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W piątek 6 listopada PSP w Prószkowie 
już po raz kolejny wzięła udział w ogól-
nopolskiej akcji promującej zdrowe 
odżywianie „Śniadanie daje moc”. Str. 2

Kaprys kolejny raz zawładnął sceną  
w „Gościńcu pod Różą”.    

Str. 3

11 listopada to oprócz narodowego 
święta Niepodległości również 
wspomnienie św. Marcina w kościele 
katolickim.                Str.  5

Śniadanie  
daje moc!

Andrzejki  
z Kaprysem

Obchody dnia  
św. Marcina

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
Państwu wielu głębokich i radosnych przeżyć, 
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości 
oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu 

nadchodzącego Roku.

Życzenia składają:  
Burmistrz Prószkowa wraz z Radą Miejską 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Prószkowie

Składniki:
2 szklanki maku•	
250 ml mleka•	
4 łyżki miodu•	
2 łyżki cukru•	

Makówka wigilijna Sposób przyrządzenia:
Mak sparzyć, zemleć 2 razy i zalać szklanką mleka. Dodać 

bakalie i gotować na małym ogniu do momentu odparo-
wania mleka. Pod koniec gotowania dodać 2 łyżeczki cukru 
i 2 łyżki miodu oraz sok z mandarynek. W miseczce ułożyć 
warstwami: plastry bułki (moczone w 500 mililitrach prze-
gotowanej wody z 2 łyżkami miodu), masę makową, plastry 

bułki, masę makową. Przybrać mandarynkami i bakaliami.
„Smaki polskie i opolskie” ks. Andrzej Hanich

500 g bakalii•	
1 mała puszka mandarynek•	
pół długiej czerstwej bułki•	
500 ml ciepłej wody•	
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Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, 
dzięki niemu dzieci mają energię do 

nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji 
i mają siłę do zabawy. Bardzo dobrze wiedzą 
o tym uczniowie z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Bronisława Koraszewskiego 
w Prószkowie. W piątek, 6 listopada szkoła 
już po raz kolejny wzięła udział w ogólno-
polskiej akcji promującej zdrowe odżywianie 
,,Śniadanie daje moc’’. Jest to program edu-
kacyjny, który powstał, by zachęcić nauczy-
cieli i rodziców do promowania zdrowego 
jedzenia od najmłodszych lat. Zgodnie 
z hasłem ,,Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy’’ 
wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele 

Jaki to będzie miało wpływ na naszą 
gminę? Kto na tym zyska, a kto straci? 

– Miasto Opole postanowiło się wzbo-
gacić i umocnić kosztem sąsiednich gmin 
i to na pewno  posłuży miastu, natomiast 
to poważnie osłabi gminy. To nie jest jed-
nak tak, że to zabije taką gminę jak nasza 
ale ją poważnie osłabi i nie będzie to już 
gmina rozwojowa tylko bardziej stagna-
cyjna, dlatego, że w przypadku gminy 
Prószków stracimy z tytułu podatków 
tyle, ile co roku wydajemy na inwestycje. 
Poza tym ta cała sytuacja była jak grom 
z jasnego nieba. Obecnie w Winowie jeste-
śmy  w trakcie kilku poważnych inwestycji, 
m.in. wykonujemy tam projekt moderni-
zacji drogi polnej, projekt oświetlenia ul. 
Szkolnej oraz zmianę planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Cały czas inwestu-
jemy w tą miejscowość i nagle mamy ją 
stracić? 

Jak miasto Opole argumentuje swój 
pomysł powiększenia granic miasta? 

Uczennice dumnie prezentują 
wykonane przez siebie potrawy

Śniadanie daje moc!

Program edukacyjny promujący zdrowe odżywianie

z Prószkowa przygotowywali potrawy ze 
zdrowych i świeżych produktów. 

Powstały nie tylko smaczne, ale i cieka-
wie przedstawione kompozycje, m.in. pin-
gwiny i jeże z jajek, ośmiornice, gruszkowe 
myszki czy pomidorowe biedronki – pomy-
słom nie było końca. W tej roli świetnie spi-
sali się rodzice – mówiła Pani Dyrektor Teresa 
Smoleń podczas uroczystego apelu.  Dodat-
kowym zadaniem uczniów było zaprezen-
towanie wybranych ciekawych informacji 
o warzywach  i owocach. Gościem specjal-
nym były dzieci z Publicznego Przedszkola 
w Prószkowie, które pomimo tremy świet-
nie zaprezentowały się śpiewem i tańcem. 

Zabiorą nam Winów? Kto na tym straci, a kto zyska?

Rozmowa z Burmistrz Prószkowa Panią Różą Malik

Ostatnim, upragnionym punktem była 
degustacja przyrządzonych specjałów. Długi 
śniadaniowy stół rozciągający się przez cały 
korytarz szkoły pozwolił napełnić brzuchy 
wszystkich, zarówno tych młodszych, jak 
i starszych smakoszy. 

– Prawda jest taka, że Opole postano-
wiło się wzbogacić argumentując to tym, 
że jest depopulacja, natomiast depopulacja 
dotyczy też wszystkich gmin ościennych. 
Pan Prezydent zapomniał, że od mieszania 
herbaty ona nigdy nie będzie słodsza, także 
przestawiając tylko kreskę granic Opola 
liczba osób w regionie i tak się nie zwięk-
szy. Kiedy gmina Opole podejmie stosowną 
uchwałę będziemy musieli przeprowa-
dzić konsultacje  z mieszkańcami. Chcemy 
je przeprowadzić na terenie całej gminy, 
ponieważ uważamy, że problem dotyczy 
wszystkich mieszkańców.

W pierwotnym planie poszerzenia gra-
nic miasta Opola znalazły się także inne 
nasze sołectwa m.in. Górki i Folwark. Co 
stanie się z tymi miejscowościami? 

– Miałam okazję porozmawiać z prezy-
dentem Wiśniewskim argumentując mu, że 
np. Folwark jest to wioska o której na pewno 
nie można powiedzieć, że jest sypialnią 
Opola. Pan Prezydent nie zna tych klimatów, 

które są na wsiach. Ludzie byli naprawdę 
przerażeni, że wbrew ich woli przyłącza ich 
się do Opola.

 Być może wielkie oburzenie mieszkań-
ców miało wpływ na to, że w ostatniej chwili 
zrezygnował z zamiaru przyłączenia. 

Czy istnieje realna szansa, aby Winów 
nadal pozostał w Gminie Prószków? 

– To jest sytuacja rozwojowa. Pan Prezy-
dent liczy na to, że teraz to w mniejszym 
stopniu nas dotknie, przeprowadzi się tę 
akcję szybko, a potem nie wiadomo czy 
w przyszłości Opole nie zabierze nam całej 
gminy aż do autostrady. Oni tak analizują, 
żeby dla nich było jak najwięcej docho-
dów i jak najmniej kłopotu. Chcą zagar-
nąć zainwestowane sołectwa. Oburzający 
jest fakt, że nie było to przeprowadzone 
po partnersku i w ogóle nie respektuje się 
naszego zdania. Chciałabym żeby ludzie 
uzmysłowili sobie, że ta sytuacja nie doty-
czy tylko Winowa ale dotyczy całej naszej 
gminy.

Niedawno prezydent miasta Opola wpadł na pomysł powiększenia budżetu i granic swojego miasta kosztem 
sąsiednich gmin, które do tej pory prężnie współpracowały z miastem w ramach Aglomeracji Opolskiej. Decyzja 

ta wydaje się być o tyle szokująca, co niezrozumiała szczególnie dla gospodarzy gmin, którzy o decyzji prezydenta 
dowiedzieli się z lokalnych mediów. 

Przerażające jest to, że nie konsultacje społeczne będą decydujące o pozostawieniu Winowa w naszej gminie, lecz decy-
zja Rady Ministrów. W tej sytuacji politycznej można by pomyśleć, że to już czysta formalność. Głos gospodarzy gmin 
jest ignorowany przez władze Opola ale czy głos i wola mieszkańców mają dla nich jakiekolwiek znaczenie? Przekonamy 
się o tym już niedługo podczas konsultacji z mieszkańcami.
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Krzewił polskość... 

Dzień niepodległości oraz święto 
patrona szkoły PSP Prószków

11 listopada 1918 roku po 123 latach pod 
zaborami Polska odzyskała niepod-

ległość.  97 lat po tym niezwykle ważnym 
wydarzeniu w historii naszego kraju w całej 
Polsce odbyły się uroczystości upamiętnia-
jące. W Ośrodku Kultury i Sportu w Prószko-
wie już 10 listopada uczniowie z Publicznej  
Szkoły Podstawowej uczestniczyli w obcho-
dach dnia niepodległości. Uroczystość rozpo-
częła się od odśpiewania ,,Mazurka Dąbrow-
skiego’’, a następnie rozpoczęła się część 

Andrzejki to przede wszystkim okazja do 
spotkania i zabawy. Tej nocy szczegól-

nie popularne są wróżby w najróżniejszych 
formach. W naszej gminie andrzejki kojarzą 
się, a raczej powinny się kojarzyć z Młodzie-
żową Orkiestra Dętą ,,Kaprys’’, która co roku 
w Chrząszczycach w ,,Gościńcu pod Różą’’ 
organizuje imprezę o nazwie ,,Andrzejki 
z Kaprysem’’. Należy zaznaczyć, że w ten 
dzień młodzi muzycy obchodzą również 
urodziny orkiestry, która prężnie działa już 
od 8 lat. Świętowanie uroczyście rozpoczęło 
się specjalnie przygotowanym na tę okazję 
koncertem młodych muzyków, a zakoń-
czyło się fantastyczną zabawą, którą popro-
wadził zespół Rodos. Przed zabawa spotyka 
sie zawsze grupa osób, które wspólnie pieką 
ciasteczka. Ciasteczka są później rozdawane 
gościom podczas zabawy andrzejkowej. 
Jest to jeden z wielu sposobów w jaki orkie-
stra się integruje – opowiada pani Micheala 
Matuschek.

W trakcie imprezy nie zabrakło także nie-
spodzianek. Goście mogli wspólnie święto-
wać urodziny Andrzeja Szyndzielorz, oraz... 
oświadczyny Dawida Kochanek, które przy-
jęła Michaela Matuschek. Gratulujemy!

Jak to wszystko się zaczęło? 
Na samym początku orkiestra funkcjo-

nowała jako orkiestra parafialna pod opieką 
Alfreda Jasik. Zorganizowaniem pierwszych 
instrumentów zajął się Wilhelm Matuschek 
oraz Alojzy Olsok. Po śmierci pana Alfreda 
Jasik stery parafialnej orkiestry przejął 
Rudolf Matuszek, a nauczycielem muzy-
ków został Pan Harald. Po czasie kolejnym 
nauczycielem został Pan Klaudiusz Lisoń 

Uczniowie klasy 6 na dużej scenie Ośrodka 
Kultury i Sportu w Prószkowie

i to dzięki niemu narodził się pomysł, aby 
założyć Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Nazwę 
orkiestry wybrała młodzież wspólnie ze 
swoim nowym drygentem. Od tej chwili 
„Kaprys” prężnie zaczął się rozwijać. Na 
początku lekcje gry na instrumentach odby-
wały się jedynie w budynku straży, jednak 
z czasem nauczyciele zaczęli wysyłać swoich 
podopiecznych do Szkoły Muzycznej. Obec-
nie w swoich szeregach posiadamy wielu 
muzyków, którzy ukończyli Szkołę Muzyczną, 
niektórzy poszli na 2 stopień,  a niektórzy 
nawet wyjechali do szkoły za granicę i tam 
rozwjają swoją karierę – wspomina pani 
Michaela. Obecnie orkiestra liczy czterech 
nauczycieli oraz ok. 55 osób grających, jak 
również dzieci, które dopiero rozpoczynają 
swoją przygodę z muzyką. W orkiestrze gra 
młodzież już nie tylko z naszej gminy ale 
również z Opola, Osowca, Krapkowic oraz 
pobliskich miejscowości.

Janczarskiego i Wandy Chotomskiej. 
W trakcie przedstawienia śpiewano 
pieśni żołnierskie z czasów I i II wojny 
światowej. Apel prowadzony był 
w niesamowitej, podniosłej atmos-
ferze, przy blasku zapalonych świec 
– relacjonuje jedna z uczennic. 11 
listopada to również święto patrona 
naszej szkoły Bronisława Koraszew-
skiego – dodaje. Bronisław Kora-
szewski to polski dziennikarz i dzia-
łacz społeczny Śląska Opolskiego, 
który krzewił polskość w naszym 
województwie. Podczas apelu 
krótko przypomniano jego postać, 

a następnie uczniowie obejrzeli  przedsta-
wienie teatralne pt. ,,Wars i Sawa’’ w wykona-
niu aktorów studia teatralnego z Krakowa.

artystyczna w wykonaniu uczniów, którzy 
recytowali wiersze Kamila Krzysztofa Baczyń-
skiego, Władysława Broniewskiego, Czesława 

Był koncert, świetna zabawa, urodziny oraz... oświadczyny!

Zabawa Andrzejkowa Młodzieżowej  
Orkiestry Dętej „Kaprys”
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Miasto Hünfeld widziane oczami Prószkowianina

Otwarcie wystawy malarskiej 
Krzysztofa Drygały

Krzysztof Drygała to postać znana wielu 
mieszkańcom gminy Prószków. Na co 

dzień pracownik Urzędu Miejskiego w Prósz-
kowie oraz Prezes OSP w Prószkowie. Jednak 
jego pasją jest malarstwo i rzeźba, z którymi 
przygodę rozpoczął już w okresie młodości. 
Dziś jego obrazy oraz rzeźby zdobią wiele 
pomieszczeń i ogrodów nie tylko mieszkań-
ców regionu ale także za granicą.

Wiosną tego roku Krzysztof Drygała został 
poproszony przez ówczesnego Burmistrza 
partnerskiego miasta Hünfeld Eberharda 
Fennela o przygotowanie wystawy obrazów, 
ukazującej fasety i fasady miasta Hünfeld. 
Prace nad wystawą rozpoczęły się w sierpniu 
i tym razem Krzysztof zdecydował się poka-
zać piękno oraz charakterystyczne miejsca 
partnerskiego miasta techniką akwarelową. 
To jedna z trudniejszych technik malarskich, 
wymagająca od artysty takiego nakładania 
farby na płótno, aby ocze-
kiwany efekt był od razu 
widoczny. To technika nie 
pozwalająca na wprowa-
dzanie zmian bądź popra-
wek i dlatego wymaga-
jąca od artysty dużych 
umiejętności.

O wspaniałych umie-
jętnościach malarskich 
Prószkowianina można się 
było przekonać 3 listopada 
2015 we foyer Sparkasse 
(bank) Hünfeld podczas 

Przekazanie obrazu upamiętniającego  
otwarcie wystawy. Od lewej:  

Aneta Lissy-Kluczny, Krzysztof Drygała,  
Dieter Vogt (Dyrektor banku w Hünfeld)

otwarcia wystawy, w której uczestniczyło 
kilkadziesiąt zaproszonych gości. Podczas 
inauguracji wystawy obecny Burmistrz 
miasta Hünfeld Stefan Schwenk podkreślił, 
iż wystawa malarska Krzysztofa Drygały, 
dobrze już znanego i bardzo lubianego arty-
sty w Hünfeld to ponowny akcent budujący 
już ponad 18-letnie partnerstwo pomiędzy 
miastem Hünfeld i gminą Prószków.

Warto dodać, iż jest to już druga wystawa 
naszego gminnego artysty w tym miejscu. 
Pierwsza miała miejsce również w Sparkasse 
Hünfeld w marcu 2006 roku.

Gminę Prószków oraz Stowarzyszenie 
Braterstwa w Prószkowie podczas otwar-
cia wystawy reprezentowała  Aneta Lissy-
Kluczny.

Wystawę na którą składa się ponad trzy-
dzieści prac malarskich, można było oglądać 
do końca listopada 2015 r.  
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Bajeczki do poduszeczki...

Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej zamieniło się w świat bajek

W Przedszkolu w Ligocie Prószkowskiej 
odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 

„Baśnie i bajeczki do poduszeczki” w ramach 
realizowanego w placówce programu inno-
wacyjnego. Przedszkolaki wraz z rodzicami 
i poduszką pod pachą przyszły na popo-
łudniowe zajęcia podczas których, dzieci 
przy blasku świec słuchały bajek, bawiły się 
do muzyki i wykonywały prace plastyczne. 
Spotkania będą odbywały się cyklicznie 
z podziałem na bajki o różnej tematyce: 
zajęcia propagujące dbanie o zdrowie, 

Gonitwa za prosiakiem!

Śląskie świniobicie w Przysieczy

Dzieci czy rodzice? Kto pierwszy zasnął? :)

Ulica w Boguszycach w sobotę 
zamieniła się w pole walki...

Mieszkańcy Prószkowa w blasku 
pochodni wspominali św. Marcina

Pyszne przetwory przygotowane  
przez najsławniejszą kucharkę  

w gminie Panią Stefanię Wystrach

Biskup z Tours miał wielkie serce

Chrząszczyce, Prószków i Boguszyce świętowali obchody dnia św. Marcina

11 listopada to oczywiście nasze święto 
narodowe ale jest to również dzień, 

którego patronem jest św. Marcin. Czy zna-
cie jego historię? Był on rzymskim legio-
nistą. Kiedy zimą napotkał półnagiego 
żebraka, oddał mu połowę swojego płasz-
cza. W nocy we śnie pojawił mu się Chrystus 
odziany w jego płaszcz i przemówił do anio-
łów: Patrzcie, jak mnie Marcin, katechumen 
przyodział. Marcin porzucił wojsko, służył 

Bogu i został biskupem Tours. Święty Marcin 
z Tours to postać, którą warto znać i poznać 
jego historię. Z takiego też założenia wyszła 
młodzież mieszkająca w naszej gminie. 
W Boguszycach młodzież przygotowała 
spektakl przedstawiający życie świętego 
Marcina. Następnie wszyscy mieszkańcy 
wraz z Orkiestrą Dętą ,,Kaprys’’ udali się 
w pochód ulicami wsi. 

Natomiast w Prószkowie wszystko zaczęło 
się od pochodu spod kościoła. Najpierw św. 
Marcin na koniu, za nim Orkiestra Dęta z Prósz-
kowa, mieszkańcy z pochodniami i dzieci 
z latarenkami  przeszli do kościoła poewan-
gelickiego. Na miejscu młodzież z prószkow-
skiego gimnazjum przygotowała krótką insce-
nizację upamiętniającą życie św. Marcina. 

W Chrząszczycach podobnie jak w Prósz-
kowie świętowanie rozpoczęło się w kościele 
lecz nie od pochodu, ale od nabożeństwa. 
Po chwili modlitwy, na placu kościelnym 

Mogłoby się wydawać, że świnie należały 
do uprzywilejowanych mieszkańców 

familoka. Cały rok żyły sobie w chlewiku, 
objadały się resztkami ze stołu właścicieli, 
a ludzie uśmiechali się do nich i patrzyli na 
nie z dumą. Oczywiście do czasu! 

Świniobicie na Śląsku od dawna urastało 
dla Ślązaków do rangi niemalże święta ze 
swą specyficzną obyczajowością. Nic dziw-
nego. Tego dnia można się było najeść do 
syta, a przy okazji nakarmić jeszcze sąsia-
dów i bliskich. Dzielenie się gospodarzy 

przetworami z mięsa takimi, jak: krupnioki, 
salceson, słonina itd. z nieobecnymi przy 
świniobiciu bliskimi, można porównać do 
noszenia kołocza weselnego.

W Przysieczy już od kilku lat odbywa się 
impreza pod nazwą „Śląskie Świniobicie”, 
która przyciąga głodnych wielbicieli prze-
tworów mięsnych. W tym roku wraz z prze-
jęciem władzy, po raz pierwszy w swojej 
karierze świniobicie zorganizował nowy 
sołtys wsi Pan Krzysztof Lellek. Podczas 
imprezy można było skosztować takich spe-
cjałów jak: krupnioki, salceson, pasztety, gło-
wizna czy galaretka. Wszystkie te pyszności 
przyrządziła wspaniała kucharka Pani Stefa-
nia Wystrach, a o oprawę muzyczną i dobrą 
zabawę zadbał DJ Matias Kochanek.

bezpieczeństwo, poszerzające zwyczaje 
europejskie. Podczas spotkania pod hasłem 
„Bajki grajki” dzieci inscenizowały ruchem 
piosenki, grały na instrumentach zrobionych 
z  wieszaków aktywnie słuchając muzyki 
Batti Strauss.  Rodzice również aktywnie 
uczestniczyli w spotkaniu, poprzez zabawę 
z chustą animacyjną, zapowiadając insceni-
zację z wykorzystaniem pacynek do bajki „O 
rybaku i złotej rybce”, a  wspólne pląsy do 
piosenki „Kaczuszki” poprzedziły wysłucha-
nie bajki „Brzydkie kaczątko”. Na zakończenie 

wszyscy wspólnie wykonali postacie z bajek 
wykorzystując owoce i wyobraźnię. 

Zuzanna Schauder

młodzież barwnie przedstawiła najważniej-
sze wydarzenia z życia św. Marcina. Następ-
nie odbył się tradycyjny pochód, a na koniec 
Ochotnicza Straż Pożarna przygotowała 
ognisko, przy którym można było się ogrzać 
tego chłodnego wieczoru. Podczas każdej 
z tych imprez na stołach dominowały trady-
cyjne dla tego dnia rogale św. Marcina. Sły-
szeliście już o rogalach świętomarcińskich? 
Są to rogale z nadzieniem z białego maku 
tradycyjnie przygotowywane w Poznaniu 
z okazji święta św. Marcina. Kształt ciasta 
interpretuje się jako nawiązanie do pod-
kowy, którą miał zgubić koń świętego.
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na zachowanie dobrego zdrowia, ale także 
wspaniałą lekcją wychowawczą, podczas 
której kształtują się charaktery młodych ludzi. 
Nowy projekt Opolskiego Związku Piłki Noż-
nej „Bawi nas Piłka” ma przynieść dzieciom 
przede wszystkim radość z gry, a także pro-
mować rywalizację w duchu Fair Play. 

ORLIKI – WYNIKI MECZÓW:
Gr. A

Gospodarz Goście Wynik
ASD Gwardia Opole Małapanew Ozimek 1:0

GKS Piomar Tarnów Op.-
Przywory

KS Krasiejów 0:1

Małapanew Ozimek
GKS Piomar Tarnów Op.-
Przywory

3:0

Stal Osowiec ASD Gwardia Opole 2:4
GKS Piomar Tarnów Op.-
Przywory

Stal Osowiec 0:5

KS Krasiejów Małapanew Ozimek 0:1
Stal Osowiec KS Krasiejów 1:1

ASD Gwardia Opole
GKS Piomar Tarnów Op.-
Przywory

4:1

KS Krasiejów ASD Gwardia Opole 1:0
Małapanew Ozimek Stal Osowiec 0:0

KLASYFIKACJA KOŃCOWA DRUŻYN:
1. ASD Gwardia Opole
2. Małapanew Ozimek
3. KS Krasiejów
4. Stal Osowiec
5. GKS Piomar Tarnów Op.-Przywory

ŻACY – WYNIKI MECZÓW:
Gr. A

Gospodarz Goście Wynik
Stal Osowiec UKP "GOL" 1:2

OKiS Prószków Gwardia Opole 1:0
UKP "GOL" Gwardia Opole 3:2
Stal Osowiec OKiS Prószków 0:6
OKiS Prószków UKP "GOL" 4:0
Gwardia Opole Stal Osowiec 5:1

KLASYFIKACJA KOŃCOWA DRUŻYN:
1. OKiS Prószków
2. UKP „GOL”
3. Gwardia Opole
4. Stal Osowiec

ORLIKI – WYNIKI MECZÓW:
Gr. B

Gospodarz Goście Wynik
UKS Football Academy Opole OKS Odra Opole 0:0

OKiS Prószków UKS Zryw Opole 1:0
OKS Odra Opole OKiS Prószków 3:0
Skalnik Gracze UKS Football Academy Opole 0:4
OKiS Prószków Skalnik Gracze 3:0
UKS Zryw Opole OKS Odra Opole 1:1
Skalnik Gracze UKS Zryw Opole 2:1
UKS Football Academy Opole OKiS Prószków 1:3
UKS Zryw Opole UKS Football Academy Opole 1:1
OKS Odra Opole Skalnik Gracze 4:0

KLASYFIKACJA KOŃCOWA DRUŻYN:
1. OKiS Prószków
2. OKS Odra Opole
3. UKS Football Academy Opole
4. Skalnik Gracze
5. UKS Zryw Opole

Większość mieszkańców gminy Prószków 
śledzi sukcesy grupy tanecznej „Skor-

pion”, naszych sportowców i mażoretek, ale 
niewiele osób wie, że niemałym dorobkem 
pochwalić się mogą śpiewające mieszkanki 
Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. 
Ostatnio zdobyły pierwsze miejsce na VIII 
Festiwalu Piosenki Religijnej Osób Niepełno-
sprawnych „Jesteśmy Tu” w Brzegu. Występują 
również podczas lokalnych festynów i spo-
tkań m.in. z okazji Dnia Seniora w Ośrodku 
Kultury i Sportu. Zobaczyć je było można 

Amazonki najlepsze podczas festiwalu!

również podczas czerwcowego pikniku 
w Przysieczy oraz na Opolskich Dniach Osób 
Niepełnosprawnych. Zespół „Amazonki” bie-
rze udział w wielu przeglądach, które odby-
wają się w Opolu i Krapkowicach. W najbliż-
szym czasie występować będą na Jarmarku 
Bożonarodzeniowym w Prószkowie.

Biorąc pod uwagę pracę jaką muszą 
wykonać, jest to sukces ogromny, zarówno 
naszych artystek, jak też, a może przede 
wszystkim osób, które przygotowują je do 
występów.

Wszystkich, którzy chcą zobaczyć wyko-
nanie nagrodzonej piosenki, zapraszamy na 
stronę www.dps.proszkow.pl

Bawi nas piłka! W turnieju organizowanym w Prószko-
wie udział wzięło blisko 14 drużyn, które 
rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach 
wiekowych. Podopieczni Ośrodka Kultury 
i Sportu w Prószkowie turniej zakończyli na 
najwyższym stopniu podium.Piłka Nożna odgrywa w życiu młodzieży 

ważną rolę. Jest nie tylko sposobem na 
aktywne spędzenie czasu wolnego i środkiem 
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Święta tuż, tuż!

W Chrząszczycach i Źlinicach odbył się Kiermasz Bożonarodzniowy

Das Christkindl
Im verschneiten Winterwald
auf den höchsten Tannenspitzen,
dort, wo die Eiskristalle glitzern
hat ein Vöglein
das Christkind geschaut.

Dann am Abend in der stillen Zeit, 
wenn die Sterne am Himmel steh’n
kommt es hernieder geflogen
zu den lieben Kindelein.
Bringt lauter zuckersüße Sachen,
Spielzeug, Pfefferkuchen, Brezeln und
Nüsse.
Will den Kindern Freude machen.

„Liebes Christkindlein
wir danken dir dafür,
was du uns hast gebracht”-
singen fröhlich die Kinder
in der stillen Heiligen Nacht.

Boże Dzieciątko
W zaśnieżonym zimowym lesie
w najwyższych wierzchołkach jodeł,
tam, gdzie błyszczą lodowe kryształy,
ptaszyna ujrzała
Boże Dzieciątko.

Potem, wieczorem,
gdy gwiazdy na niebie stają,
Ono zlatuje w dół ku ziemi
do maluczkich, ukochanych.
Precelkami, zabawkami,
cukrowymi słodyczami je obdarza - 
radość dzieciom sprawić chce.

„Ukochane Boże Dziecię,
dziękujemy za te dary,
które nam przyniosłeś” -
tak śpiewają dzieci radości pełne
w cichą, Świętą Noc.

Ingeborg Odelga

Źlinice zaskoczyły pomysłowością 
i oryginalnymi świątecznymi ozdobami

Chrząszczyce tłumnie odwiedziły świąteczny kiermasz. 

Święta Bożego Narodzenia  kochają nie-
mal wszyscy, choć każdy za coś innego. 

Ale czy wiecie jaki początek mają Święta 
Bożego Narodzenia? Przez pierwsze trzy 
wieki chrześcijanie zupełnie nie znali święta 
Bożego Narodzenia. W odróżnieniu od Wiel-
kanocy, święto to obchodzone jest dopiero 
od IV w. Fakt ten jednak wcale nie oznacza, że 
nie czcili oni przyjścia Zbawiciela na ziemię. 
Była to dla nich bardzo ważna prawda chrze-
ścijaństwa. Nie istniało jednak osobne święto. 
Uwaga była skupiona nie na samym dniu 
narodzenia, ale na całej niezwykłej tajemnicy 
wcielenia. Tradycja, by narodzenie Jezusa wią-
zać z dniem 25 grudnia, pojawiła się dopiero 
na początku III wieku. Jednak samo święto 
pojawiło się o jedno stulecie później.

 Jest coś, co w Świętach Bożego Naro-
dzenia lubi niemal każdy, a zwłaszcza dzieci 
– tradycję obdarowywania się prezentami. 
Upominki świąteczne kojarzą się  natomiast 
większości osób z gorączkowymi poszuki-
waniami czegoś naprawdę wyjątkowego. 
Zwykle jednak brak czasu i nadmiar obo-
wiązków sprawia, że zakupy odkładamy 
na ostatnią chwilę, by potem wrzucać do 
koszyka często przypadkowe rzeczy. Miesz-
kańcom Chrząszczyc i Źlinic w minioną nie-
dzielę zaproponowano alternatywną formę 
przedświątecznego szaleństwa. Każdy, 
kto w niedzielne popołudnie odwiedził 

Bożonarodzeniowy Kiermasz mógł nie tylko 
poczuć magię zbliżających się świąt, ale też 
miał niepowtrzalaną okazję zaopatrzyć się 
w oryginalne podarunki dla najbliższych. 
Choć zabrakło bajkowej scenerii, a z nieba 
zamiast białego puchu spadło kilka kropel 
deszczu, frekwencja jak zwykle dopisała. 
Na świątecznych straganach znalazły się 
bombki, stroiki świąteczne, lukrowane pier-
niczki i grzane wino. Kiermasz był doskonałą 

okazją nie tylko na zakupienie podarunków, 
ale też na spotkanie ze znajomymi i wpólne 
pożyczenie sobie: Wesołych Świąt!
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Z kroniki policyjnej...

Zdarzenia kryminalne z gminy Prószków:

W dniu 24.10.2015r funkcjonariusze Komisariatu I Policji w Opolu •	
otrzymali informacje od mieszkanca  Prószkowa, że ten dokonując 
zakupu  internetowego na jednym z portali został oszukany w ten 
sposób, że otrzymał uszkodzony przedmiot umowy w postaci tele-
fonu komórkowego. Straty pokrzywdzony wycenił na kwotę ponad 
200 złotych.

 W dniu 31.10.2015r.  w Boguszycach, w rejonie Cmentarza nieusta-•	
lony sprawca  po uprzednim wybiciu  szyby w   samochodzie  włamał 
się do  wnętrza pojazdu a następnie dokonał kradzieży pozostawio-
nej tam torebki z dokumentami oraz pieniędzmi. Straty mieszkanka 
Opola wyceniła na kwote ponad 6000 złotych.

Orzeł Źlinice 
– liga okręgowa

LKS Polonia Prószków 
– klasa A

Listopad to szczęśliwy miesiąc dla drużyny seniorów Polonii Prósz-
ków. Po serii czterech zwycięstw pod rząd, m.in. z drużynami 

LZS Żywocice (2:1), Stal Zawadzkie (2:0) w ostatnim meczu rundy 
jesiennej seniorzy podejmowali lidera ligowej tabeli Rodło Opole. 
Mecz zakończył się porażką 1:2. Obecnie Polonia Prószków zajmuje 
8 miejsce w opolskiej klasie A, gr.5.

Zwycięstwem zakończył się ostatni mecz Orłów w tej rundzie 
z drużyną Naprzód Ujazd Niezdrowice i przerwę zimową spę-

dzi na trzecim miejscu w tabeli opolskiej ligi okręgowej. W listo-
padzie drużyna Orła Źlinice aż dwa razy remisowała z drużynami: 
Jedność Rozmierka (1:1) oraz Orzeł Branice (2:2), zanotowała także 
jedną porażkę z drużyną Piast Strzelce Opolskie (2:3). Obecnie Orły 
z dorobkiem 30 punktów zajmują trzecie miejsce w ligowej tabeli.

Po poprzednim ciężkim sezonie w drugiej lidze kobiet. mało kto 
spodziewałby się, że nasze dziewczyny walczyć będą o najwyż-

sze podium w ligowej tabeli.  Piłkarki Polonii Prószków po rundzie 
jesiennej zajmują pierwsze miejsce w 2 lidze kobiet z dorobkiem 29 
punktów. Należy zaznaczyć, że dziewczyny nie przegrały żadnego 
meczu, zanotowały dwa remisy i aż dziewięć zwycięstw. W listopa-
dzie Sekcja Kobiet zmierzyła się z drużynami: SWD Wodzisław Śląski 
(1:0), Mitech Żywiec (2:0) oraz Chemik Kędzierzyn-Koźle (7:0).

LZS Przysiecz

Swoje ostatnie mecze w  listopadzie rozegrała także drużyna LZS 
Przysiecz, która zanotowała jedno zwycięstwo i dwie porażki. 

Drużyna z Przysieczy pewnie pokonała drużynę LZS Burza Kosoro-
wice aż 8:2 oraz uległa drużynie LZS Dąbrówka (1:5) i drużynie Odra 
Kąty Opolskie (0:6). 

Rundę jesienną LZS Przysiecz kończy na 8 miejscu w  tabeli. 
Obecnie piłkarze wraz z Sekcją Kobiet Polonii Prószków biorą udział 
w rozgrywkach Komprachcickiej Ligii Futsalu w drużynach AN-MAR 
oraz Widera Team.

Informacja

Burmistrz Prószkowa informuje, że został rozstrzy-
gnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie 
Prószków. Odpady komunalne odbierać będzie firma 
REMONDIS.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2016 r. 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi wynosić będzie:
•	 14,50	 zł	 miesięcznie	 od	 mieszkańca	 zamieszkują-

cego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

•	 29,00	 zł	 miesięcznie	 od	 mieszkańca	 zamieszkują-
cego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne 
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi mieszkańców, których 
dochód nie przekracza kwoty uprawionej do świad-
czeń pieniężnych z pomocy społecznej w wysokości 
50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na miesiąc na mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość.

Podsumowanie sportowe

Sekcja kobiet Polonii Prószków – II liga


