
Jubileusz 125-lecia działalności 
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W Folwarku, już po raz dziewiąty odbyło 
się uroczyste nabożeństwo o pokój na 
świecie. Nabożeństwo wyjątkowe, bo 
odprawiane na kilka dni przed kolejną 
rocznicą zakończenia II Wojny Światowej.                 

 Str. 2

Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej 
odbył się w tym roku 12 maja 
w dużej Sali Ośrodka Kultury i Sportu 
w Prószkowie. Na scenie zaprezentowały 
się przedszkolaki ze wszystkich placówek 
z naszej gminy.                  Str. 4

Zanim przeszła na emeryturę uczyła 
w szkole chemii, lecz tak naprawdę 
była po liceum plastycznym. 
Połączenie oryginalne, ale jak sama 
mówi – malarstwo to moja pasja.

str. 6

Nabożeństwo o pokój  
na świecie w Folwarku

Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej

Wyjątkowa mieszkanka 
Prószkowa

Każdy jubileusz jest wyjątkowy i zdarza się w życiu tylko raz. Ochotnicza Straż Pożarna ze Złotnik w tym roku obchodzi 125 lat swojej 
działalności. Jest to jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne wydarzenie, które zasłużyło na huczne świętowanie! Obchody rozpoczęły 
się od uroczystej Mszy Świętej w Chrząszczycach, a następnie w towarzystwie zaproszonych gości i akompaniamencie Orkiestry Dętej 
Prószków przemaszerowano na boisko sportowe do Złotnik.                     Str. 5
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DFK Prószków już po raz kolejny zorgani-
zowało spotkanie z okazji majówki. 

W tym roku, 3 maja w Ligockim Młynie u Pań-
stwa Joachima i Jolanty Klosa odbył się piknik 
pod nazwą „Maibaum”. Wspólnie spędzany czas 
wszystkim uczestnikom uatrakcyjniały wspólne 
śpiew piosenek w języku polskim i niemieckim. 

Jednak punktem głównym imprezy był 
występ siedmiu pań z gminy Korfantów. „Kabaret 

W Folwarku, już po raz dziewiąty odbyło się 
uroczyste nabożeństwo o pokój na świe-

cie. Nabożeństwo wyjątkowe, bo odprawiane 
na kilka dni przed kolejną rocznicą zakończenia 
II Wojny Światowej, pod pomnikiem radziec-
kim oraz przy tablicy upamiętniającej niemiec-
kich żołnierzy. Wojna, która odcisnęła ogromne 
piętno na późniejszych pokoleniach, a jej zasięg 
dotarł także na ziemie naszej gminy. To tu, pod 
koniec stycznia po zamarzniętej Odrze żołnierze 
wojsk sowieckich przeprawili się i zatrzymali na 
prawie trzy miesiące – zabijając przy tym setki 
osób w Folwarku, Chrzowicach, Boguszycach, 
Źlinicach i Zimnicach.

Te traumatyczne wydarzenia, jak i tragedia 
pierwszej wojny światowej, sprawiły, że 7 maja 
licznie zgromadzeni mieszkańcy, przedstawi-
ciele władzy i kościoła spotkali się na uroczy-
stym nabożeństwie, które po raz pierwszy miało 
charakter ekumeniczny. Proboszcz Boguszyc, 
ks. dr. Józef Mikołajec i ks. dr. hab. Krystian Ziaja 
wspólnie modlili się za zmarłych wraz z probosz-
czem prawosławnej parafii w Kędzierzynie-Koźlu 
ks. Eustachym Stanisławem Strachem.

Każde wspomnienie tych tragicznych wyda-
rzeń wywołuje ból u potomków poległych, ale 
warto wspominać te wydarzenia, by młodzi 
ludzie wiedzieli, co wydarzyło się na tych tere-
nach ponad siedemdziesiąt lat temu. Trzeba 
wierzyć, że takie czasy już się nie powtórzą, a na 
świecie zagości pokój.

W każdą pierwszą niedzielę maja już tradycyj-
nie mieszkańcy z Ligoty Prószkowskiej oraz 

okolicznych miejscowości uczestniczą w nabo-
żeństwie przy leśnej kapliczce Matki Boskiej 
Dobrej Rady. W tym roku wzięło w nim udział 
ponad 200 osób! 

Nabożeństwa majowe w tym miejscu, a więc 
w lesie za Ligotą Prószkowską zainicjował ksiądz 

Maibaum w Ligockim Młynie

Bez Szansy - Kabarett Ohne Chanse” rozbawił 
wszystkich humorystycznymi opowieściami po 
śląsku. Na wszystkich uczestników czekały rów-
nież smaczne potrawy z grilla, sałatki i ciepłe 
napoje.

Brak słońca w te wolne popołudnie nikogo 
nie smucił, a wszyscy mieszkańcy i goście którzy 
przyszli na „Maibaum” na pewno nie żałowali. Do 
zobaczenia za rok!

Majówka w lesie
Józef Szwarc, który przez 33 lata był proboszczem 
parafii pw. św. Mikołaja, a teraz jako emerytowany 
proboszcz, co roku uczestniczy we wspólnej 
modlitwie. Po nabożeństwie zawsze jest chwila 
na rozmowę przy kawie i słodkościach, tak było 
i w tym roku. Wierni niedzielne popołudnie spę-
dzili wspólnie na świeżym powietrzu w pięknym 
otoczeniu Borów Niemodlińskich. 

Pokolenie, które 
ignoruje historię, 
nie ma przeszłości – 
ani przyszłości
Nabożeństwo o pokój na świecie 
w Folwarku
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I GMINNY KONKURS CZYTELNICZY 
„KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL”W czwartek, 4 maja 2017 r. w Zespole Szkół 

im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wiel-
kich odbył się I Gminny Konkurs Czytelniczy dla 
uczniów edukacji wczesnoszkolnej pt. „Książka – 
mój przyjaciel”. Celem konkursu było rozbudzanie 
zainteresowań czytelniczych, promowanie cie-
kawych książek, pogłębianie wiedzy czytelniczej, 
dostarczenie dzieciom dobrej rozrywki, zachęca-
nie do spędzania czasu wolnego z książką, wyra-
bianie umiejętności rywalizacji.

W konkursie wzięło udział 12 uczniów – naj-
lepszych czytelników z poszczególnych szkół 
w Gminie Prószków wyłonionych podczas elimi-
nacji szkolnych. Wyniki konkursu przedstawiają 
się następująco: 

 I miejsce zajął Igor Mazur z Zespołu Szkół 
im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich. 
II miejsce zajął Jonasz Waleska z Zespołu Szkół 
im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wiel-
kich. III miejsce zdobył Jan Milek z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. Pisarzy Śląskich 
w Złotnikach.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za udział w konkursie.

Pojawiła się nadzieja na uratowanie arbore-
tum w Pomologii. Jeszcze niedawno władze 

powiatu chciały połączyć park z Międzynarodo-
wym Centrum Badawczo-Rozwojowym Uniwer-
sytetu Opolskiego ale pomysł ten ostatecznie 
nie zostanie sfinansowany. Centrum owszem 
powstanie i ma przywrócić świetność dawnej 
Akademii Rolniczej i późniejszego technikum 
ogrodniczego, które było jednym z najlepszych 
w kraju, ale o  parku niestety zapomniano. 

Pomologia zakwitnie na nowo?
Współpraca Powiatu Opolskiego z czeską Hrubą Skalą

ZUM KINDERTAG
 
Alle Kinder dieser Erde
sind die Kraft,
die die Welt
beständig macht.
 
 

NA DZIEŃ DZIECKA
 
Wszystkie dzieci na tej Ziemi
są tą siłą,
która ten świat
trwałym czyni.  

Ingeborg Odelga

Szansa na uratowanie arboretum przed 
zupełnym zniszczeniem nadeszła z Czech. Na 
jednej z ostatnich sesji radni powiatu opolskiego 
zdecydowali się na nawiązanie współpracy z cze-
ską Hrubą Skalą, by razem ubiegać się o unijne 
pieniądze. O żadnych konkretnych kwotach nikt 
się jeszcze nie wypowiada.  

Hrubá Skála, to gmina która znajduje się na 
tzw. Złotym Szlaku Czeskiego Raju, który jest 
wpisany na listę UNESCO. Miejsce wyjątkowe, 

podobnie jak prószkowska Pomologia. Znajdują 
się tam chronione rośliny i zwierzęta, doliny, 
stawy, skalne miasta, punkty i wieże widokowe. 
Prawdziwy raj natury. Partner do tego rodzaju 
projektu jest wręcz idealny, bo Pomologia rów-
nież ma się czym chwalić. Pomimo fatalnego 
stanu w parku, znajduje się tu nawet kilkaset 
różnych gatunków roślin z całej Europy, Bliskiego 
Wschodu, Chin, Japonii, Syberii, Kaukazu, obu 
Ameryk i Afryki. Nie brakuje tu też wielu ptaków, 
które od rana do wieczora przypominają o swojej 
obecności. 

Jest to ostatni moment by ocalić to arbore-
tum, które jest miejscem wyjątkowym, ale od 
czasu zlikwidowania technikum ogrodniczego 
bardzo zaniedbanym. Miejmy nadzieję, że Pomo-
logia zakwitnie na nowo!
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Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej odbył 
się w tym roku 12 maja w dużej Sali Ośrodka 

Kultury i Sportu w Prószkowie. Na scenie zapre-
zentowały się przedszkolaki ze wszystkich pla-
cówek z naszej gminy: z Górek, Ligoty Prószkow-
skiej, Zimnic Wielkich, Zimnic Małych, Boguszyc, 
Prószkowa i Złotnik.

Motywem przewodnim festiwalu była tema-
tyka ludowa, dlatego ze sceny najczęściej pre-
zentowanym utworem była ,,Poszła Karolinka..’’, 
ale w wersji po śląsku. Przedszkolaki zachwycały 

Kto chce zostać 
strażakiem?
V edycja Testu Wiedzy Pożarniczej 
w Złotnikach

W Złotnikach, już po raz piąty odbył się Test 
Wiedzy Pożarniczej zorganizowany wspól-

nie przez OSP Złotniki i Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny. Dzięki inicjatywie OSP Złotniki uczniowie 
mają szansę poznać pracę strażaka i zobaczyć 
z bliska jak ona wygląda. Test rozpoczyna się 
spotkaniem ze strażakami, którzy przygotowują 
specjalny pokaz sprzętu strażackiego i omawiają 
najważniejsze zagadnienia, które pojawią się 
na teście. Następnie, tydzień później uczniowie 
przystępują do oficjalnego testu, który podzie-
lony jest na dwa etapy: pisemny i ustny.

26 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum w Zimni-
cach Wielkich uczniowie z 2 klasy zapre-

zentowali swoim młodszym kolegom dramat pt. 
„Trzy siostrzyczki” kanadyjskiej pisarki Suzanne 
Lebeau. Temat śmierci i choroby dziecka nie 
należy do łatwych, mimo to nie stanowi tabu. 
Dzięki lekturze takich książek jak „Oskar i pani 
Róża” Erica-Emmanuela Schmitta czy „Poczwarka” 
Doroty Terakowskiej uczniowie znają literackie 
oblicza tego zagadnienia, jednak do tej pory nie 
zetknęli się ze współczesnym dramatem adreso-
wanym do młodych odbiorców, a jednocześnie 
tak poważnym w swojej wymowie i poruszanej 
tematyce. Słuchając sztuki, jesteśmy w centrum 
tragedii rodziny, która traci małą Alicję. Razem 

Gdy śmierć przestaje być tajemnicą…
z jej rodzicami i siostrami przeżywamy kolejne 
etapy rozwoju choroby nowotworowej, wcho-
dzimy do ich domu, jesteśmy świadkami rozmów 
i trudnej walki aż do końca.

Gimnazjaliści do czytania dramatu starannie 
się przygotowali: najpierw przeczytali sztukę 
w domu, potem dyskutowaliśmy o niej na lek-
cjach języka polskiego. Uzgodniliśmy podział 
ról i ogólną koncepcję prezentacji. Ponieważ nie 
mieliśmy dużo czasu na przygotowanie, posta-
nowiliśmy zrezygnować ze scenografii i „pod-
grywania” poszczególnych sytuacji, a całą uwagę 
skoncentrowaliśmy na tekście. Jedynym elemen-
tem scenograficznym była prezentacja multime-
dialna z tytułami kolejnych scen dramatu, którą 
przygotował jeden z uczniów. W czasie prób 
„aktorzy” zdecydowali, że Matka i Ojciec muszą 
siedzieć blisko siebie, bo ci bohaterowie w szcze-
gólny sposób są dla siebie wsparciem w sytuacji, 
jaka ich spotkała. W klasie panowała kameralna 
i pełna skupienia atmosfera, co sprzyjało dobremu 
odbiorowi dramatu przez gimnazjalistów.

Sztuka Suzanne Lebeau wzruszyła i wywo-
łała wiele refleksji zarówno wśród słuchaczy, jak 
i osób, które wcieliły się w role poszczególnych 
postaci. Oto niektóre wypowiedzi uczniów:

 „Uważam, że dramat był bardzo ciężki i warty 
przeczytania. Cieszę się, że mogłam grać matkę, 
że mogłam się w nią wczuć. Według mnie najgor-
szy nie był moment śmierci Alicji, lecz jej ostatni 
tekst, już po śmierci. Był bardzo prawdziwy, wzru-
szający i głęboki. Cieszę,  się że mogłam podzielić 
ze słuchaczami tą historią.”

„Historia prawdziwej rodzicielskiej miłości. 
Bardzo mi się podobała. Przedstawiłabym to całej 
szkole.“

„Uważam, że ta książka ukazuje prawdziwą 
miłość. Siłę tej miłości, bo to ona pozwoliła trwać 
Alicji przy życiu. Najsmutniejszym momentem 
jest chwila, kiedy Alicja się poddała. Chwila, kiedy 
chciała wrócić i żyć, ale już jej zabrakło czasu.” „Ten 
dramat porusza serca.“

Jolanta Drwięga

nie tylko pięknym wykonaniem piosenek, ale 
również kolorowymi, ludowymi strojami. 

Wszystkim uczestnikom zasłużenie nagrody 
wręczały Pani Burmistrz Róża Malik i liderki 
zespołu Przysieczanki.

Organizatorem wydarzenia było Publiczne 
Przedszkole z Prószkowa oraz OKiS Prószków.

Przedszkolaki 
śpiewają na 
festiwalu
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K O M U N I K A T

Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie 
informuje odbiorców wody, 

że w terminie:

od 19.06.2017 r. do 23.06.2017 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.

Każdy jubileusz jest wyjątkowy i zdarza 
się w życiu tylko raz. Ochotnicza Straż 

Pożarna ze Złotnik w tym roku obchodzi nie 
50 lat, nie 75 lat, nie 100 lat, ale 125 lat swojej 
działalności. Jest to jedyne w swoim rodzaju, 
niepowtarzalne wydarzenie, które zasłużyło 
na huczne świętowanie!

Jeśli o świętowaniu mowa, uroczystości zwią-
zane z tym wyjątkowym jubileuszem odbyły się 
w sobotę, 20 maja. Rozpoczęciem obchodów 
było spotkanie pod remizą w Złotnikach i uro-
czysty przemarsz w akompaniamencie Orkiestry 
Dętej Prószków, do kościoła w Chrząszczycach. 
Jeszcze przed mszą świętą uczczono pamięć 
zmarłych strażaków, którzy wiele lat wcześniej 
służyli w tej jednostce. Po mszy świętej, spra-
wowanej przez ks. dr hab. Krystian Ziaja i ks. mł. 
brygadier Józef Urban, który jest opiekunem 
duchownym strażaków, odbyło się przejście na 
boisko sportowe w Złotnikach.

Kolumna, w której uczestniczyli przede wszyst-
kim Ci najważniejsi tego dnia – strażacy z OSP 
Złotniki oraz zagraniczni goście wraz z przedsta-
wicielami z naszej gminy partnerskiej z Austrii 
z Ternberg, Pani Burmistrz Róża Malik,  poseł na 
Sejm RP Ryszard Galla, wiele mieszkańców oraz 

OSP to moje życie!
Jubileusz 125 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach

zaprzyjaźnionych strażaków przeszła na boisko, 
gdzie rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. 

Odbyło się przywitanie gości, przypomnienie 
historii Ochotniczej Straży Pożarnej ze Złotnik, 
wręczenie medali za zasługi i podziękowania. 
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzy-
mali Henryk Wójcik, Ludwik Lazik, Józef Wocka, 
Ryszard Chudala i Krzysztof Drygała. Najważ-
niejszy Medal Honorowy im. Bolesława Homicza 
otrzymała OSP Złotniki, a w jej imieniu odebrał 
ją prezes jednostki Pan Jerzy Wocka, który rów-
nież został odznaczony Honorową Odznaką „Za 
Zasługi dla Województwa Opolskiego”. 

Uhonorowana została również burmistrz 
Prószkowa pani Róża Malik, która otrzymała 
Honorowy Medal im. Bolesława Chomicza. Pani 
Burmistrz przywitała strażaków i przypomniała 
jak wielką rolę odgrywają w codziennym życiu 
społeczności – Witam przede wszystkim całą brać 
strażacką. To jest bardzo szczególna uroczystość. 
Dziękuję za waszą chęć działania i podejmowane 
ryzyko. Zawsze jesteście gotowi nieść pomoc innym. 
Jesteście ostoją naszej społeczności i naszą dumą. 
Wychowując młodzież nadajecie jej właściwy krę-
gosłup moralny i pielęgnujecie naszą tożsamość 
(…).

Warto przypomnieć, że początki działalności 
straży w Złotnikach wcale nie były proste. Nie 
było stacji łączności i powiadomień na telefony 
komórkowe, o konieczności niesienia natych-
miastowej pomocy. By poinformować o zagro-
żeniu dyżurny grał na trąbce, by wezwać straża-
ków, którzy na początku jeździli konno, a dopiero 
potem traktorem i żukiem. Teraz remiza strażacka 
pełni również funkcję miejsca zebrań i spotkań 
dla mieszkańców.

Wszystkim strażakom dziękujemy za nie-
sienie natychmiastowej pomocy bez względu 
na porę dnia i nocy i życzymy wszystkiego, 
co najlepsze z okazji tak wyjątkowego 
jubileuszu!

Zapraszamy na zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP Gminy Prószków
11 czerwca 2017 roku w Ligocie Prószkowskiej

15:00 - rozpoczęcie zawodów
19:30 - rozpoczęcie Festynu Strażackiego
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Pani Danuta Kapuścińska jest od 2005 roku na 
emeryturze, a malować zaczęła dwa lata póź-

niej. Teraz po prawie dziesięciu latach ma kilkaset 
obrazów o przeróżnej tematyce. – Maluję dość 
szybko, potrafię jeden obraz namalować w ciągu 
dnia lub nocy, ale może też to trwać trzy lata – 
tłumaczy artystka.

Pani Danuta jest mieszkanką Prószkowa, 
zanim przeszła na emeryturę uczyła w szkole che-
mii, lecz tak naprawdę była po liceum plastycz-
nym. Połączenie oryginalne, ale jak sama mówi 
– malarstwo to moja pasja. W całym domu wiszą 
obrazy Pani Danuty. Są to obrazy piękne, pełne 
kolorów, żywe i przyciągające uwagę - aż chce 
się je oglądać, bo nie są ponure i czarno-białe. 
Nawet jeżeli jakiś obraz, został przemalowany, 
to Pani Danuta dodała do niego trochę żywych 
kolorów – lubię barwy, lubię kolory – szarości 
malarkę nie interesują. 

Na jednej ze ścian na piętrze Pani Danuta ma 
całą galerię obrazów o tematyce religijnej, w tym 
tryptyki, czyli typy nastawy ołtarzowej składające 
się z części środkowej oraz dwóch bocznych 
skrzydeł, wszystko jest starannie wykończone 
i oczywiście pełne kolorów. 

IX Towarzyskie 
Zawody Karpiowe 
w Przysieczy

Od 11 do 14 maja w Przysieczy odbywały się 
IX Towarzyskie Zawody Karpiowe, w których 

udział wzięło 9 drużyn. Podczas czterech dni 
rywalizacji i świetnej zabawy wyłoniono zwycięz-
ców turnieju. 

Na najwyższym stopniu podium uplasował 
się Klick Team (Roman Klick i Dariusz Klick) z wyni-
kiem 12,03 kg. 

Drugie miejsce przypadło drużynie Maśko 
Team (Marek Kuc i Marek Niestrój) z wynikiem 
10,70 kg, natomiast trzecie miejsce na podium 
zdobyła drużyna HB-PS Team (Michał Gurbierz 
i Tomasz Kulik) z wynikiem 10,06 kg.

Zaproszenie

zdrowy styl życia

Naturalne fińskie suplementy diety
WSTĘP WOLNY

Miło nam zaprosić Państwa na wyjątkowe spotkanie Finclubu.

pt.: JAK ŻYĆ BY CZUĆ SIĘ SZCZĘŚLIWYM

Spotkanie odbędzie się 23.06.2017 r. o godz. 17.00
w OŚRODKU KULTURY I SPORTU w PRÓSZKOWIE

Magister chemii czy wielka malarka?
Wywiad z Panią Danutą Kapuścińską, mieszkanką Prószkowa

Na piętrze znajduje się też pracownia - malar-
ski świat Pani Danuty. W tym pokoju  zaskakuje 
nie tylko ilość obrazów porozwieszana na ścia-
nach i poukładana dookoła, ale również książki. 
– Pomysły czerpię z książek, gazet, pocztówek. 
Jeżeli jakiś obraz mi się spodoba, to muszę go 
namalować. – Jeśli Pani Danuta zafascynuje się 
którymś z autorów, to maluje jego obrazy przez 
dłuższy czas, można powiedzieć, że cyklicznie. 
Ulubionym twórcą mieszkanki Prószkowa jest 
Marc Chagall. Jak już wspomnieliśmy tematyka 
obrazów Pani Danuty jest bardzo różnorodna, 
są to obrazy religijne, martwa natura, krajobrazy, 
portrety, ale też malarstwo japońskie. Większość 
dzieł jest na płótnie, ale są też na deskach, w tym 
na starych deskach do prasowania, jeszcze takich 
drewnianych.

- Podczas pracy słucham audiobooków. Cza-
sami jest to literatura klasyczna, czasami krymi-
nały, różnie. Później patrzę na obraz i wiem, czego 
słuchałam, gdy go robiłam – dodaje Pani Danuta 
podczas przeglądania swoich dzieł. 

Na pytanie, czy miała już jakąś wystawę swo-
ich prac, a jeżeli nie to czy chciałaby w przyszłości 
pokazać je szerszej publiczności odpowiedziała – 
Nie, nie miałam i nie chcę mieć. Nie lubię tego, 
źle bym się czuła podczas takiej wystawy. 

Kolejną ciekawostką związaną z pracą arty-
styczną Pani Danuty jest to, że nie sprzedaje, ani 
nie rozdaje swoich obrazów.  - Jest mi później 
szkoda, jeżeli już ktoś mnie poprosi , to zawsze 
maluję dwa. Jeden musi zostać u mnie w domu. 
Tylko najbliżsi mają moje obrazy.  

Pani Danuta głównie tworzy reprodukcje, ale 
ma też swoje obrazy, a wśród nich portrety wnu-
ków i córek. Artystka wszystkie swoje prace doku-
mentuje, robi zdjęcia i chowa w teczki, nigdy ich 
nie liczyła, a na pewno jest ich kilkaset. 

Danuta Kapuścińska to skromna, miła 
i uprzejma osoba, o wielkim talencie malarskim. 
Mieszkańcy Prószkowa powinni być dumni, że 
mają takich sąsiadów. 
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Odwiedziny przyjaciół 
z parnerskiej szkoły  
Jahnschule Hünfeld

Od 7 do 13 maja Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach 
Wielkich miał okazję gościć w swojej szkole młodzież ze szkoły part-

nerskiej – Jahnschule Hünfeld. Podczas pobytu niemiecka młodzież miesz-
kała w domach swoich polskich kolegów, dzięki czemu mieli okazję poznać 
życie rodzinne oraz szkolne w Polsce. Uczniowie codziennie brali udział 
w zaplanowaych zajęciach i wycieczkach. Wymiana była świetną okazją, aby 
podszkolić umiejętności posługiwania się językiem niemieckim oraz przede 
wszystkim do zawarcia nowych znajomości i stania się bogatszym o inter-
kulturowe doświadczenia.

(źródło: Zespół Szkół  im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich)

Turniej piłki nożnej 
„Bawi nas piłka”

W sobotę, 20 maja na Orliku w Prószkowie 
odbył się turniej piłki nożnej „Bawi nas piłka” 

(rocznik 2006 i młodsi). W rozgrywkach udział 
wzięły cztery drużyny: UKP Gol Opole. Orzeł Źli-
nice, Skalnik Gracze oraz OKiS Prószków. 

Mecze rozgrywane były systemem każdy 
z każdym (mecz i rewanż). Zawodnicy OkiS Prósz-
ków pokazali się naprawdę z dobrej strony. Pod-
czas turnieju mogliśmy podziwiać dużo gry piłką, 
składne akcje, zakończone pięknymi bramkami. 
Królem strzelców turnieju został Kacper Mańkie-
wicz (OkiS Prószków). 

Podziękowania i gratulacje należą się wszyst-
kim chłopakom, bo to drużyna tworzy siłę!

Drużyna OKiS PRÓSZKÓW U10 w ramach 
trwającego projektu „Piłka nożna – mój spo-

sób na nudę”, którego sponsorem jest Spółka 
Wodociągi i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. udała 
się na zaproszenie FC Wrocław Academy na tur-
niej piłkarski FC Wrocław Academy Cup, w któ-
rym również brały udział wiodące drużyny woj. 
Dolnośląskiego takie jak: Zagłębie Lubin, AP Śląsk 
Wrocław, Olympic Wrocław, FC Academy Wro-
cław czy Parasol Wrocław. 

Podczas turnieju pogoda dopisała wspaniale 
z czego mniej zadowoleni byli piłkarze, gdyż 
gra w pełnym słońcu nie należy do najłatwiej-
szych. Przez ponad 5 godzin zmagania piłkarzy 
bacznie obserwowała spora grupa kibiców, 
która przybyła, aby dopingować swoje zespoły. 

Dobra organizacja i sprawne przeprowadzenie, 
które było zasługą organizatorów, sprawiły, że na 
obiekcie – Na Niskich Łąkach 8 – wytworzył się 
klimat prawdziwej sportowej rywalizacji, a kibice 
mogli oglądać prawdziwe sportowe spektakle 
w wykonaniu dobrych drużyn piłkarskich.

Gościem specjalnym turnieju był mistrz 
Świata, Europy i Polski we freestyle Paweł Skóra. 
Turniej miał charakter towarzyski. Nie spisy-
wano wyników i nigdzie ich nie publikowano. 
Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i upominki. Jesteśmy bardzo wdzięczni za 
zaproszenie przez FC Wrocław Academy. Gra 
z tak dobrze znanymi wszystkim zespołami to 
dla nas ogromne doświadczenie, ale też niesa-
mowita przygoda!

Turniej Piłkarski U10 FC Wrocław Academy

Uczestnicy:
1. FC Wrocław 

Academy
2. Zagłębie Lubin
3. AP Śląsk Wrocław
4. OKiS Prószków
5. AP Stal Brzeg
6. AP Strzał w 10 

Radwanice k. 
Polkowic

7. Olympic Wrocław
8. Parasol Wrocław
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LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

Orzeł Źlinice – liga okręgowa

LKS Polonia Prószków – klasa A

MKS Gwiazda Prószków – II liga kobiet

Piłkarze z Przysieczy wprawdzie mało optymistycznie rozpoczęli maj (od 
porażki z drużyną LKS Korona Krępna 4:1), jednak z kolejnych spotkań 

powinni być naprawdę zadowoleni. Już tydzień później na własnym boisku 
odegrali się za wcześniejszą wysoką porażką i identycznym wynikiem (4:1) 
pokonali zespół LZS Kosmos Dobra. Następne wyjazdowe spotkanie z dru-
żyną KS Magnum Chorula zakończyło się podziałem punktów po bezbram-
kowym remisie. Ostatnie majowe starcie to wysokie zwycięstwo zawodni-
ków z Przysieczy. Na własnym boisku pokonali drużynę LKS Oborowiec 3:0. 
Do końca rozgrywek pozostały jeszcze 4 kolejki.

Zawodnicy Poloni Prószków powoli wydostają się z miejsc w tabeli zagro-
żonych spadkiem do niższej klasy rozgrywkowej. Maj okazał się dla nich 

naprawdę udany. W wyjazdowym starciu z drużyną LZS Niemysłowice-Dę-
bowiec przywieźli w prawdzie tylko jeden punkt, natomiast w kolejnych 
spotkaniach z drużynami LZS Ligota Bialska-Radostynia oraz KKS Czarni 
Korfantów zdobyli już komplet punktów. Ostatni majowy mecz to niestety 
nieoczekiwana porażka naszych piłkarzy. Na własnym boisku ulegli druży-
nie LZS Sudety Moszczanka 2:3. Do końca rozgrywek pozostały jeszcze 4 
kolejki.

Piłkarze Orła Źlinice w maju mieli prawdziwe „szczęście” do podziału punk-
tów. O ile pierwszy mecz z drużyną Sparta Paczków to zasłużony remis 

i bardzo cenny punkt, tak w przypadku spotkania z Porawie II Większyce 
remis 2:2 pozostawił wielki niedosyt w szeregach drużyny Orła. Następne 
spotkanie na wyjeździe z drużyną LZS Racławiczki to kolejny remis piłka-
rzy ze Źlinic (2:2), którzy podobnie jak w meczu poprzednim, po prowa-
dzeniu w pierwszej połowie dwoma bramkami – w kolejnej połowie tracą 
przewagę. Wydawałoby się, że przełamanie nastąpi w kolejnym spotkaniu, 
podczas którego na własnym boisku Orły mierzyły się z Orłem Branice. Nie-
stety, również i w tym przypadku mecz zakończył się remisem (3:3). Ostatnie 
majowe starcie to pojedynek z mocną drużyną Racłavia Racławice Śląskie. 
W tym spotkaniu w końcu następuje przełamanie i podopoieczni Tomasza 
Copika z trudnego terenu przywożą komplet punktów.

Miesiąc maj w wykonaniu naszych Pań można zaliczyć do udanych. 
Pierwszy mecz wyjazdowy z rezerwami ekstraligowej drużyny AZS 

PWSZ Wałbrzych zakończył się zwycięstwem naszych dziewczyn 0:2. Pod-
czas kolejnego meczu, tym razem na własnym terenie zawodniczki Gwiazdy 
Prószków podejmowały drużynę LZS Pakosławice, którą rozgromiły aż 7:1. 
Ostatni mecz tego sezonu to wyjazdowe spotkanie z jedną z najlepszych 
drużyn II ligi – BTS Rekord Bielsko-Biała. Pomimo bardzo dobrej gry naszych 
zawodniczek, mecz zakończył się porażką 3:1. Ostatecznie, sezon 2016/2017 
MKS Gwiazda Prószków zakończyła na 8 miejscu.

Piłkarska runda wiosenna 2016/2017


