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W ostatnią niedzielę września 
przyjaciele ciężko chorego Artura, 
zorganizowali wyjątkowy koncert, 
aby wesprzeć przyjaciela w ciężkich 
chwilach choroby.  

Str. 5

Każdej imprezie w Górkach towarzyszy 
szereg atrakcji i występów. Podczas 
tegorocznych obchodów święta piwa na 
scenie zaprezentowały się wyjątkowe 
gwiazdy – Dzieci z Publicznego 
Przedszkola w Górkach.               Str. 2

Dzięki projektowi sponsorowanemu 
przez Urząd Miejski w Prószkowie za 
darmo w tenisa przez cztery miesiące 
łącznie grało prawie 60 osób. Zajęcia 
były organizowane dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych.                Str. 7

Koncert „Gramy dla 
Artura” w OKiS Prószków

XV Oktoberfest w Górkach 
czyli święto piwa!

Turniej Tenisa Fundacji  
Tenis Prószków

Największe w roku święto rolników jest od lat ukoronowaniem ich całorocznej pracy. W staropolszczyźnie nazywano 
je również wieńcowym – od największego symbolu tego święta: wieńca dożynkowego – u nas znanego jako Korona 
Dożynkowa. W tym roku organizacja Gminnych Dożynek przypadła mieszkańcom Przysieczy, i choć nie jest to zadanie 
łatwe – mieszkańcy, Sołtys oraz Rada Sołecka wywiązali się z tego zadania doskonale!            Str. 3
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Europejskie Dni 
Dziedzictwa 
w Górkach
Małe Goreckie 
Muzeum 
wzięło udział 
w Europejskich 
Dniach Dziedzictwa

Europejskie Dni Dzie-
dzictwa to najwięk-

szy w Europie projekt 
społeczny i edukacyjny. 
Jest to najważniejsze 
święto zabytków kultury Starego Kontynentu. 
Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa 
jest promowanie regionalnego dziedzictwa 
kulturowego oraz przypominanie o wspólnych 
korzeniach kultury europejskiej. Polska od 1993 
roku uczestniczy w tym projekcie, dzięki któremu 
co roku we wrześniu dla zwiedzających udo-
stępniane są zabytki, miejsca kultury, ale również 
organizowane są festyny, jarmarki czy wystawy. 

Górki jako jedyne z gminy Prószków biorą 
udział w Europejskich Dniach Kultury i wspa-
niale wpisują się w założenia projektu. W Małym 
Goreckim Muzeum znajdują się meble, naczy-
nia, urządzenia domowego użytku, w tym 
sprzęty kuchenne używane od pokoleń, a zdję-
cia przedstawiające historię Górek i okolicznych 
miejscowości sprawiają, że młodsze pokolenia 
odwiedzające to miejsce nie zapomną o prze-
szłości. W tej wiosce szczególnie dba się o zabytki 
Europy z okresu przed jak i po II wojnie świato-
wej. Opiekunem i twórcą Muzeum, które mieści 
się w budynku świetlicy wiejskiej jest Pan Stani-
sław Lachnik, a miejsce to otwarte jest w środy 
od 18:00 do 19:00 oraz w niedziele od 16:00 do 
19:00. Ciężko uwierzyć, że to już po raz dziesiąty 

w Ligockim Młynie odbyła się Bajkowa Noc, 
której organizatorem było DFK Prószków. W pią-
tek, 1 września o 19:00 spotkanie miało się rozpo-
cząć od ogniska i zabaw na świeżym powietrzu. 
Niestety, pogoda utrudniła pracę organizatorom, 
zrezygnowano z ogniska, poczęstunkiem były 
naleśniki i owoce, a gry ruchowe przeniesiono 
pod dach do Starego Młyna.  Deszcz na szczęście 
nie przestraszył uczestników i 32 najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy wzięło udział w Baj-
kowej Nocy. Były tańce, gry i zabawy, a głównym 

Oktoberfest w Górkach
Nic dziwnego, że jeszcze w XIX wieku prze-

sunięto termin jesiennego festynu na koniec 
września, zachowując zarazem nazwę. W ostat-
nim miesiącu lata milej pić piwo niż na początku 
deszczowej jesieni.

W naszej gminie jest to impreza obchodzona 
już od kilku dobrych lat. Najlepszym przykładem 
na to jest Oktooberfest w Górkach, który odbył 
się tam już po raz piętnasty! Głównym tematem 
oczywiście jest piwo, jednak to nie ono przy-
ciąga tam miezkańców naszej gminy. Każdej 
imprezie w Górkach towarzyszy szereg atrakcji 

i występów. Podczas tegorocznych obchodów 
święta piwa na scenie zaprezentowały się wyjąt-
kowe gwiazdy – Dzieci z Publicznego Przedszkola 
w Górkach, a także Joanna Wicher, Przysieczanki, 
Aneta & Norbert oraz Gminna Orkiestra Dęta 
Prószków. Zakończeniem Oktoberfestu 2017 była 
zabawa taneczna.

Dziękujemy sponsorom: V-ce Konsul Nie-
miec, Vitra Prószków, Szyndzielorz Andrzej, 
Tomechna Franciszek, GOGOSZKŁO, Karimex, 
Banasiewicz Leszek, Banasiewicz Tomasz, 
Kasperek Waldek, Kasperek Joachim, Rasch 
Norbert oraz mieszkańcy Górek

X Bajkowa Noc w Ligockim Młynie

Czy wiecie, że historia Oktoberfestu liczy już 
ponad 200 lat? Pierwszy Oktoberfest był 

elementem arystokratycznego wesela, a główny 
punkt programu stanowiły wyścigi konne. 
Coroczna impreza szybko przerodziła się jednak 
w rolniczy festyn, a głównym bohaterem imprezy 
szybko stało się piwo. Od 1818 roku, aż do dzisiaj 
jest ono serwowane jako Oktoberfestbier przez 
sześć tych samych browarów, znanych jako 
„wielka szóstka”: Spaten, Löwenbräu, Augustiner, 
Hofbräu, Paulaner and Hacker-Pschorr.

punktem wieczoru były bajki czytane w języku 
niemieckim. Przed opowieściami odbył się jed-
nak mini konkurs z nagrodami. Dzieci oglądając 
charakterystyczny przedmiot musiały odgad-
nąć z jaką historią jest on związany, a następnie 
mówiły tytuł bajki w dwóch językach. 

Takie wydarzenia, to sposób na naukę przez 
zabawę. W Ligocie Prószkowskiej na koniec 
wakacji zadbano, by przed rozpoczynającym 
się rokiem szkolnym nauka języka niemieckiego 
kojarzyła się dzieciom przede wszystkim z czymś 
przyjemnym
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Największe w roku święto rolników jest od 
lat ukoronowaniem ich całorocznej pracy. 

W staropolszczyźnie nazywano je również wień-
cowym – od największego symbolu tego święta 
– wieńca dożynkowego – u nas znanego jako 
Korona Dożynkowa. Pomimo panującej ostatnio 
niezbyt przyjemnej aury, tego dnia pogoda dopi-
sywała wprost idealnie. Tuż po 11:00 odbyło się to, 
co w dożynkach od zawsze cieszyło się najwięk-
szym zainteresowaniem  czyli przejazd korowodu 
dożynkowego. Na jego czele mogliśmy zobaczyć 
Szwadron Przysiecz, tuż za nim w przepięknych 
wozach podążali włodarze gminy Prószków wraz 
z proboszczem parafii z Prószkowa ks. prof. dr 
hab. Andrzejem Hanichem, a następnie delega-
cje z każdego sołectwa w naszej gminie – w tym 
również, ku zaskoczeniu wszystkich, pojawili się 
mieszkańcy Winowa.

„Rolnik to człek twardy sam wszystko buduje,
pożyczek nie bierze, dzień i noc haruje.”

Korowód przejechał praktycznie przez całą wieś 
i wywoływał uśmiech na twarzach wszystkich, 

„Kto w żniwa próżnował...”

Gminne Dożynki w Przysieczy
W tym roku organizacja Gminnych Dożynek przypadła 
mieszkańcom Przysieczy, i choć nie jest to zadanie łatwe – 
mieszkańcy, Sołtys oraz Rada Sołecka wywiązali się z tego 
zadania doskonale!

którzy przyszli go zobaczyć. A było na co popa-
trzeć! Górki reprezentowały prawdziwe śląskie 
kobiety, które pomiędzy wieszaniem prania, a zaj-
mowaniem się dziećmi, znalazły jeszcze czas na 
obrzucanie mieszkańców naszej gminy cukier-
kami i słomą. Mieszkańcy Nowej Kuźni pokazali, 
że stawiają na najmłodszych, którzy trzymając 
w rękach ogromne pistolety na wodę wzbudzali 
wiele pozytywnych emocji. Ligota Prószkow-
ska podeszła do sprawy bardziej elegancko. Ich 
przedstawiciele wystąpili w eleganckich garnitu-
rach i sukienkach. Winów zaznaczył swoją obec-
ność koroną przywiezioną na małej przyczepce 

jej proboszcz parafii z Prószkowa, a koncelebrował 
ją ks. dr hab. Krystian Ziaja prof. UO. (proboszcz 
parafii z Chrząszczyc), ks. prof. dr hab. Józef Mikoła-
jec (proboszcz parafii z Boguszyc), Ks. Jan Czereda 
(proboszcz parafii z Zimnic Wielkich i Małych) oraz 
ks. Jan Wolnik (parafia Ligota Prószkowska). Wyjąt-
kowego charakteru dożynkowej mszy nadała 
Orkiestra Dęta Prószków pod batutą Pana Andrzeja 
Bojarskiego oraz  Kapela Góralska „Drycni”.

Po uroczystym przywitaniu gości przez gospo-
darza Przysieczy – Pana Krzyszfofa Lellka, Burmistrz 
Prószkowa – Pani Róża Malik uroczyście otworzyła 
dożynki i rozpoczęła się zabawa! W tym momen-
cie sceną zawładnął jeden z najlepszych konferan-
sjerów w naszej gminie, znany wszystkim – Piotrek 
Pach. Jego świetny, śląski humor nie jedną osobę 
rozbawił tego dnia do łez. 

W części artystycznej na scenie mogliśmy zoba-
czyć głównie naszych lokalnych artystów, m.in. 
Przysieczanki, bliskie sąsiadki – Ligockie Wrzosy 
oraz Orkiestra Dętą Prószków. To jednak nie był 
koniec atrakcji przygotowanych na ten dzień. Na 
scenie wystąpili również młodzi artyści z Klubu 
Wokalisty, Kapela Góralska „Drycni” oraz rewelacja 
sezonu – Wesoła Kapela „Bez Nut”.  Zakończeniem 
Dożynek była zabawa taneczna ze znanym DJ 
DEE-PUSCH.

Plon przynieśli, plon! 
Przynieśli nam wieniec 
Z kłosów naszej ziemi, 
Ślicznie przewijany 
Wstęgami krasnemi! 

Autor: Maria Konopnicka, Dożynki

przyczepionej do samochodu. W obliczu wielkich 
traktorów i samochodów sprawiał wrażenie, jakby 
stał się już bardziej miastowy :) Podczas korowodu 
zdecydowanie najwięcej do „powiedzenia” mieli 
mieszkańcy Przysieczy, którzy oprócz przewiezie-
nia pięknej korony,  na jednaj z przyczep zapre-
zentowali również najpiękniejsze dziewczyny 
w całej wsi! 

Gdy korowód dotarł już pod kościół, nadszedł 
czas na uroczystą mszę świętą, która wyjątkowo 
odbyła się na placu festynowym. Przewodniczył 
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Słuchając życzeń urodzinowych i śpiewanych 
przy okazji każdego jubileuszu ’’sto lat’’, wiele 

osób chciałoby dożyć tak pięknego wieku. Zaczy-
nają się wtedy rozmyślania co robić na emery-
turze, ale i zagwozdki jaka jest starość. Osoby 

Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, na zapro-
szenie FC WROCŁAW ACADEMY udali się na tur-
niej piłkarski do Wrocławia. W zawodach wzięło 
udział 8 zespołów:

OLYMPIC WROCŁAW • OLYMPIC II WROCŁAW • 
AP REISSA POZNAŃ • PARASOL WROCŁAW • 

PKS ŁANY • SPORTOWA CZĘSTOCHOWA • OKIS 
PRÓSZKÓW • APCHOJNIK JELENIA GÓRA

Mecze rozgrywane były systemem każdy 
z każdym, na dwóch boiskach, w 14 minutowych 
meczach. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna 
OKiS PRÓSZKÓW wygrywając wszystkie swoje 

Serdecznie zapraszamy na trzeciego już 
Przysieczańskiego Hubertusa Kawaleryjskiego! 
Jak co roku na miejscu moc atrakcji dla całych 

rodzin, o których będziemy informować na bieżąco.
 
Program Hubertusa: 

12.00 – Rozpoczęcie imprezy. 
12.30 – Konkurs skoków przez przeszkody. 
13.30 – Konkurs Militarii – władanie szablą. 
14.15 – Konkurs Militarii – władanie lancą. 
15.00 – Gonitwa za lisem. 
15.45 – Dekoracja zwycięzców. 

starsze to największe źródło wiedzy, telefon do 
babci rozwiązuje wiele problemów, dlatego tak 
ważne jest, aby z należytym szacunkiem trakto-
wać starszych od nas. 

Przywołujemy temat wieku nie bez powodu. 
Kilka dni temu, a dokładniej 20 września swoje 
setne urodziny obchodziła mieszkanka Przy-
sieczy, Pani Helena Tokarek. Jubilatce życzenia 
oprócz najbliższej rodziny złożyła również Pani 
Burmistrz, Róża Malik.

Jaka jest recepta na długie życie?
Setne urodzny Pani Heleny Tokarek

Pani Helenie składamy najserdeczniejsze 
życzenia, by każda chwila była źródłem szczęścia, 
pogody ducha, spełnienia wszelkich marzeń, 
na które do tej pory nie było czasu, ale przede 
wszystkim życzymy spokoju i dużo zdrowia. Przy-
wołując słowa amerykańskiej pisarki Reginy Brett: 
,,Umrzeć młodo – to wygląda dobrze tylko w fil-
mach. Starość jest zdecydowanie lepsza’’ dbajmy 
o nasze zdrowie, by żyć tak długo, jak mieszkanka 
Przysieczy i samemu przekonać się, jak piękna 
potrafi być starość.

OKiS Prószków bezkonkurencyjny!
TURNIEJ FC WROCŁAW ACADEMY CUP

mecze po naprawdę wspaniałej, pełnej woli walki 
i ambitnej grze. Na zakończenie zawodnicy otrzy-
mali pamiątkowy dyplom za udział w turnieju.

OKIS PRÓSZKÓW SKŁAD: w bramce Leo Iwań-
ski – Kapitan – Łukasz Staniów dalej Kacper Wój-
cicki, Mateusz Kuzia, Kacper Mańkiewicz, Bartek 
Żyznowski, Tomek Miedziejko, Przemek Świst, 
Maciek Klim.

W niedzielę, 17 września w ramach trwają-
cego projektu „Piłka nożna – łączy pokole-

nia”, którego sponsorem jest Spółka Wodociągi 
i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., podopieczni 
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Dlaczego warto bezinteresownie poma-
gać innym? Przede wszystkim dlatego, że 

pomoc pokrzywdzonym i słabszym sprawia, że 
możemy naprawdę nazwać się wartościowymi 
ludźmi. Pomaganie innym, bez oczekiwania na 
własne korzyści sprawia, że każdy czuje się lep-
szym człowiekiem – to nadaje naszemu życiu 
głębszy sens i sprawia, że możemy poczuć, po co 
tak naprawdę się żyje. Miłosierdzie, zrozumienie, 
słuchanie drugiego człowieka pozwalają dowie-
dzieć się wiele o nas samych, odkryć i poznać 
siebie. Pomoc innemu to najbliższa forma prze-
bywania z drugim człowiekiem.

Na co dzień jesteśmy skupieni na sobie, swo-
ich sprawach i potrzebach. Często nie zauważamy 
innych i ich problemów. Trzeba zawsze patrzeć 
na tych, którzy mają gorzej – to pomaga doce-
nić to, co samemu się posiada, i wyzwala chęć 
niesienia pomocy innym. Oczywiście w miarę 
swoich możliwości.

Nigdy nie wiadomo, jak potoczy się nasze 
życie i co przyniesie kolejny dzień. Jeśli w świat, 
do ludzi wyślemy dobro, naszą pomoc, ciepłe 

Mieszkanka Ligoty Prószkowskiej, Pani Maria 
Bartusz na początku września brała udział 

w turnieju Japan International 2017. Są to naj-
bardziej prestiżowe zawody w tym roku, będące 
jednocześnie formą przygotowania i sprawdze-
nia formy przed listopadowymi mistrzostwami 
świata, które odbędą się w Korei Południowej.

W tym turnieju w Tokio Pani Maria Bartusz 
wywalczyła dwa medale: srebro w grze indy-
widualnej i złoto w grze deblowej w parze 
z Rachel Choong. – Turniej był bardzo dobrze 
zorganizowany, zawodniczki grały na bardzo 
dobrym poziomie. Z gry jestem zadowolona, ale 
mogło być lepiej – mówiła po turnieju zawod-
niczka klubu LKS VICTORIA Domecko i dodała – 
Byłam trochę zmęczona, może to przez zmianę 
czasową. Przesunięcie o dziewięć godzin do 
przodu nie było jedynym zmartwieniem Pani 
Marii – Startowała z bólem kolana – słowa kon-
tuzji nie użyła, ale jak sama powiedziała – gry to 
nie ułatwiało. 

Teraz zawodniczka ze względu na zdrowie, by 
zupełnie nie przeciążyć kolana, trochę odpoczywa, 
ale jak sama mówi, powoli układa już plan trenin-
gowy na najbliższe miesiące, tak by dobrze przy-
gotować się na zbliżające się mistrzostwa świata.

Pani Maria Bartusz odnosi kolejne sukcesy!
Na poprzedniej imprezie mistrzowskiej zdo-

była dwa brązowe medale. Trzymamy kciuki, by 
i tym razem było podobnie. Szczególne podzię-
kowania kieruje do swojego trenera Sławomira 
Hetmańskiego, do Centrum Rehabilitacji Pro-
fireha za opiekę fizjoterapeutyczną oraz firmie 
Bassau Sp. z o.o. Spółka Komandytowa za spon-
soring. Pani Maria Bartusz zdobywa kolejne suk-
cesy, a przed nią wspomniane już mistrzostwa 
świata. Zawodniczka cały czas szuka wsparcia 
finansowego w swojej dalszej karierze.

Osoby chętne proszone są o kontakt, 
każdy sponsor może pomóc. 

Dlaczego warto pomagać?
Koncert „Gramy dla Artura”

słowo – to na pewno zaprocentuje w przyszłości. 
Nigdy nie możemy być pewni, czy my sami nie 
będziemy potrzebować pomocy.

W ostatnią niedzielę września przyjaciele 
ciężko chorego Artura – mieszkańca Złotnik, 
zorganizowali koncert, aby wesprzeć przyjaciela 
w ciężkich chwilach choroby. Mieszkańcy gminy 
jak zwykle nie zawiedli i tłumnie zgromadzili się 
w dużej sali Ośrodka Kultury i Sportu w Prószko-
wie. W pomoc zaangażowali się m.in. Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta „Kaprys”, Miriam Weinzettel 
przy akompaniamencie Ani Szindzielorz, Paulina 
Klosa oraz Ala Szyndzielorz. Swoją pomoc okazali 
także tancerze Scorpion DT, którzy również wzięli 
udział w koncercie. 

Bezinteresowna pomoc drugiej osobie to naj-
lepsza nauka drugiego człowieka. To także nauka 
udzielania pomocy i proszenia o nią. Choroba, 
bieda, ograniczenia – nie są wstydliwymi spra-
wami. To część życia i trzeba pamiętać, że w każ-
dej chwili mogą one dotknąć każdego z nas.
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O ważnej roli aktywności fizycznej w życiu 
dzieci i młodzieży można by mówić bez 

końca. Ruch wzmacnia, kształtuje i usprawnia 
nie tylko układ ruchowy, ale także inne ważne 
układy m.in. Nerwowy, krwionośny czy immu-
nologiczny. Aktywność fizyczna poprawia także 
pracę serca i płuc, a dodatkowo usprawnia krą-
żenie i powoduje wzrost mięśni dziecka. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że poprawia również apetyt 
i poprawia jakość snu, a także ma pozytywny 

Śląsko-Morawskie Dni Sportowe 2017
wpływ na psychikę dziecka. Polepsza i kształtuje 
umiejętność koncentracji i pamięć. 

Szczególną wagę do aktywności fizycznej 
przywiązują nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Boguszy-
cach. Uczniowie z Boguszyc już od kilku lat biorą 
udział w projekcie „Śląsko-Morawskie Dni Spor-
towe”. Jest to długoletnia wymiana z zaprzyjaź-
nioną szkołą w Czechach. W tym roku to właśnie 
do Boguszyc przyjechali nasi sąsiedzi.

Głównym tematem zajęć była 
piłka nożna i to właśnie w tym 
temacie zorganizowano naj-
różniejsze zajęcia. Dzieci mogły 
poznać m.in. historię piłki noż-
nej i dowiedzieć się jaki kraj 
był kolepką tego popularnego 
sportu. Najwięcej emocji wzbu-
dził quiz z wiedzy o piłce nożnej, 
choć tu bezkonkurencyjni okazali 
się chłopcy. Na boisku Orła Źli-
nice prowadzone były również 
ciekawe zajęcia sportowe przy 
użyciu piłki, natomiast zakończe-
niem tego emocjonującego dnia 
był mecz piłkarski.
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An der Ruhestätte von Alfred Nowinski
 
An deines Grabes Saum
steht so mancher Baum.
In seinen Zweigen
rauschen deiner Lieder Melodie.
 
Sie singen von Heimattreue und Liebe
zu den Menschen
und dem Land
wo unser Väter Wiege stand.
 
„Du hast treu sie geliebet
dein Schwur war heiliges Pfand
die oberschlesische Heimat
das wälderrauschende Land.“
 
Auch mein Auge wird brechen
als dann zu ewigen Schlaf.
Bevor es geschieht
sollst du hören dein Lied
gesungen von heimattreuen Zungen:
 
„Du oberschlesische Heimat
du wälderrauschendes Land,
wie festlich schmückt deine Fluren
der Oder silbernes Band…”
 

19.01.1993
 

Alfred Nowinski, Schriftsteller und Poet, 
gestorben 19.01.1933 in Oppeln. Im Gedicht 

wurden Zitate der „Hymne“ verwendet.  
  
 
Przy grobie Alfreda Nowińskiego
 
W bliskości Twej mogiły
wiele drzew rośnie.
W ich gałęziach szumią
melodie Twoich pieśni.
 
Nucą melodie stron rodzinnych,
śpiewają o miłości do ludzi i krainy,
Gdzie każdy czuł się dobrze między swymi,
Gdzie był rodzinny dom.
 
Wiernie je kochałeś
Twoja przysięga była świętym zastawem,
Strony rodzinne Śląska,
Lasami szumiąca kraina.
 
I moje oczy kiedyś się zamkną
Do wiecznego snu.
Nim to się stanie,
Pieśń swoją usłysz,
Śpiewaną w języku wiernym ojczyźnie:
 
„Wiernie cię kochałem,
Przysięga moja była świętą drogą:
Ty górnośląska kraino,
Ty ziemio lasów szumiących”
 

19.01.1993r.
 

Alfred Nowiński, pisarz i poeta,  
zmarł w Opolu 19.01.1933r. W wierszu  

wykorzystano cytaty „Hymnu”.

Reforma edukacji w Prószkowie

Od 1 września 2017 roku w życie weszła nowa reforma edukacji. O zmianach jakie zaszły w związku 
z wygaszaniem gimnazjów opowiedziała Pani Dyrektor Publicznego Gimnazjum z Prószkowa 

Joanna Rasch. – Do 31 sierpnia 2018 roku będzie funkcjonowało gimnazjum, następnie od 1 września 2018 
roku będzie to Szkoła Podstawowa z oddziałem gimnazjalnym. Nie został jeszcze ustalony wspólny patron 
nowej placówki i hymn. Likwidacja gimnazjów łączy się również ze zwolnieniami. W Prószkowie dwóch 
pracowników straciło pracę, ale jak mówi Pani Dyrektor – zostali oni zatrudnieni w Opolu, a część nauczy-
cieli rozpoczęło również pracę w tutejszej szkole podstawowej – tłumaczy Pani Dyrektor. W samym gim-
nazjum pracuje obecnie tylko piętnastu nauczycieli, z czego tylko pięciu na pełnym etacie. Pozostali 
pracownicy łączą pracę w trzech, a nawet czterech szkołach. 

Tuż po zmianie pojawiły się obawy nie tylko o zwolnienia, ale również o to, jak uczniowie się odnajdą 
się w nowej rzeczywistości i jak młodsi uczniowie będą się porozumiewać z tymi starszymi. – Na razie 
nie ma żadnych konfliktów. Jesteśmy po trzech tygodniach pracy i nie ma problemów, szkoła funkcjonuje 
bardzo dobrze – mówi Pani Joanna Rasch. 

Pozostaje zatem pytanie jak wszystko będzie wyglądało w przyszłości. Problemem może być przej-
ście z małej szkoły podstawowej do liceum w Opolu. – Rodzice na początku byli negatywnie nastawieni 
do tych zmian, jedna mama z Ligoty Prószkowskiej była za zachowaniem gimnazjum, ponieważ umożli-
wiało ono łagodne przejście poszczególnych etapów nauki dla dzieci – mówi Pani Dyrektor. W mniejszych 
miejscowościach naszej gminy niektóre klasy w szkołach podstawowych liczą do dziecięciu osób. Póź-
niej dzieci idą do gimnazjum w Prószkowie, gdzie klasy są większe i kolejne przejście do szkoły średniej 
w Opolu nie jest takim dużym przeskokiem dla uczniów. – Teraz po zmianie wiele dzieci przez osiem lat 
będzie się uczyć w małej dziesięcioosobowej grupie, a jak pójdzie do liceum to będzie musiało się nagle przy-
zwyczaić nawet do 35-osobowej klasy. I to może być największym problemem dla dzieci z mniejszych 
miejscowości po reformie edukacji.

Gimnazjum w Prószkowie działa aktywnie
Pomimo likwidacji gimnazjów, placówka w Prószkowie cały czas bardzo dobrze 
działa i kontynuuje projekty z zeszłego roku szkolnego, a nawet organizuje nowe. 

Z roku 2016/2017 kontynuowany jest projekt ,,Odkrywcy sekretów nauki’’ zorganizowany przez 
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. W ramach tego projektu uczniowie biorą udział 

w trzech typach zajęć. Pierwszym z nich są zajęcia biologiczno-chemiczne, na których między innymi 
uczniowie z plastikowej butelki i balonów stworzyli płuca z tchawicą i badali jak zachowują się te 
organy podczas oddychania, spulchniali glebę czy badali zawartość skrobi w produktach spożywczych.  
Drugie zajęcia były praktyczne, a na nich uczniowie poznali metody dobrego i skutecznego uczenia się 
oraz relaksacji, które w dzisiejszym zabieganym świecie są niezwykle przydatne. Ostatnim typem były 
zajęcia matematyczno-techniczne, na których uczniowie tworzyli bryły z papieru. W ramach całego 
projektu wszystkie zaangażowane osoby pojadą do Krasiejowa. 

Drugi projekt, w którym oprócz gimnazjum z Prószkowa biorą udział również pozostałe szkoły 
w naszej gminie, to ,,Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów’’. W jego ramach ucznio-
wie uczą się robotyki, programowania, odbywają się lekcje matematyczno-logiczne, biologiczno-
chemiczne i z języka angielskiego. Są to zajęcia dodatkowe,  przeprowadzane po lekcjach, a czasami 
w blokach czterogodzinnych w soboty. 

Natomiast w piątek 22 września z inicjatywy Pani Eweliny Szczurek w szkole odbyły się zajęcia 
z beatboxu. Dwie osoby, które przyjechały do Prószkowa z Berlina przeprowadziły dla 17 dzieci ze 
szkoły podstawowej i gimnazjum zajęcia z rytmicznego tworzenia dźwięków za pomocą ust, języka, 
krtani i przepony. Zajęcia zostały w całości przeprowadzone w języku niemieckim, także oprócz muzyki 
młodzież podszkoliła również umiejętności komunikacyjne w obcym języku. 

Jak widać pomimo stopniowego wygaszania gimnazjum uczniowie cały czas biorą udział w nowych 
projektach, a nauczyciele robią wszystko, by reforma nie wpłynęła negatywnie na atmosferę i zaanga-
żowanie do nauki. Przytaczając słowa Pani Dyrektor Joanny Rasch ,,zadowolony nauczyciel, to zadowo-
lony uczeń”. Widać, że w tej szkole wszyscy oddają się pracy z pełnym zaangażowaniem.  
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LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

KS Chrząszcz Chrząszczyce

Orzeł Źlinice – liga okręgowa

LKS Polonia Prószków – klasa B, gr. X

MKS Gwiazda Prószków – II liga kobiet

Choć wrzesień piłkarze Orła Źlinice rozpoczęli od remisu z drużyną KS Bodza-
nów (2:2) to miesiąc mogą uznać za bardzo udany. Najpierw na własnym 

boisku zwyciężyli z zespołem Racławia Racławice aż 4:1, a następnie podczas 
wyjazdowego spotkania wysoko pokonali drużynę LZS Racławiczki 2:6. Kolejny 
mecz rozegrany został na boisku w Źlinicach, gdzie kolejny raz lepsi okazali się pił-
karze Orła Źlinice, którzy pokonali Piomar Tarnów Przywory aż 5:1. W międzyczasie 
odwołany został mecz rozgrywany w ramach Pucharu Polski z zespołem KS Orzeł 
Branice. Tym samym Orły meldują się w 1/8 Wojewódzkiego Pucharu Polski. 

Wrzesień jest także udany dla piłkarzy Polonii Prószków, którzy wysoko 
pokonali drużynę z Dobrej (5:1). Kolejne spotkanie to tzw. „derby gminy”, 

gdzie piłkarze z Prószkowa zmierzyli się na wyjeździe z drużyną z Przysieczy. 
Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny z Prószkowa (0:1). Już tydzień póź-
niej seniorzy Polonii Prószków do swojego konta mogli dopisać kolejne 3 
punkty, a to za sprawą zwycięstwa nad drużyną LKS Obrowiec (6:2). Podczas 
następnego meczu piłkarze pojechali do Choruli, gdzie zwyciężają 3:1.

Szczęście nie sprzyjało w tym miesiącu piłkarzom z Przysieczy. W pierw-
szym, wrześniowym meczu ulegli na wyjeździe drużynie MKS II Gogolin 

3:1, a tydzień później w derbowym starciu nieznacznie przegrali z sąsiadami 
z Prószkowa 1:0. Podczas kolejnego meczu na wyjeździe LZS Przysiecz mierzył 
się z drużyną Otmęt FKS Krapkowice, której ulegli 3:0. Zła passa została na 
szczęście przerwana w ostatnim meczu z zespołem Dąbrówka Górna. Piłkarze 
z Przysieczy pokonują ich 3:1 i zgarniają komplet punktów.

Piłkarze z Chrząszczyc, jak na beniaminka przystało musieli zapłacić frycowe. 
Wprawdzie wrzesień nie zaczął się dla nich najlepiej, bo od porażki z dru-

żyną LZS Obrowiec (1:3) i drużyną Magnum Chorula (9:3), lecz już w kolejnym 
meczu zremisowali na własnym boisku z LKS Strzeleczki (2:2). W ostatnim spo-
tkaniu nieznacznie ulegają na własnym boisku MKS II Gogolin (2:3).

Wrzesień nie był też zbyt udany dla piłkarek Gwiazdy Prószków. W ramach 
2. kolejki II ligi kobiet dziewczyny na wyjeździe mierzyły się z niewygod-

nym rywalem z Zabrza, gdzie uległy 3:0. Podrażnione ambicje sprawiły jednak, 
że już podczas kolejnego spotkania pewnie zwyciężają na własnym boisku 
z zespołem AZS Wrocław 2:0. Kolejne spotkania to porażki z Estraligowymi 
zespołami z Wałbrzycha i Żywca, które korzystając z przerwy w rozgrywkach 
Ekstraligii postanowili rozegrać mecze w ramach II ligii.

W międzyczasie MKS Gwiazda Prószków wzięła udział w rozgrywkach Pucharu 
Polski, gdzie walczyła o tytuł najlepszej kobiecej drużyny na Opolszczyźnie. Dziew-
czyny najpierw pewnie pokonały na wyjeździe drużynę Plon Błotnica Strzelecka 1:5, 
a następnie na własnym boisku w pięknym stylu zwyciężyły z I ligowym Rolnikiem 
B. Głogówek aż 4:1. Pod-
opieczne Sandry Zylla po 
raz pierwszy zameldowały 
się w finale Pucharu Polski 
Opolszczyzny, gdzie poko-
nały kolejną I ligową dru-
żynę – ULKS Bogdańczo-
wice 1:2 i potwierdziły, że 
są najlepszym kobiecym 
zespołem w wojewódz-
twie opolskim!. 

Tenis – gram, bo lubię!

Fundacja Tenis Prószków po koniec września zakończyła piątą edycję 
szkółki tenisowej pod hasłem ,,Tenis – gram, bo lubię!’’. Dzięki projektowi 

sponsorowanemu przez Urząd Miejski w Prószkowie za darmo w tenisa 
przez cztery miesiące łącznie grało prawie 60 osób. Zajęcia były organizo-
wane dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Dodatkowo po raz pierwszy 
w naszej gminie odbyły się dwa turnusy półkolonii tenisowych dla dzieci do 
lat 10 w pierwszym tygodniu lipca i pod koniec sierpnia dla młodzieży. 

We wrześniu odbyły się kończące sezon turnieje. Jako pierwsze do rywa-
lizacji przystąpiły dzieci. W sobotę 9 września od godziny 10:00 na kortach 
pojawili się najmłodsi tenisiści. Po grach i zabawach typowo tenisowych, 
dzieci zaczęły rozgrywać mecze na zasadzie ,,każdy z każdym’’ w dwóch 
grupach: chłopców i dziewczynek. Pomimo słońca, wiatr bardzo utrudniał 
przeprowadzenie zawodów, piłka odbijała się na wszystkie kierunki, a siatki 
musieli trzymać rodzice. Zawodnicy nie poddali się jednak i do końca wal-
czyli o każdy punkt. O godzinie 14:00 do rywalizacji przystąpiła młodzież, 
również w dwóch kategoriach. 

16 września miał się odbyć turniej dla kobiet i mężczyzn, niestety pogoda 
pokrzyżowała plany. Panie w deszczu  dokończyły zmagania, a panowie 
w ogóle nie wyszli na korty. Ich turniej został przełożony na 24 września, 
ale wtedy padało jeszcze mocniej, więc turniej zostanie dokończony w paź-
dzierniku, kiedy już przyjdzie polska złota jesień. 

Fundacja Tenis Prószków szczególne podziękowania składa sponsorom, 
którymi w tym roku byli: Urząd Miejski w Prószkowie, Nadleśnictwo Prósz-
ków, Grzegorz Błach, Marta i Rafał 
Żyznowscy, Serwis Opon Latex, 
Hotel Arkas, Galeria Centro i firma 
Pamet SC.

Relacja z piłkarskich boisk!

Dziewczynki do lat 10:
1. Ewelina Żyznowska
2. Martyna Antoszczyszyn
3. Michalina Wocka

Chłopcy do lat 10:
1. Łukasz Chowaniec
2. Aleksander Brzozowski
3. Paweł Gonska

Młodzież – dziewczyny:
1. Justyna Stępień
2. Agnieszka Wotzka
3. Paulina Lazik

Młodzież – chłopcy
1. Bartek Wrona
2. Łukasz Szenawa
3. Franek Kępa

Kobiety:
1. Anna Plotnik
2. Marta Żyznowska
3. Mirosława Szewczyk


