieckim

VI

Konkurs Pięknego Czytania organizowany przez Instytut Goethego
w Krakowie odbył się w dwóch etapach (szkolnym i południowopolskim). Celem konkursu było rozwijanie umiejętności czytania w języku niemieckim. Uczniowie szkół podstawowych czytali powieść Ericha Kästnera
„Michałek z pudełka od zapałek”.
W marcu/kwietniu 2015 poszczególne szkoły organizowały u siebie
pierwszy etap Konkursu Pięknego Czytania, w którym udział wzięło 350
uczniów z 37 szkół podstawowych. W drugie etapie w Instytucie Goethego
w Krakowie, który się odbył 11 czerwca zmierzyli się tylko najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych od Rzeszowa (woj. podkarpackie) po Wałbrzych
(woj. dolnośląskie). Również uczniowie ze szkół opolskich licznie konkurowali między sobą. Szkołę z Ligoty Prószkowskiej reprezentowali Klara Czollek, Łukasz Wieczorek (klasa IV) oraz Kamil Gröhlich (klasa III). Jury składające się z bardzo profesjonalnych polsko- i niemieckojęzycznych członków
wyłoniło najlepszych z najlepszych. II miejsce zajęła Klara Czollek, czego jej
serdecznie gratulujemy! Zdobyła tym samym już drugi dyplom dla szkoły
w Ligocie Prószkowskiej. We wcześniejszej V edycji tego konkursu Karolina
Fronia (obecna uczennica gimnazjum) zajęła również drugie miejsce.
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Rodziny świętowały!

X Międzyszkolny
Konkurs Literacki
„Młody Literat”

R

odzina to przede wszystkim miłość, która łączy wszystkich jej członków
w najważniejszą grupę społeczną. Bardzo ważne jest wspólne spędzanie
czasu, by pogłębiać i umacniać więzi rodzinne. Z tej okazji w naszej gminie
zorganizowano dwa festyny rodzinne: w Prószkowie i w Zimnicach Wielkich. W Prószkowie organizacją festynu zajęło się Przedszkole. Na scenie
zaprezentowały się wszystkie grupy wiekowe, od najmłodszych dzieci, aż
po najstarsze, w repertuarze przygotowanym specjalnie dla rodziców. Całe
wydarzenie uświetnił występ mażoretek.
Natomiast w Zimnicach Wielkich odbył się dwu-dniowy festyn rodzinny
w ogrodach miejscowej plebanii. Sobotnie wielkie grillowanie połączone
z zabawą taneczną na świeżym powietrzu przyciągnęło duże grono mieszkańców Zimnic. Niedziela była dniem pełnym atrakcji dla najmłodszych,
organizatorzy przygotowali zabawy dla dzieci i konkursy z nagrodami.

M

iędzyszkolny Konkurs „Młody Literat” jest
imprezą cykliczną, organizowaną przez
Publiczną Szkołę Podstawową nr 16 w Opolu
pod patronatem Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Celem konkursu jest
kształcenie umiejętności uczniów w zakresie
posługiwania się różnymi formami wypowiedzi obowiązującymi w klasach IV-VI szkoły
podstawowej, popularyzowanie piękna języka ojczystego, stwarzanie możliwości do zaprezentowania dorobku literackiego uczniów poza szkołą i rozwijanie zdolności twórczych uczniów.
W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie napisali „Opowiadanie z życia
szkoły”.
Na tegoroczny, jubileuszowy konkurs wpłynęło ponad sto prac. Laureatami zostało 15 osób w trzech kategoriach wiekowych. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów. Kamil Ledwig za pracę „Majówka w szkole” zdobył I miejsce. Gratulujemy sukcesu!
p. Izabela Zajkowska-Gajos

Koncertowali w niedzielne
popołudnie

K

lub Wokalisty działający przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie już
od dłuższego czasu zachwyca nas swoimi występami i umila lokalne
wydarzenia. Tym razem w niedzielę, 21 czerwca br. przygotował specjalny
koncert w parku OKiS-u, gdzie młodzi artyści zaprezentowali się w swoim
ulubionym repertuarze. Było to miłe popołudnie, które dodatkowo podkreśliła piękna, słoneczna pogoda.

Pierwszy sukces mażoretek!

P

rószkowskie mażoretki to stosunkowo młody zespół. Powstał dwa i pół
roku temu, dzięki instruktorkom z Ozimka, które postanowiły w naszej
gminie rozwinąć ten sposób tańca połączony ze specjalnym układem
przy pomocy pałeczek. Zespół składa się z siedemdziesięciu osób, które
są podzielone na trzy grupy. Dwie z nich: ,,Prószynki’’ i ,,Melodia’’ trenują
w Prószkowie w Ośrodku Kultury i Sportu, natomiast grupa ,,Somerio’’ trenuje
w Boguszycach. ,,Każde zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki, następnie
robimy ćwiczenia z pałeczką, a później skupiamy się już na danym układzie
i opanowujemy go do perfekcji’’ mówi pani Katarzyna Cieśla trenerka mażoretek. 20 czerwca zespół odniósł pierwszy historyczny sukces na zawodach
w Ozimku. Najmłodsza grupa ,,Prószynki’’ zdobyła drugie miejsce, natomiast
,,Melodia’’ i ,,Somerio’’ zajęły odpowiednio dwa trzecie miejsca. Od września odbędzie się nabór do nowej grupy dla Mam mażoretek. Gratulujemy
pierwszych sukcesów i życzymy powodzenia w kolejnych startach.

XVIII Gminny Konkurs Matematyczny dla Trzecioklasistów

29

maja 2015 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszycach
odbył się XVIII Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów kl. 3.
Każdą szkołę podstawową reprezentowało po dwóch uczniów, wytypowanych w drodze eliminacji szkolnych. Wyniki konkursu:
I miejsce - Piotr Baron PSP Prószków; II miejsce – Wiktoria Marek PSP
Prószków; III miejsce – Paweł Panusz ZSP Boguszyce.
p. Małgorzata Matczak
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Przedszkolaki na scenie!

W

życiu przedszkolaka cały czas
coś się dzieje. W tym miesiącu odbyły się tak zwane Teatrzyki
Przedszkolne. Organizatorem tej
imprezy było Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej i Ośrodek Kultury
i Sportu w Prószkowie, a udział
wzięły wszystkie przedszkola
z naszej gminy. Jest to kolejna wspaniała inicjatywa dla dzieci, by mogły
się wspólnie rozwiać i prezentować
swoje umiejętności, a przy okazji
świetnie się przy tym bawić. Na
scenie mogliśmy zobaczyć małych
artystów podczas śpiewów, tańca
i wspaniałych spektakli.

Szkoła Współpracy

Z

espół Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich brał udział
w I edycji ogólnopolskiego systemowego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej “Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją
Rozwoju Demokracji Lokalnej i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Przegląd zespołów
artystycznych Domów
Pomocy Społecznej

D

om Pomocy Społecznej w Prószkowie już po raz kolejny zorganizował przegląd zespołów artystycznych Domów Pomocy Społecznej.
Pomocną dłoń do przygotowania tej imprezy podała między innymi Burmistrz Prószkowa Pani Róża Malik, Starosta Opolski Pan Henryk Lakwa oraz
Nadleśnictwo Prószków.
Wśród zaproszonych gości byli również: Ksiądz wikary i kapelan DPS,
dyrektorzy placówek poszczególnych Domów Pomocy Społecznej, przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Klaudia Lakwa oraz Nadleśniczy Pan Marek
Bocianowski. Wyjątkowym gościem była Pani Aneta Lissy-Kluczny, która
swoim występem zachęciła podopiecznych do śpiewu, tańca i wspólnej
zabawy. Przegląd już od kilku lat stoi na coraz wyższym poziomie, artyści
prezentują się w coraz ciekawszy sposób, a to wszystko przekłada się proporcjonalnie do wielkiego zainteresowania publiczności.

Do udziału w projekcie zaproszono 1034 szkoły i przedszkola z całej
Polski.
Celem ogólnym tego projektu było wzmocnienie współpracy między
uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli
w Polsce.
Cel ten realizowany był przez
opracowanie, upowszechnienie
i wdrożenie modelowych rozwiązań. Ideą projektu było inspirowanie środowiska szkolnego do wdrażania dobrych praktyk w zakresie
współpracy w placówkach, a także
wprowadzenie trwałych zmian
w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w pracy szkoły.
15 czerwca 2015 roku w Warszawie odbyła się konferencja
podsumowująca projekt. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Zespołu Szkół w Zimnicach Wielkich: Krzysztof Cebula
– Dyrektor Zespołu Szkół oraz Pani
Ewa Wiśniewska – koordynator
projektu.

X Festiwal Piosenki
Wartościowej „Szukałem Was”

D

nia 17 maja 2015 r. uczennice Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Jana
Pawła II w Boguszycach: Julia Kuszewicz
i Magdalena Rzytka z klasy 4 wzięły udział
w X Festiwalu Piosenki Wartościowej „Szukałem Was”. Organizatorem jubileuszowego konkursu było Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie.
Uczennice zajęły II miejsce w kategorii solistki. Zaprezentowały dwa utwory:
„Rytm i melodia” oraz „Gramy w kolory”.
Ponadto Julia Kuszewicz otrzymała
puchar oraz dyplom w kategorii najmłodszy uczestnik konkursu.
p. Teresa Blachucik
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Sięgnij po zdrowie!

13

czerwca Ośrodek Kultury i Sportu wraz z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej zorganizował festyn pod nazwą ,,Sięgnij po
zdrowie’’. Była to wspaniała impreza, która w sobotni poranek przyciągnęła
na Stadion Miejski w Prószkowie miłośników sportu. Na wszystkich przybyłych mieszkańców naszej gminy czekało wiele atrakcji takich jak ’’bieg po
zdrowie’’, trening crossfitu, nordic walking czy możliwość gry w tenisa. Na
stadion przybyły rodziny z dziećmi, na które czekało wiele zabaw z nagrodami. Oprócz ruchu dla zdrowia bardzo ważne jest również odpowiednie
odżywianie, dlatego na wszystkich uczestników czekały napoje i świeże
owoce.

Woda i ja
wyniki konkursu PROKADO

W

Zdjęcie: Kajetan Syguła tel. 508 241 777

dniu 3 czerwca 2015 roku odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za
udział w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu pt.: „Woda i ja”.
Celem konkursu było propagowanie u dzieci postaw społecznych polegających na trosce o ochronę środowiska naturalnego oraz dostrzeganie istotnej roli wody i jej zasobów w codziennym życiu człowieka, zwierząt i roślin;
a także kształtowanie wiedzy na temat produkcji, uzdatniania, oczyszczania
oraz oszczędzania wody. Ogółem otrzymaliśmy 167 prac. Wybór był bardzo
trudny, wszystkie prace były ciekawe, wykonane różnorodnymi technikami
i z wielkim zaangażowaniem. Ocenie podlegała nie tylko estetyka prac, ale
też pomysłowość i umiejętność przedstawienia tematu i celów konkursu,
jakość wykonania oraz oryginalność. Spośród wszystkich prac Jury konkursu
postanowiło nagrodzić trzy prace oraz dodatkowo wyróżniło prace 14 osób.
Uroczystość odbyła się w malowniczym parku w Chróścinie. W uroczystości
uczestniczyli delegaci Związku oraz dzieci z rodzicami. W malowniczej scenerii wręczono nagrody, było także ognisko i pieczenie kiełbasek.
ZWYCIĘZCY:
I miejsce - Natalka Dziuk
II miejsce - Magdalena Jagusz
III miejsce - Paulinka Szeremeta

KOMUNIKAT

Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie informuje odbiorców wody,
że w terminie :

od 20.07.2015 r do 22.07.2015 r
PRZEPROWADZONE BĘDZIE OKRESOWE
PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

zaopatrującej w wodę Gminę Prószków, Gminę Komprachcice i Gminę Dąbrowa
Płukanie ma na celu poprawę jakości wody. Wykonywane płukanie spowoduje
czasowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz pogorszenie jakości
wody, które może być odczuwalne w całej sieci wodociągowej.
Za związane z tym utrudnienia przepraszamy.

Drogą Świętego Jakuba...
spotkanie z autorem

D

la mieszkańców Ligoty Prószkowskiej Franciszek Klosa to
po prostu dobry sąsiad, ale dla całej
gminy powinien być znany jako
wędrowiec, który samotnie przeszedł Drogę Świętego Jakuba. Na
drodze spotykał wiele osób. ,,Wszyscy sobie nawzajem pomagali choć
na trasie nikt na nikogo nie czekał,
tylko ostrzegał, że zboczył z drogi,
każdy miał inne tempo ’’ wspomina
Pan Franciszek. Gdy dotarł na miejsce czuł zarówno wielką radość, ale
i smutek, że to już koniec wędrówki.
Pan Franciszek z całej tej podróży
napisał książkę w trzech językach
polskim, niemieckim i śląskim.
Droga Świętego Jakuba to
historyczny szlak pielgrzymów do
znajdującej się w Hiszpanii miejscowości Santiago de Compostela. Jest
wiele tras prowadzących do tego miejsca, a wszystkie są oznaczone żółtymi
strzałkami i symbolem pielgrzymów, czyli muszlą Świętego Jakuba.

Od redakcji

W

poprzednim numerze Kronikarza Gminy Prószków zamieściliśmy
artykuł w którym błędnie poinformowaliśmy, że podczas obchodów
uroczystości 25-lecia samorządności Panowie Bernard Lellek oraz Konrad
Witek zostali nagrodzeni. Za błąd redakcja przeprasza.
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Freundschaft znaczy przyjaźń

W

niedzielne popołudnie 7 czerwca 2015 do Zespół Szkół im. ks. Karola
Brommera Zimnicach Wielkich zawitało siedemnaścioro uczniów
z Jahnschule Hünfeld wraz z opiekunami: dyrektorem Bertholdem Quellem
oraz p. Reginą Urbaniak. Nasi goście zamieszkali u zaprzyjaźnionych rodzin.
W wymianie brało udział czternaścioro zimnickich gimnazjalistów wraz
z opiekunami: dyrektorem szkoły – p. Krzysztofem Cebulą, p. Ewą Wiśniewską, p.Jolantą Drwięgą oraz p. Danielem Dutkiewiczem. Spotkanie miało na
celu integrację grupy polsko-niemieckiej, rozwijanie umiejętności językowych oraz poznanie zabytków kultury i historii Polski.
W czasie wymiany panowała przyjazna atmosfera. Razem z niemieckimi uczniami uczestniczyliśmy w wycieczce rowerowej do szkółki leśnej
w Ligocie Prószkowskiej, zwiedziliśmy obóz koncentracyjny w AuschwitzBirkenau, spędziliśmy miły dzień na Sky Tower i w manufakturze słodyczy
we Wrocławiu, pływaliśmy statkiem po Odrze, odwiedziliśmy piękne opolskie ZOO, weszliśmy na Kopę Biskupią. Niespodzianką dla naszych gości
była wizyta w Białej przy pomniku Friedricha Ludwiga Jahna (1778-1852)
- patrona szkoły Janschule Hünfeld, niemieckiego pedagoga i pioniera kultury fizycznej. W planie znalazł się też czas na grillowanie, łowienie ryb, grę
w kręgle, długie spacery i wspólne zakupy. Ponadto nasi koledzy uczyli się
podstaw języka polskiego.
Tydzień minął szybko. Nasze wspomnienia utrwaliliśmy na plakatach,
które zaprezentowaliśmy rodzicom i opiekunom. Teraz z niecierpliwością
czekamy na kolejne spotkanie.
Autorki: Anna Broj, Karolina Konieczko, Nadine Schindzielors –
uczennice kl. 3 Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół
im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich

Proscenium Absurdum

S

cena Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie jest ostatnio dość często
oblegana - tym razem zaprezentowała się Grupa Teatralna działająca
przy OKiS Prószków. Przedstawiła spektakl, który zabrał nas w świat teatru
nierealnego, absurdalnego i z całą pewnością zabawnego. Młodzi aktorzy
zabrali nas w różnego rodzaju gatunki literackie i dali możliwość spotkania
z takimi mistrzami jak Witold Gombrowicz, Alfred Jarry czy Janusz Głowacki.
Było to spotkanie ze sztuką w najwyższym tego słowa znaczeniu, a młodzież
wypadła wspaniale.

Specjalny koncert inaugurujący
Dni Prószkowa 2015

J

uż dziś w imieniu Stowarzyszenia Braterstwa w Prószkowie, Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie zapraszamy Państwa na szczególny koncert inaugurujący Dni Prószkowa 2015.
Na scenie dawnego kościółka ewangelickiego po raz pierwszy w swej historii zagra Salonowa Orkiestra Hofberg.
Salonowa Orkiestra Hofberg to niemiecka orkiestra z partnerskiego miasta Hünfeld w Niemczech. Zespół specjalizuje się w muzyce salonowej XIX
i pierwszej połowy XX wieku. W swoim repertuarze ma czardasze, polki,
walce i miniatury muzyki poważnej. Jednak ulubionym programem muzyków są walce Johanna Straussa oraz znane melodie operetek od Emmericha Kálmána do Paula Lincke.
Orkiestra zagra na terenie gminy Prószków 2 koncerty:
21 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 18.00 w byłym kościele ewangelickim w Prószkowie.
Koncert inaugurujący Dni Prószkowa 2015.
22 sierpnia 2015 r. (sobota) o godz. 18.00 w kościele Matki Boskiej
Szkaplerznej w Chrząszczycach
Na zdjęciu Salonorchetser Hofberg z Hünfeld
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Piłkarskie podsumowanie sezonu
Orzeł Źlinice
IV liga opolska

O

statni mecz naszych Orłów z drużyną
z Olesna był ostatnim meczem na poziomie czwartoligowym. Po nieudanym sezonie
drużyna Orła Źlinice spada do niższej klasy
rozgrywkowej.

N

Drużyna
LZS PIOTRÓWKA
KS POLONIA GŁUBCZYCE
BTP STAL BRZEG
LKS PORAWIE WIĘKSZYCE
LZS VICTORIA CHRÓŚCICE
ULKS ORZEŁ ŹLINICE
SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE

Mecze Pkt
34
73
34
72
34
69
34
58
34
32
34
27
34
16

S

Seniorzy Polonia
Prószków – klasa A

iestety ostatnie mecze w sezonie nie poszły
po myśli naszych piłkarzy, którzy ulegli drużynie GKS Piomar II Tarnów Op. (1:0), a z drużyną
Victoria Żyrowa zremisowali 0:0. Seniorzy Polonii
Prószków sezon 2014/2015 kończą na czwartym
miejscu w tabeli.

TABELA IV liga „SALTEX”
Lp.
1
2
3
4
16
17
18

Sekcja kobiet Polonii Prószków

TABELA klasa A grupa V
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Drużyna
Mecze
JEDNOŚĆ ROZMIERKA
24
OKS ODRA II GROSZMAL OPOLE
24
GZ LZS RUDATOM KĘPA
24
LKS POLONIA PRÓSZKÓW
24
GAZOWNIK WAWELNO
24
RODŁO OPOLE
24
GÓRAŻDŻE
24

Pkt
54
49
44
39
38
38
33

Z kroniki
policyjnej...
Zdarzenia kryminalne z gminy Prószków:
• 28.05.2015r. na terenie miasta Prószków sprawca
wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonej dokonał kradzieży portfela z dokumentami oraz pieniędzmi na szkodę mieszkanki Prószkowa. Straty
oszacowano na 900 złotych.
• 09.06.2015r na terenie miejscowości Źlinice
policjanci ustalili, że sprawca dokonał przywłaszczenia pozostawionego bez nadzoru
telefonu komórkowego wartości 2 tysięcy
złotych.
• W nocy 14.06.2015r. z terenu prywatnej posesji w Nowej Kuźni, sprawca wykorzystał sen
pokrzywdzonego i ukradł przyczepkę samochodowej o wartości 4 tysięcy złotych.

Przypominamy i radzimy:

Okres wakacyjny to czas, kiedy ruch na drogach jest większy. Funkcjonariusze szczególną
uwagę zwracać będą na trzeźwość kierujących,
prędkość, używanie urządzeń do przewożenia
dzieci oraz korzystanie z pasów bezpieczeństwa.
Musimy pamiętać, że dobre warunki drogowe
nie są gwarancją bezpiecznego podróżowania.
Najczęstszą przyczyną wypadków, szczególnie
tych tragicznych w skutkach, jest brawura połączoną z nadmierną prędkością, a w przypadku
długich podróży, także zmęczenie.
Choć wakacje kojarzą nam się z wypoczynkiem
i czasem beztroskim, nie możemy zapominać
o zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują
zawsze i wszędzie.
Bezpiecznych wakacji 2015!

ekcja kobiet Polonii Prószków swój ostatni
mecz rozegrała na własnym boisku podejmując zespół Rolnik II Biedrzychowice. Mecz zakończył się zwycięstwem naszych Pań 4:2. Polonistki
swój pierwszy sezon w II lidze kobiet zakończyły
na 8 miejscu w tabeli utrzymując się tym samym
w drugiej lidze kobiet.

TABELA II liga kobiet gr. śląska
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Drużyna
LKS Goczałkowice Zdrój
Rekord Bielsko-Biała
AZS II Wrocław
KKS Zabrze
Darbor Bolesławice
Rolnik II Biedrzychowice
Polonia Bytom

8. LKS Polonia Prószków
9. Jaskółki Chorzów
10. 1.FC II Katowice (2)

Mecze
18
18
18
18
18
18
18

Pkt
46
41
34
27
26
25
24

18
18
18

18
14
3

Kapliczka przy
ul. Eichendorffa

W
DAS GEHEIMNIS DER ZUKUNFT
Können wir die Zukunft voraussehen?
Ich weiβ es nich.
Denn das Geheimnisvolle der Zukunft ist,
dasss sie ein Geheimnis bleibt
bis sie Gegenwart wird.
Die Gegenwart gehört uns
nur solange bis sie
in die Vergangenheit überheht.
Die Zukunft bleibt geheimnisvoll
Wie die natur.

TAJEMNICA PRZYSZŁOŚCI
Czy można spojrzeć w przyszłość?
Nie wiem.
Jest tajemnicą przyszłości bowiem,
że pozostaje zakryta,
aż zmieni się w czas obecny.
By jeszcze naleć do nas tak długo
aż przejdzie w jutro.
Przyszłość zostanie tajemnicza
jak natura.

Na zlecenie
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, 46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 6
Wydawca: Agencja Reklamowa Traf, ul. Krasickiego 14, 46-060 Prószków
Redaktor naczelny: Karolina Sobotkiewicz, Redaktor: Malwina Wójciak
e-mail: kronikarz@opoczta.pl, tel. 535 360 843, tel. 698 613 550
Znajdź nas na facebooku i na stronie www.proszkow.infoopole.pl

Ingeborg Odelga

maju kapliczka przy ul. Eichendorffa uległa zniszczeniu – wjechał w nią samochód
dostawczy przewożący węgiel, w wyniku czego
została doszczętnie zniszczona. Cudem ocalała
figurka Matki Boskiej. Wykonaniu robót odbudowujących kapliczkę od postaw na wzór zachowanej dokumentacji fotograficznej podjęła się firma
F.B. KROK-BAU Alfred Krok. Prace ukończono 30
czerwca i już możemy podziwiać piękną, nową
kapliczkę. Miejmy nadzieję, że podobne sytuacje
nie będą miały już miejsca w przyszłości.

