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Prószkowska Parada Orkiestr 2016 za nami!

W numerze:

W tym wyjątkowym dniu Prószków staje się prawdziwą stolicą muzyki,
a do naszego miasta zjeżdżają orkiestry nie tylko z Polski ale również z za granicy.

Multiplay Cup na
Stadnionie Miejskim

Weekend w Prószkowie to kolejna
edycja turnieju Multiplay Cup,
zorganizowanego wspólnie przez firmę
Multiplay oraz Ośrodek Kultury i Sportu
w Prószkowie. 		
Str.3

Relacja na str. 4

XXIV Przegląd Orkiestr
Gminne Zawody
Niemieckiej
Strażackie w Złotnikach Mniejszości
Leśnica 2016

19 czerwca w Złotnikach odbyły się
zawody sportowo-pożarnicze
o Puchar Burmistrza Prószkowa.
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W niedzielę 19 czerwca 2016 r.
w miejscowości Lichynia, gmina
Leśnica odbył się XXIV Przegląd
Orkiestr Mniejszości Niemieckiej.
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Gmina świętowała z okazji Dnia Dziecka!

Rodzice dzieci ze Złotnik podczas przedstawienia

1

czerwca to jeden z najważniejszych dni
w roku dla dzieci, zaraz obok dnia, w którym
obchodzą rocznicę swoich urodzin. To taki czas,
w którym oprócz szczególnej uwagi i zainteresowania okazywanego dzieciom, dużą wagę
przywiązuje się do rodziny. W końcu to najbliższe osoby są najważniejsze w życiu każdego
małego człowieka. A dodatkowo w oczach
Naszych rodziców wszyscy jesteśmy i zawsze
będziemy dziećmi. W naszej gminie w wielu
miejscach odbyły się specjalne przedstawienia,
wycieczki czy wspólne spotkania z okazji tego
wyjątkowego dnia.
W Złotnikach z okazji Dnia Dziecka odbyły
się dwie uroczystości. Najpierw 1 czerwca
Zespół Szkolno-Przedszkolny we współpracy
z OSP Złotnik z okazji Testu Wiedzy Pożarniczej,
(o którym pisaliśmy we wcześniejszym numerze) zorganizował uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
przedszkolaków, klas 1-3 oraz klas 4-6. Następnie na boisku w Złotnikach odbył się pokaz

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Górkach

akcji strażackiej. Natomiast 2 czerwca po południu odbył się ,,Dzień rodziny’’, podczas którego
zorganizowano ciekawy program artystyczny.
Na scenie zaprezentowały się przedszkolaki,
zarówno najmłodsze jak i starsze. Śpiewane
przez nich piosenki i recytowane wierszyki były
tylko wstępem przed główną atrakcją, którą
okazał się występ rodziców w spektaklu pt.
„Poplątane bajki”.
Przedszkole w Górkach ten wyjątkowy dzień
postanowiło spędzić zarówno artystycznie, jak
i aktywnie. Z tym zamiarem zorganizowało dla
dzieci wycieczkę do Ligockiego Młyna, gdzie czekała dla nich wyjątkowa niespodzianka – przedstawienie przygotowane przez rodziców, które
opowiadało o bohaterach bajek. O bohaterach,
ale tych złych i tak na scenie pojawili się np. Wilk
z Czerwonego Kapturka, Baba Jaga z Jasia i Małgosi, Zła Królowa, a nawet Smok od Szewczyka
Dratewki. Ale wszyscy Ci bohaterowie przeszli
na emeryturę – czego efektem było to, że bajki
straciły sens. Potem odbyła się wspólna zabawa
rodziców z dziećmi i poczęstunek.

Rodzice przedszkolaków z Górek tuż
po zakończonym przedstawieniu

Dziękujemy Wam kochani rodzice za wspaniały prezent z okazji Dnia Dziecka jakim
był przygotowany przez Was spektakl! Nie
wiedzieliśmy , że jesteście takimi świetnymi
aktorami i że tyle w Was radości i humoru!
Kochamy Was najmocniej jak potrafimy !
Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Górkach
W Górkach o najmłodszych pamiętano również w niedzielę 5 czerwca, kiedy odbył się tu
festyn ,,Górki Dzieciom’’. Rodzice zadbali, by tego
popołudnia to właśnie dzieci czuły się wyjątkowo.
Dla najmłodszych czekały takie atrakcje jak: malowanie twarzy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy
z nagrodami, a nawet pokaz akcji strażackiej
z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej
pomocy w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej ze Złotnik. By to słoneczne popołudnie na
dłużej pozostało w pamięci uczestników, dzieci
wspólnie z rodzicami na pamiątkę mogli sobie
zrobić zdjęcie w specjalnej foto budce. Nie zabrakło oczywiście poczęstunku i samych uśmiechniętych twarzy w trakcie zabawy.

Festyn z okazji Dnia Dziecka i wręcznie nagród
w Teście Wiedzy Pożarniczej
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Multiplay Cup po raz kolejny w Prószkówie
Weekend w Prószkowie to kolejna edycja turnieju Multiplay Cup, zorganizowanego
wspólnie przez firmę Multiplay oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie.

T

urniej rozgrywał się na dwóch boiskach, a mecze
rozgrywane były systemem „każdy z każdym”,
w dwóch grupach, po 13 minut. Pierwszego
dnia rozgrywki rozpoczął rocznik 2007 i młodsi.
W finale zmierzyły się drużyny MKS Wołczyn i OkiS
Prószków. Zwycięstwo odniosła drużyna z Prószkowa pewnie pokonując przeciwników 4:0. Piąte

miejsce w turnieju zajęła drużyna Orła Źlinice.
Najlepszym zawodnikiem został Milan Koryluk,
bramkarzem Piotr Dudarewicz, a królem strzelców
Łukasz staniów (10 bramek). Niedziela to już rywalizacja starszych piłkarzy – Orlików. Podopieczni
Ośrodka Kultury i Sportu, po zaciętej rywalizacji zajęli kolejno II i VI miejsce.

V Ściepa – Przysiecz 2016
To, że są ludzie, którzy zbierają zrzuty poroży jeleniowatych, wiemy wszyscy. To, że
ze zrzutów można zrobić piękną galanterię myśliwską, uchwyty do sztućców czy
noży, świeczniki, żyrandole, meble do pokoi w stylu myśliwskim, biżuterię łowiecką,
czy stylowe guziki do ubrań myśliwskich wiemy prawie wszyscy. To, że pasjonaci
spotkali się już na V ściepie zbieraczy zrzutów, wiedzą tylko owi pasjonaci.

W

dniu 05.06.2016 roku w Przysieczy, na terenie
Nadleśnictwa Prószków odbyła się już piąta
wystawa zrzutów poroży jelenia, sarny i daniela. Na
placu festynowym spotkali się najwięksi fani zbierania
zrzutów głównie z terenu Borów Niemodlińskich, ale
byli także zbieracze z dalszych okolic. Reprezentowany
był teren Nadleśnictw: Zawadzkie, Kluczbork, Prudnik.
Byli nawet przedstawiciele ze stolicy tatr – Zakopanego oraz zrzuty z Mazur. W sumie swoje najciekawsze zbiory pokazało 21 wystawców. Ciekawą i rzadko
(może wcale) spotykaną w innych częściach kraju
imprezę poparli leśnicy z tutejszego Nadleśnictwa, tak
pod względem organizacyjnym, jak i liczną obecnością
na wystawie. Otwarcia wystawy dokonali: jej główny
organizator – Jerzy Wilhelm, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Prószków – Zygmunt Łubiński, Łowczy Okręgowy w Opolu – Wojciech Plewka i Prezes WKŁ„Żubr”
Opole (na którego terenie odbywała się wystawa)
– Dariusz Hutka. Oprawę muzyczną i prowadzenie
wystawy zapewniły panie z zespołu „Przysieczanki”,
które reprezentowały jednocześnie miejscowy folklor.
Wystawa była doskonałym miejscem do przekonania
się dla zbieraczy i przybyłych gości jak piękne rzeczy
można zrobić z prezentowanych zrzutów, gdyż swoje
wyroby i do pooglądania i do zakupu prezentowała
firma sprzedająca bardzo ciekawą, acz zróżnicowaną
galanterię myśliwską.
Ku zdziwieniu samych organizatorów znalazła się
duża rzesza osób, które przyszły podziwiać wystawę.
Ludzie chętnie robili zdjęcia, a zwłaszcza panie panom,
którzy zrzuty trzymali przy swoich głowach. Jak nam
powiedział główny organizator wystawy i jej pomysłodawca – Jerzy Wilhelm – Tutaj spotykają się prawdziwi
pasjonaci zbieractwa. Mogą tu porównać i skonfrontować swoje zbiory ze zbiorami innych kolegów. Wymienić
swoje spostrzeżenia i doświadczenia. Niejednokrotnie
doszło tu do dopasowania i sparowania zrzutów. Zbieracze wymieniali jedne zrzuty na inne, ale robili to niechętnie, ponieważ niemal każdy znaleziony zrzut wiąże
się z pewnym przeżyciem, przygodą, wspomnieniami,
a to jest cenniejsze od pieniędzy, czy innego zrzutu,
który z niczym się nie kojarzy. Spotkanie myśliwych ze
zbieraczami także dostarczało emocji, zwłaszcza wtedy,
gdy myśliwy przypominał sobie byka z porożem, które

znalazł zbieracz. Zbieracze mają wtedy satysfakcję, że bez
broni zdobywają trofea, które w lesie „na byku” widywali
myśliwi, ale i myśliwi mają satysfakcję, ponieważ prezentowane zrzuty świadczą o tym, że podchodzone przez
nich byki jeszcze żyją i znowu będzie można je podchodzić.
Uważny obserwator może na wystawie dostrzec jednak
więcej – jakość i zdrowotność populacji oraz ilość jeleni
w poszczególnych łowiskach. Wątek edukacyjny można
odnieść do dzieci, które na wystawie mogły pooglądać
wyniki realizacji pasji zbieraczy, zapoznać się z budową
zrzutu, jego fazami rozwojowymi i cyklami odrastania
poroża. Pozytywem jest także nawiązywanie kontaktów
i znajomości pomiędzy zbieraczami, zwłaszcza z dalszych łowisk. Standardem jest, że zbieracze chętnie opowiadają historię znalezienia każdego swojego zrzutu, nie
dochodząc do miejsca, gdzie go znaleźli. Impreza ogólnie
jest rozwojowa. Na pierwszej wystawie było 11 wystawców, a w kolejnych było ich coraz więcej.
Organizatorzy liczą na to, że rozwijanie się imprezy
będzie postępowało dalej, a może nawet osiągnie
rangę krajowej, do czego może przyczynić się telewizja, która była obecna przez cały czas jej trwania,
a może i ten artykuł.
Jak na festyn przystało były ciepłe posiłki, kawa,
herbata i ciasto oraz zimne napoje.
Na zakończenie imprezy organizatorzy przedstawili zbieraczy, którzy prezentowali swoje największe
trofea z 2016 roku. Główną nagrodę za najciekawszy
zrzut, o największej wadze – 3,86 kg zdobył Ludwig
Weber z Ligoty Prószkowskiej. Nagrodę za swoje trofea
otrzymał także pasjonat z Zakopanego za parę zrzutów
o łącznej masie ponad 11 kg, chociaż nie z 2016 roku.
Pamiątkowe upominki otrzymali wszyscy uczestnicy
wystawy, wszyscy też deklarowali udział w wystawie
w 2017 roku, z obietnicą, że jeszcze zabiorą znajomych
– też pasjonatów zbierania zrzutów.

Skład OkiS Prószków: w bramce Leo Iwański,
Łukasz Staniów, Kacper Mańkiweicz, Kacper
Wójcicki, Kuba Wieczorek, Bartek Żyznowski,
Tomasz MIedziejko, Przemek Świst, Paweł Baron,
Karol Kania, Tobiasz Kuc. Trener Sandra Zylla.

Gramy i śpiewamy

C

hrząszczyce to wyjątkowe miejsce w naszej
gminie, gdzie szczególną uwagę poświęca
się muzyce, a co za tym idzie często organizowane są tu niepowtarzalne koncerty. Tym razem
5 czerwca odbył się koncert Zespołu Wokalnego
RONDO z Wrocławia pod przewodnictwem Pani
Małgorzaty Podzielny w ramach cyklu „Gramy
i śpiewamy dla Pani z Góry Karmel”. Zespół
Wokalny RONDO powstał w 2006 roku, a teraz
w jego skład wchodzi 20 uczniów i studentów
wrocławskich liceów i uczelni. Zespół wykonuje
muzykę chóralną różnych epok, opracowania
standardów muzyki rozrywkowej, a nawet aranżacje muzyki tradycyjnej. I choć w jego skład
wchodzą bardzo młodzi ludzie, to swoje koncerty
mają nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Doskonałym potwierdzeniem sukcesów RONDA
jest zdobycie I Nagrody na IV Międzynarodowym
Ochrydzkim Festiwalu Chóralnym w Macedonii.
Warto również podkreślić profesjonalną pracę
i ogromną wiedzę Pani Małgorzaty Podzielny,
która już kilkakrotnie otrzymywała nagrody dla
najlepszego dyrygenta konkursów chóralnych.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne koncerty w wykonaniu znakomitych zespołów
w naszej gminnej stolicy muzyki.
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dy w 2008 roku organizowano pierwszą
Paradę Orkiestr zapewne nikt się nie
spodziewał, że zostanie ona tak miło przyjęta
przez mieszkańców gminy i na stałe wpisze
się w kalendarz najważniejszych wydarzeń
muzycznych w okolicy.
Mieszkańcy i wszyscy goście najpierw wzdłuż
głównej ulicy Prószkowa podziwiali przemarsz
Parady, a następnie wszyscy udali się pod scenę
w parku Ośrodka Kultury i Sportu. Tam nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy przez Burmistrz
Prószkowa Różę Malik i rozpoczęto zabawę. Na
trzech scenach usytuowanych na rynku, w Parku
Partnerstwa i na wspomnianej już wcześniej scenie w parku OKiS, zaprezentowało się 10 orkiestr,
a w tym dwa zespoły z Czech. Orkiestra Dęta
,,Moravská Veselka’’ przyjechała z Sušic z Přerova
i jako pierwsza zaprezentowała się na scenie
w rynku. Następnie mogliśmy usłyszeć orkiestrę
z Łubnic, która powstała w 1916 roku, a swoją
działalność przerwała tylko na 6 lat, gdy we wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Na
zakończenie dnia na rynku wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta ,,Kaprys’’ ze Źlinic, która jest
doskonale znana wszystkim mieszkańcom naszej
gminy, między innymi dzięki organizowanej
przez zespół co roku zabawy andrzejkowej.
Aż cztery koncerty natomiast odbyły się na
scenie w Parku Partnerstwa. Na początku wystąpił gospodarz imprezy, a więc Gminna Orkiestra
Dęta z Prószkowa, która powstając ponad 50 lat
temu liczyła tylko siedem osób i byli to młodzi
chłopcy, którzy wszystkiego uczyli się od podstaw.
Teraz zespół liczy około 35 osób i koncertuje nie
tylko w naszej gminie, ale nawet w Niemczech.

VIII Prószkowska Parada Orkiestr

Park w Ośrodku Kultury i Sportu wypełniony po brzegi
podczas VIII Prószkowskiej Parady Orkiestr 2016
O godzinie 21:00 na scenę wyszła Orkiestra Dęta
parafii św. Józefa z Opola-Szczepanowic, która
w grudniu wydała płytę z repertuarem świątecznym. Następnie na scenie zaprezentowali się
goście z Tarnowskich Gór, czyli Tarnowska Orkiestra Dęta, a jako ostatnia wystąpiła Orkiestra Dęta
Toszek. Muzycy ze śląska mają w swoim dorobku
artystycznym parę znaczących występów m.in.
grali podczas trzech pielgrzymek do Polski Ojca
Świętego Jana Pawła II, a w 2014 roku nagrali
swoją pierwszą płytę pod wspaniałym tytułem
,,Muzyka jest dobra na wszystko’’.
Na scenach w Parku Partnerstwa i na rynku,
oprócz orkiestr z poza naszej gminy, zawsze
był jeden reprezentant gospodarzy, natomiast
sceną w parku OKiS zawładnęli goście. Wieczór

rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy
Tarnowo Podgórne, która koncertowała również w Niemczech i Włoszech. Następnie wystąpiła Orkiestra Dęta Blaskapelle z Świbia, a dzień
zakończył się koncertem Orkiestry ,,Hraničáci’’
z Hranič, z Czech.
Na zakończenie tego wspaniałego dnia,
tradycyjnie już o północy wszystkie orkiestry
zagrały ,,Odę do radości’’. Jak widać muzyka łączy
ludzi, a w tym przypadku nie tylko orkiestry, ale
i wszystkich mieszkańców i przybyłych. Różnorakie koncerty są organizowane na całym świecie,
ale Parada Orkiestr Dętych, a następnie występy
zespołów na trzech scenach w jednym mieście,
to niepowtarzalne wydarzenie, które jest organizowane tylko w naszej gminie Prószków.

Piłkarze OKiS Prószków i piłkarki MKS Prószków

Grupa taneczna z partnerskiego miasta Hunfeld

Orkiestra Dęta „Moravska Veselka” z Czech

Orkiestra Dęta Parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach
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„Kolorowy świat
Hundertwassera”
1 czerwca w szkole podstawowej w Prószkowie odbyło się
zakończenie dość nietypowego projektu pt. „Kolorowy
Świat Hundertwassera”.

Pokrzywna 2016

ZIELONA SZKOŁA LIDERÓW
PROFILAKTYKI
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Podczas apelu
podsumowującego projekt „Sztuka inaczej”

Ż

eby zrozumieć cel i sens tego przedsięwzięcia warto wiedzieć kim był
Friedensreich Hundertwasser, a właściwie
Friedrich Stowasser. Otóż był to austriacki
malarz, grafik, rzeźbiarz, ale znany przede
wszystkim z realizacji budowlanych. Styl
jego charakteryzuje unikanie regularności, symetrii i prostych linii oraz kątów,
a ponieważ był zaangażowany w ochronę
środowiska do swoich budowli wprowadzał zieleń. Bardzo charakterystyczne
w jego pracach były odważnie dobierane
zestawienia kolorów. Stąd też nazwa projektu, który zakończył trwający w szkole od dwóch tygodni projekt ,,Sztuka
inaczej’’. Każdy uczeń znalazł coś dla siebie i mógł się poczuć jak prawdziwy
artysta dzięki malowaniu budki, czy poprzez tworzenie rzeźb z gliny. Oprócz
tego tworzono ,,łapacze snów’’, a nawet budowano eko-ludzika i miasto.

11

maja 2016r. już po raz trzeci wyruszyliśmy na 3 - dniową Zieloną
Szkołę Liderów Profilaktyki. Tym razem do zdobycia mieliśmy
Pokrzywną. Wyjazd był podsumowaniem całorocznych warsztatów psychoprofilaktycznych, na które systematycznie uczęszczaliśmy w naszej
szkole. Nasze drogie nauczycielki, pani mgr Ida Bojarska oraz pani mgr Ewa
Wiśniewska zadbały o to, abyśmy wrażeń mieli pod dostatkiem... Zdobyliśmy
Zaginione Miasto Rosenau, relaksowaliśmy się w Parku Krajobrazowym Gór
Opawskich, a w przerwach ciekawych warsztatów profilaktycznych, które
były głównym celem wyjazdu, czas umilały nam ciekawe rozmowy, w trakcie kąpieli w jacuzzi i pyszne desery lodowe... :) Uwielbiamy te wyjazdy, bo
oprócz zgłębiania wiedzy o sobie - integrujemy się i poznajemy w zupełnie nowych sytuacjach. Tym razem warsztaty dedykowane były tematyce
stresu i samoocenie. Każdy z nas jest inny, ma różne potrzeby, ale wiemy, że
wszyscy zasługujemy na szacunek i mamy prawo do własnego zdania! Już
nie możemy się doczekać kolejnej edycji wyjazdu. Podsumowując - piękna
pogoda, miłe spotkania, ciekawe warsztaty!!! Dziękujemy i do zobaczenia
w przyszłym roku Zielona Szkoło :)
Liderzy Profilaktyki ZS w Zimnicach Wielkic

Dzieci dzieciom

U

czniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich włączyli się do „Żonkilowej akcji” wspierającej opolskie hospicjum „Betania”. Udało nam się zrobić ponad dwieście kwiatków .
Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Warto pomagać innym!
Jolanta Drwięga

Zebranie Gminnego Zarządu
Ochotniczych Straży Pożarnych

10

czerwca w Gościńcu pod Różą odbyło się zebranie Gminnego Zarządu
Ochotniczych Straży Pożarnych, na którym dokonano podsumowania pięcioletniej działalności oraz wybrano nowy Zarząd. W zebraniu uczestniczyli delegaci z wszystkich OSP w naszej gminie, Burmistrz Prószkowa
Róża Malik oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
w Opolu. Komendant OSP Złotniki, Pan Jerzy Wocka podsumował kadencję
ustępującego Zarządu. Nowy Zarząd wybrano jednogłośnie. Bez zmian, na
kolejną pięcioletnią kadencję pozostał ten sam skład: na stanowisku Prezesa
pozostał pan Jerzy Wocka, funkcję Komendanta Gminnego pełni Pan Tadeusz Domaradzki, Sekretarzem pozostał Pan Krzysztof Drygała.
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Zawody Strażackie w Złotnikach
19 czerwca w Złotnikach odbyły się zawody sportowo-pożarnicze
o Puchar Burmistrza Prószkowa.

Mein Leben

Mit der Natur verbunden fühl ich mich,
mein Leben vergleichbar mit den Jahreszeiten.
Der Frühling – die Jugendzeit.
Das Leben erblüht, wachse heran, entwickle mich.
Die Lehr – und Wanderjahre sind da,
bin wissbegierig.
Suche die Nähe der Natur, fühle mich darin
geborgen.
Begebe mich in die Ferne, suche eine neue Welt.
Im Sommer reife auch ich,
wie das Korn auf dem Felde.
Sammle die Ähren, bündle sie,
sammle Erfahrungen,
die mich stabilisieren und formen.

przygotowali wspaniałe wydarzenie. Po zawodach odbył się festyn, na którym oprócz konkursów z nagrodami dla dzieci, odbył się występ
zespołu muzyczno-kabaretowego ,,Suskie Słowiki’’, a zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy
osiągniętych wyników.

W

zawodach wzięły udział wszystkie oddziały
OSP z terenu naszej gminy, z których
w sumie powstały 24 zespoły w różnych kategoriach. Rywalizacja przebiegła bardzo sprawnie, w miłej i sportowej atmosferze. W zeszłym
roku gospodarzem tej imprezy była Ochotnicza
Straż Pożarna z Chrząszczyc. Natomiast w tym
roku ten zaszczyt przypadł jednostce ze Złotnik,
która we współpracy z organizatorami wydarzenia, a więc Radą Sołecką ze Złotnik i DFK Złotniki

Seniorzy
Mężczyźni:
1.OSP Chrząszczyce
2.OSP Ligota
Prószkowska
3.OSP Złotniki i OSP
Prószków
4.OSP Źlinice
i Boguszyce
Seniorzy
Kobiety:
1.OSP Złotniki

MDP Chłopcy:
1.OSP Prószków
2.OSP Złotniki
3.OSP Chrząszczyce
MDP Dziewczyny:
1.OSP Chrząszczyce
2.OSP Prószków
HDP do lat 9
drużyny mieszane:
1.OSP Ligota
Prószkowska
2.OSP Prószków

Festyn Parafialny w Ligocie Prószkowskiej
W niedzielę na boisku w Ligocie Prószkowskiej odbył się Festyn Parafialny z okazji
okrągłych Jubileuszy Proboszczy Parafii w Ligocie Prószkowskiej ks. Józefa
Szwarca (byłego Proboszcza) i obecnego ks. Jana Wolnik.

C

elem festynu była przede wszystkim integracja społeczności parafialnej. Patronat
nad imprezą objęło Stowarzyszenie „Nasza
Wioska Ligota Prószkowska”. W czasie Festynu
odbyły się zabawy z dziećmi, występ artystyczny zespołu Ligockie Wrzosy, zawody sportowo-rekreacyjne, turniej piłkarski o nagrodę

Proboszcza i taniec zumba dedykowany ojcom
z atrakcyjnymi nagrodami. Ponadto można było
poczęstować się kołaczem i kawą oraz zakupić
jedzenie i napoje. Imprezę zakończyła zabawa
taneczna pod chmurką, do której przygrywał
zespół muzyczny Relax. Przez cały czas trwania
festynu fani piłki nożnej mogli oglądać mecze
w przygotowanej strefie kibica. Dużą atrakcją dla
wszystkich były pokazy wspinaczkowe ratowników, straży pożarnej oraz przejażdżka wozem
strażackim.
Impreza mimo początkowo deszczowej aury,
cieszyła się wielkim zainteresowaniem parafian
i gości. Organizatorzy mają nadzieję, że niepowtarzalny klimat, radość i poczucie jedności
towarzyszyły wszystkim uczestnikom tego wyjątkowego wydarzenia. Ponadto pragną podziękować za liczne przybycie oraz za okazaną pomoc
i zaangażowanie w organizację imprezy.

Der Herbst – eine schöne Zeit,
die goldenen Blätter fallen.
Ich werde älter.
Trotz Unbehagen noch empfänglich
für das Schöne.
Im Herbst folgt nach der Erntezeit das
Erntefest.
Das goldene Buch des Lebens – die Ernte,
die Lebenserfahrungen werte ich aus.
Im Rückblick darauf
bin ich dankbar und zufrieden.
Der Winter kommt ins Land,
die kalte Jahreszeit beginnt,
drauβen stürmt und schneit es.
In meinem Inneren geht es auch stürmisch zu.
Am besten nich klagen,
das Unvermeidliche ertragen.
Bemüht sein, weiterhin für den Nächsten
da zu sein, ihm helfen möchte ich noch.
In meinem ganzen Leben
begleitet mich eine Dosis Frohsinn und Humor.

Moje życie

Czuję więź z naturą;
życie moje da się porównać z porami roku.
Wiosna – to młodość.
Życie rozkwita,
Ja dorastam
i rozwijam się.
Nadeszły lata nauki i wędrówek;
Jestem żądna wiedzy.
Szukam bliskości natury czuję się w niej bezpiecznie.
Udaję się w nieznane,
poszukuję nowego świata.
Latem i ja dojrzewam tak jak zboże na polach.
Zbieram kłosy, wiążę je w snopy.
Gromadzę doświadczenia,
które mnie stabilizują i kształtują.
Jesień – piękny to czas.
Złote liście opadają;
starzeję się.
Mimo niewygód jeszcze jestem czuła na piękno.
Jesienią jest po żniwach To czas święta plonów.
Złota księga życia – żniwa;
oceniam doświadczenia życiowe.
Patrząc na moje życie wstecz
jestem wdzięczna i zadowolona.
Nadchodzi zima;
zimna pora roku się rozpoczyna;
na dworze nawałnica i śnieg.
W moim sercu też burzliwie.
Najlepiej się nie skarżyć
i znosić to co nieuchronne.
I starać się
dalej być dla innych, pomagać.
W całym moim życiu
towarzyszy mi humor
i pogoda ducha.
			
Ingeborg Odelga
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Wizyta w partnerskim mieście Ternberg w Austrii

W

dniach 03-05.06.2016 r. grupa mieszkańców gminy Prószków na czele z Zastępcą
Burmistrza Anną Wójcik wzięła udział w spotkaniu partnerskim w Ternberg w Austrii. Partnerstwo pomiędzy gminą Prószków i gminą
Ternberg funkcjonuje od 2000 roku, kiedy to
ówczesny Wójt Bernard Lellek oraz ówczesny
Burmistrz gminy Ternberg Manfred Weber podpisali oficjalną umowę o współpracy.
Program wyjazdu był bardoz bogaty. W piątek odbył się rejs statkiem po Dunaju malowniczą
Doliną Wachau, na trasie Krems - Spitz. Wieczorem
nastąpiło uroczyste przywitanie przez Burmistrza
gminy Ternberg Leopolda Steindlera oraz jego
współpracowników w Urzędzie Gminy w Ternberg.
Sobota była dniem sprawdzenia swoich możliwości fizycznych. Nasi mieszkańcy wraz z gospodarzami zdobywali najwyższy szczyt w gminie
Ternberg - Schoberstein (1 280 m n.p.m.) Wieczorem odbył sie oficjalny wieczór partnerski,
podczas którego niespodziewanie zostali uhonorowani strażacy OSP z gminy Prószków. Józef
Wocka ze Złotnik, Tadeusz Domaradzki z Jaśkowic i Krzysztof Drygała z Prószkowa otrzymali
z rąk Komendanta Okręgowego Steyr-Land Wolfganga Mayra brązowe medale w uznaniu zasług
dla pożarnictwa w Okręgu Steyr-Land. O oprawę
muzyczną wieczoru zadbali Duet Aneta&Norbert
oraz chór mieszany z Ternberga.

Ostatni dzień wyjazdu rozpoczął się
od Mszy św. w kościele Piotra i Pawła
w Ternberg, następnie mieszkańcy udali
się do Opactwa Melk,
w którym zwiedzili muzeum, bibliotekę, kościół i ogrody.
Do Prószkowa wrócili
w późnych godzinach
wieczornych zadowoleni i szczęśliwy.

Delegacja mieszkańców gminy Prószków podczas wizyty
w partnerskim mieście Ternberg w Austrii

XXIV Przegląd Orkiestr Mniejszości
Niemieckiej Leśnica 2016

W

niedzielę 19 czerwca 2016 r w miejscowości
Lichynia, gmina Leśnica odbył się XXIV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej. Przedsięwzięcie zorganizowało Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy.

XXIV Przegląd Orkiestr
Mniejszości Niemieckiej
zrealizowano dzięki
dotacjom Ministra
Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Konsulatu
Generalnego Republiki
Federalnej Niemiec oraz
Samorządu Województwa
Opolskiego.

Zawody wędkarskie
dla dzieci
Również i wędkarze nie zapomnieli
o Dniu Dziecka i z tej okazji koło PZW
w Prószkowie zorganizowało festyn na
Łowisku w Przysieczy.

M

łodzi wędkarze już o godzinie 8:00 zjawili się
na miejscu i rozpoczęli wędkowanie. A warto
zwrócić uwagę, że jest to dość nietypowy sport.
Nie wywołuje tyle adrenaliny co rajdy samochodowe czy skoki narciarskie, ale uczy wytrwałości
i opanowania, a przede wszystkim cierpliwości.
Siedząc trzecią godzinę z ,,wędką w wodzie”
i patrząc na nieruchomy spławik, może to niektórych wyprowadzić z równowagi. Ale z drugiej
strony, gdy już młody wędkarz wyciągnie z wody
piękny okaz, to jest to niezapomniane uczucie.
Tak też było w przypadku dzieci biorących udział
w zawodach w Przysieczy, wszystkie opuszczały
Łowisko z uśmiechem na twarzy.

Do konkursu przystąpiło 18 orkiestr dętych: 17
z województwa opolskiego oraz 1 z województwa
śląskiego. Jesteśmy dumni, że Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kaprys” ze Źlinic zajęła pierwsze miejsce
w kategorii: orkiestry młodzieżowe. Gratulujemy!

Uczniowie PG Prószków w Hünfeld
Młodzież ucząca się w prószkowskim gimnazjum w dniach 17–23 maja 2016 r.
odwiedziła swoich rówieśników w Huenfeld.

W

wymianie wzięło udział 18 polskich i 18
niemieckich uczniów, wraz z opiekunami. Gdzie trafię? Jaka będzie ”moja” rodzina?
Czy będę rozumieć co do mnie mówią i czy ja
będę zrozumiany? Czy będzie tam dostęp do
internetu…? Te i inne pytania gościły w sercach
uczniów Prószkowskiego Gimnazjum, którzy
w maju wyjeżdżali na wymianę do partnerskiej
szkoły w Hunfeld. Dla wielu uczniów był to pierwszy, tak długi wyjazd z dala
od rodzin i opiekuńczych
skrzydeł rodziców. Nie jest
łatwo przezwyciężyć własną nieśmiałość i zamieszkać pod jednym dachem
u obcych ludzi.
Przez cały tydzień
uczniowie mięli możliwość poznać gospodarzy, bawić się razem

i zwiedzać najbliższą okolicę. Młodzież wspólnie
pracowała nad projektem „Mniejszość niemiecka
w Polsce”, dzięki któremu mogli podzielić się wiedzą na temat historii i rejonu, w którym żyjemy.
Projekt w grupach międzynarodowych zmusił
naszych uczniów do wzajemnej współpracy
i komunikacji.
Projekt był współfinansowany przez PolskoNiemiecką Współpracę Młodzieży Jugendwerk
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Podsumowanie sportowe
Rozgrywki sezonu 2015/2016 dobiegły już końca.
Jak poradziły sobie nasze drużyny?

W Ligocie Prószkowskiej
Sekcja kobiet Polonii Prószków – II liga

W

czerwcu odbył się ostatni mecz naszych Pań, gdzie na wyjeździe podejmowały zespół Chemik
Kędzierzyn-Koźle. Dziewczyny pewnie pokonały przeciwniczki wysokim wynikiem 9:1. Ostatecznie zakończyły sezon na 5 miejscu, z dorobkiem 47 punktów. Od nowego sezonu sekcja kobiet występować będzie pod nowa nazwą MKS Gwiazda Prószków.

Orzeł Źlinice – liga okręgowa

O

statnie mecze drużyny Orła Źlinice to pojedynek z bardzo silną drużyną Piast Strzelce Opolskie
i z drużyną Naprzód Ujazd Niezdrowice. Pierwszy mecz po bardzo dobrej grze Orłów zakończył
się wysokim zwycięstwem 5:1. Kolejny mecz pomimo naprawdę dobrej gry to porażka 1:2. Ostatecznie
drużyna Orła Źlinice zajęła 4 miejsce w lidze z dorobkiem 57 punktów. Pomimo braku miejsca premiowanego awansem całe rozgrywki należy uznać za bardzo udane.

LKS Polonia Prószków – klasa A

S

ezon piłkarzy Polonii Prószków nie zakończył się szczęśliwie. Ostatnie dwa mecze to porażki z drużynami LZS Żywocice 0:6, oraz z drużyną Stal Zawadzkie 2:3. Ostatecznie seniorzy zajęli 8 miejsce
w tabeli, z dorobkiem 30 punktów.

LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

C

zerwcowe mecze piłkarzy LZS Przysiecz to pojedynki z drużynami LZS Dąbrówka Górna i LZS Odra
Kąty Opolskie. Niestety oba mecze zakończyły się zwycięstwem drużyny gości, kolejno 2:4 i 0:5.
Ostatecznie drużyna z Przysieczy zajęła 9 miejsce, z dorobkiem 22 punktów.

Z kroniki policyjnej...
Zdarzenia kryminalne z gminy Prószków:
• W nocy z 12/13.06.2016r. na terenie gminy
Prószków nieznany sprawca włamał się do
samochodu, a następnie z jego wnętrza dokonał kradzieży elementów wyposażenia. Straty
wycenione zostały na ponad 10 tyś . złotych.
• W dniu 08.06.2016r. do Komisariatu I Policji w Opolu zgłosiła się mieszkanka Folwarku
i powiadomiła o tym iż został oszukana. Po podjętych czynnościach przez funkcjonariuszy Policji
ustalono, że pokrzywdzona korzystając z jednego
z portali społecznościowych dokonała zakupu
przedmiotu lecz pomimo uiszczenia należnej
kwoty nie otrzymała przedmiotowego towaru.
Straty wyceniono na kwotę 180 złotych.

Radzimy...
Przed nami okres wakacji, czyli odpoczynku,
rozluźnienia i niejednokrotnie nieuwagi. Pamiętajmy zatem o naszym bezpieczeństwie zarówno
podczas podróży, jak i już na miejscu w trakcie
wypoczynku. Nie zapominajmy o naszym mieniu, które pozostaje bardzo często bez nadzoru i
daje możliwość przestępcom do tego, aby wejść
w posiadanie naszego majątku.
Pamiętajmy także o Bezpieczeństwie nad
wodą. Pilnujmy naszych pociech, nie spuszczajmy ich z oka, a sami bądźmy odpowiedzialnymi rodzicami i nie korzystajmy z wody będąc
po spożyciu alkoholu.

powstanie Street
Workout!

Z

akończyła się już kolejna edycja programu
,,Działaj lokalnie’’ stworzonego przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich, by pomagać
w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych. We wtorek 24 maja, po obradach 5-osobowej komisji, okazało się, że jeden z grantów
wygrała Mega-Paka z projektem pt. ,,W zdrowym
ciele zdrowy duch’’. 5 czerwca w Lipnie nastąpiło
uroczyste wręczenie grantów, a co za tym idzie
powoli można rozpoczynać budowę urządzeń
street workout przy szkole, w przypadku grupy
z Ligoty Prószkowskiej. Stowarzyszenie ,,Nasza
wioska Ligota Prószkowska’’ zostało założone
w 2011 roku, by polepszać życie na wsi, natomiast Mega-Paka, to nieformalna grupa ludzi,
przede wszystkim bardzo młodych działająca
przy stowarzyszeniu. Teraz grupa ta ma szansę
spełnić jedno ze swoich marzeń, bo grant wynosi
5535 złote i jest pozytywnym impulsem danym
młodym ludziom, że we współpracy z osobami
dorosłymi mogą zacząć działać i zdobywać
doświadczenie jeszcze przed ukończeniem gimnazjum czy szkoły średniej.
Już od 4 lipca 2016 roku zostanie ponownie
otwarty generator wniosków „Działaj lokalnie”.
Tym samym uruchomiony zostanie uzupełniający nabór wniosków na rok 2016. Do wykorzystania pozostała jeszcze pula 12 000 zł.
Maksymalna kwota na grant to 6000,00
zł. Termin realizacji projektów to min. 3 miesiące w okresie od 15.08 do 31.12.2016 r.
Jeśli Wasze poprzednie wnioski nie uzyskały dofinansowania, teraz jest szansa, aby je poprawić i
spróbować raz jeszcze. A może macie zupełnie
nowe pomysły?
W naborze uzupełniającym nie ma ścieżek
tematycznych. Wnioski można składać w każdym temacie, który dotyczy dobra wspólnego
w Waszych społecznościach. Zapraszamy. Już
4 lipca 2016 r. będzie możliwość wejścia do
Generatora wniosków pod linkiem:
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/
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