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Szkoła Podstawowa w Prószkowie 
zorganizowała finał Festiwalu Gier 
Planszowych. 

 Str.5

W niedzielne popołudnie, 13 grudnia 
Zespół Parafialny Caritas zorganizował 
wigilijne spotkanie dla seniorów parafii 
Chrząszczyce.                Str. 5

 Szlachetna Paczka to ogólnopolski 
projekt pomocy rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej.          Str. 2

Oderwij się  
od komputera!

Wigilijne Spotkanie 
Seniorów

Dlaczego warto 
pomagać?

Tradycją w naszej gminie stało się już, że raz w roku przypada jedna z wyjątkowych uroczystości – 
jubileusz Złotych Godów. Na specjalne zaproszenie Urzędu Miejskiego w hotelu Arkas spotkało się 

5 par, które w tym roku obchodziły 50-lecie swojego małżeństwa.      Str. 4
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We wtorek, 8 grudnia 2015r. odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród Marszałka Woje-

wództwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców 
Kultury. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali, 
która odbyła się w Filharmonii Opolskiej. W tym roku 
nagrodę Marszałka otrzymało pięciu laureatów, 
a wśród nich znalazł się dyrygent i kompozytor 

SKAT to gra karciana wymyślona w 1810 roku 
w Niemczech. Szczególnie rozpowszechniona 

została także na Śląsku i Kaszubach. Także i w naszej 
gminie cieszy się dużą popularnością.

W niedzielę, 6 grudnia w Restauracji Antek 
w Źlinicach odbył się turniej SKATA zorganizowany 
przez klub RAMSCH z Chrzowic. Otwarcia zawo-
dów dokonała przedstawicielka gminy Prószków 
Pani Aneta Lissy-Kluczny wraz Panem Pawłem Pie-
chaczek – radnym gminy Prószków. Po uroczystych 
przywitaniach, do ’’walki’’ stanęło blisko 100 zawod-
ników. Obowiązki sędziego pełnij niezastąpiony 
Pan Paweł Kiszka, a nadzór nad całym turniejem 
sprawował Pan Leonard Cebula. Zwycięzcą został 
Pan Antoni Świtała z klubu GOSiT Zawadzkie, a na 
drugim stopniu podium stanął Pan Jan Nowak 
z klubu VICTORIA TRANZYT Chróścice.

Choć zawodnicy z klubu Ramsch nie ode-
grali znaczącej roli w zawodach, to zaprezento-
wali się z dobrej strony. Warto bliżej przyjrzeć się 

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt 
pomocy rodzinom znajdującym się w trud-

nej sytuacji materialnej. Dzięki zaangażowaniu 
wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na 
dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodze-
nia rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich 
indywidualnym potrzebom, a często również 
marzeniom.
– Skąd pomysł, aby wziąć udział w tej akcji?
– Nasza szkoła bierze udział w akcji Szlachetnej 
Paczki już po raz trzeci. Na pomysł wzięcia udziału 
w tym projekcie wpadła Pani Szczurek, która jest 
opiekunem koła wolontariatu. Od początku chcia-
łyśmy się zapisać do Szlachetnej Paczki i to dzięki 
niej miałyśmy taką możliwość – opowiadają 
uczennice, które wzięły udział w akcji. 
– Jak wyglądały przygotowania?

Co to jest SKAT? 
VII Grand Prix Opolskiego Związku SKATA

organizatorowi tego turnieju, który już od 1993 
roku działa na terenie gminy Prószków z inicja-
tywy Pana Leonharda Wotzki i Leonarda Cebuli. 
Motorem napędowym klubu, który poprowadził 
całą drużynę do rozgrywek ligowych był pierwszy 
prezes klubu Pan Otmar Margos. Zespół zaczynał 
od ligi okręgowej, następnie przeszedł do III ligi 
centralnej, by w 2010 roku awansować do II ligi. 
Klub może pochwalić się też licznymi sukcesami. 
Do największych należy zdobycie drużynowego 
Pucharu Polski w 2008 roku w Jastrzębiu Zdroju. 
(Żadnej z drużyn z Opolszczyzny nie udało się 
powtórzyć tego sukcesu do dnia dzisiejszego!) 

Zawodnicy z Chrzowic zwyciężali także na indywi-
dualnych turniejach Grand Prix Polski oraz Grand 
Prix Opolszczyzny. Od 2014 roku prezesem jest Pan 
Franciszek Kornek, który wraz z kierownikiem i kapi-
tanem drużyny Leonardem Cebulą promują tę grę 
w naszym regionie. Obecnie klub posiada ośmiu 
stałych członków, są wśród nich: Margos Otmar 
(najstarszy zawodnik), Wotzka Leonhard, Odelga 
Konrad, Smolin Helmut, Loga Krystian i Adrian Roz-
kosz. Mamy wielu pasjonatów SKATA z którymi spoty-
kamy się po wszystkich świętych i gramy aż do wiel-
kanocy w restauracji Antek, w każdą środę o godzinie 
17:00 – opowiada Pan Leonard Cebula. Chcielibyśmy 
do naszego klubu zachęcić także młodzież i dzieci. 
Jesteśmy w stanie pomóc im w nauce podstaw SKATA. 
Gra ta mobilizuje do czynnego myślenia i liczenia. – 
zachęca Pan Leonard.

Klub RAMSCH Chrzowice składa podziękowa-
nia dla właściciela Restauracji Antek, pana Pawła 
Jagło za pomoc w zorganizowaniu i sponsorowa-
niu opolskiej Barbórki, firmie Imex Piechota, firmie 
budowlanej Urbacka, firmie „Gogo-szkło” Jan Gogo-
lok i wielu innym, którzy wspomogli klub w organi-
zacji turnieju. 

VII Grand Prix Opolskiego Związku SKATA 
przyciągnął blisko 100 zawodników

Marszałek nagrodził ludzi kultury!
Uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Opolskiego

Dlaczego warto pomagać?
Gimnazjaliści z Prószkowa wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka

– Pani Szczurek opowiedziała nam jakiej rodzinie 
będziemy pomagać i jakie są jej potrzeby, a my zaję-
łyśmy się realizacją tych potrzeb. Pomagali nam też 
rodzice w przygotowaniu i kupieniu potrzebnych 
rzeczy. Najważniejsze w całej akcji było to, żeby 
zaangażowali się wszyscy uczniowie szkoły i tak się 
stało, dzięki czemu udało nam się przekazać potrze-
bującej rodzinie aż 17 paczek, w których znajdo-
wały się najpotrzebniejsze rzeczy – podsumowują 
uczennice.
– Dlaczego postanowiła Pani zaangażować  
swoich uczniów w ten projekt? 
– Nasi uczniowie muszą co roku brać udział 
w jakimś projekcie edukacyjnym, czego wymaga 
podstawa programowa. Pomyślałam sobie, że 
po co mają robić jakieś rzeczy bezużytneczne, jak 
można zrobić coś pożytecznego i wtedy to jest 
naprawdę projekt z prawdziwego zdarzenia. Poza 
tym uważam, że naszym obowiązkiem jest naucze-
nie młodzieży empatii. Myślę, że najlepiej nauczą się 
tego, kiedy sami pomogą i odczują radość z poma-
gania – opowiada opiekun koła wolontariatu 
Pani Szczurek.
– Miała Pani bezpośredni kontakt z rodziną?

– Tak, po raz pierwszy. Wcześniej nigdy nie chcia-
łam, ponieważ uważałam, że może to być bardzo 
krępujące dla tej rodziny, która te prezenty otrzy-
muje. W tym roku jednak rodzina nalegała i zapra-
szała, także po raz pierwszy udało mi się spotkać 
z potrzebującą rodziną. To było coś pięknego. Było 
widać radość ze zwykłych, najdrobniejszych rzeczy. 
– Napotkaliście jakieś problemy podczas 
przeprowadzania akcji?
– Uczniowie wstydzą się pomagać. Wstydzą się 
– dosłownie. Uważają, że to „siara” nieść torbę do 
szkoły z jakimiś darami. Także chciałabym skiero-
wać wielkie podziękowania szczególnie dla dzieci 
oraz dla rodziców, którzy pomogli w spakowaniu 
i zebraniu darów.

Najważniejsze w całym projekcie jest to, 
żeby pokazać potrzebującym, że nie są sami, 
że komuś na nich zależy, że ktoś kibicuje im, 
by wyszli z biedy. I wielu rodzinom to się udaje, 
a w kolejnej edycji sami angażują się i pomagają 
potrzebującym. Trudno chyba o lepszą lekcję 
społeczeństwa obywatelskiego i o lepszy sposób 
budowania lokalnych społeczności. 

Wolontariusze podczas pakowania paczek 
dla rodziny

Pan Przemysław Ślusarczyk – kierownik artystyczny 
i współzałożyciel zespołu Ligockie Wrzosy. Oprócz 
kierowania zespołem z Ligoty Prószkowskiej, Pan 
Przemysław prowadzi m.in. Chór Politechniki Opol-
skiej. Doskonale łączy pracę z pasją, dzięki czemu 
jego podopieczni osiągają wysokie miejsca na kon-
kursach i przeglądach artystycznych. Oprócz nagród 

Marszałka dla animatorów i twórców kultury wrę-
czono także siedem wyróżnień. Po uroczystej gali 
goście wysłuchali koncertu w Filharmonii Opolskiej. 

Zdjęcie wykonał Pan Jerzy Stemplewski NTO
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W Zespole Szkół im. ks. Karola Brommera w Zim-
nicach Wielkich, dzieci klas I-III niecierpliwie czekały 
na przybycie Świętego Mikołaja. Wszystkie dzieci 
były na tę wizytę przygotowane, gdyż od dawna 
ćwiczyły wiersze i piosenki. Pomimo braku bia-
łego puchu Święty Mikołaj przybył do szkoły około 
godziny 8:00. Po przywitaniu, niecodzienny gość 
opowiedział dzieciom legendę o Świętym Mikołaju, 
biskupie z Miry. Dzieci z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchały tej opowieści. Następnie uczniowie 
zaprezentowali swoje krótkie występy przygoto-
wane z wychowawcami klas. Święty Mikołaj podzię-
kował za bardzo ciepłe przyjęcie. Rozmawiał 
z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzeczne, słuchały 
rodziców oraz nauczycieli w szkole. A w nagrodę 
rozdał dzieciom paczki z prezentami. 
Kiedy nadeszła w końcu chwila rozstania, 
Święty Mikołaj obiecał, że odwiedzi szkołę 
także w następnym roku.

Mikołaj miał w tym roku bardzo dużo 
pracy, dlatego też na samym końcu 
odwiedził dzieci ze Złotnik. 16 grudnia 
zawitał do szkoły późnym popołudniem, 
gdzie czekały na niego dzieci wraz 
z rodzicami. Pomocnikiem Mikołaja była 
pani Burmistrz Róża Malik. Aby otrzy-
mać worek pełen słodyczy dzieci musiały 
wykazać się znajomością kolęd oraz 
wierszyków świątecznych. Po szczerych 
uśmiechach najmłodszych mieszkańców 
Złotnik widać było, że warto organizować 
takie miłe spotkania. A o to by, Mikołaj 
przybył do Złotnik zadbali: DFK Złotniki, 
Rada Sołecka oraz OSP Złotniki.

Święty Mikołaj, to postać, która wywo-
łuje uśmiech nie tylko u najmłodszych. 
Niech przez najbliższy rok wszystkie 
dobre wspomnienia związane z dniem  
6 grudnia powodują u nas radość, 
uśmiech i dodają energii w codziennych 
wyzwaniach. I nie zapominajmy poma-
gać innym, tak jak to robił święty Mikołaj 
z Miry.

Młodzi aktorzy 
w DFK
Młodzież wstąpiła do Jugendbox

Jugendbox to grupa młodzieży w wieku od 12 
do 16 lat, która istnieje w Prószkowie od wrze-

śnia 2015 roku. Jest to projekt, którego głównym 
celem jest przygotowanie spektaklu w j. nie-
mieckim. Zadaniem każdej grupy jest napisanie 
własnego tekstu lub też adaptację istniejącego już 
scenariusza, samodzielne stworzenie scenogra-
fii, strojów, znalezienie odpowiedniej muzyki oraz 
zorganizowanie kampanii reklamowej dla swojej 
sztuki – opowiada Pani Helena Kowol.

Wyniki ciężkiej pracy młodzieży zostały zapre-
zentowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Głogówku, 19 grudnia 2015. Dzięki mło-
dym aktorom publiczność bawiła się znakomicie. 
Nie zabrakło dobrego humoru i świetnej zabawy. 
Projekt sfinansowany został przez niemieckie 
MSW za pośrednictwem VDG.

6 grudnia -  to jeden z najbardziej wyczekiwa-
nych dni przez wszystkie dzieci. Święty Miko-

łaj, który w tym dniu odwiedza domy z prezen-
tami utożsamiany jest z Mikołajem z Miry. Był on 
Biskupem Miry w Licji (dzisiejsza Turcja), a swoimi 
życiowymi wyborami stał się znany na całym 
świecie. Jedna z legend głosi, że już dorastając 
zrezygnował z kobiet, rozrywek, polityki i handlu 
i całkowicie poświęcił się pobożności. Dodat-
kowo po śmierci swoich szlachetnych, bogatych 
i pobożnych rodziców rozdał cały pozostawiony 
mu majątek biednym. 

W naszej gminie również odbyły się wydarze-
nia z okazji tego dnia. Przysiecz Mikołaj odwiedził 
tradycyjnie 6 grudnia. W to niedzielne popołu-
dnie, mieszkańcy Przysieczy udali się na plac przy 
kościele, gdzie wozem z zaprzęgiem koni przyje-
chał św. Mikołaj. Tam nastąpił najbardziej wycze-
kiwany moment przez najmłodszych. W zamian 
za słodkie upominki, dzieci musiały zaśpiewać 
piosenkę albo opowiedzieć wierszyk. Najmłodsi 
byli nie tylko pod wrażeniem, ale w pierwszej 
chwili przestraszyli się miłego, starszego Pana 
z siwą brodą. Na szczęście po chwili pobytu 
z Mikołajem z powrotem zagościł uśmiech na ich 
twarzach.

Na zdjęciu uczestnicy projektu Jugendbox

Czy są tu grzeczne dzieci?
Św. Mikołaj odwiedził najmłodszych mieszkańców naszej gminy

Mikołaj w Przysieczy miał pełne ręce roboty

Dzieci z Zimnic zadowolone z wizyty Mikołaja
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Okres Świąt Bożego Narodzenia, to przede 
wszystkim czas radości i bycia razem 

z najbliższymi – niestety nie każdy z nas tak to 
odczuwa. Dla wielu osób są to najsmutniejsze dni 
w roku. Mamy na myśli przede wszystkim osoby 
samotne, o których rodzina albo zapomniała 
albo po prostu już jej nie mają. W takiej sytuacji 

W związku z ostatnio gorącym tematem włą-
czenia Winowa do granic miasta Opola, 10 

grudnia w Winowie odbyło się spotkanie wiejskie 
mające na celu poznanie zdania mieszkańców. 
Na spotkaniu obecny był sołtys Winowa, Pan Jan 
Damboń oraz Burmistrz Prószkowa Pani Róża 
Malik. Mieszkańcy, których przyszło dość dużo, 
bo prawie trzy razy więcej niż na inne spotka-
nie wiejskie, wyrazili niezadowolenie z pomysłu 
prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Obawiają 
się m.in. zamknięcia Ośrodka Zdrowia oraz dłu-
gich kolejek w opolskim ratuszu, ale przyczyn 
do dyskusji było zdecydowanie więcej, gdyż 
nikt do tej pory z władz Opola nie przedstawił 
argumentów za włączeniem Winowa do miasta 
wojewódzkiego. Szkoły, autobusy, zmiany doku-
mentów, opłaty, świetlice, sieć wodociągowo 

Człowiek potrzebuje być z drugim człowiekiem, 
ma w sobie naturalną potrzebę wchodzenia 

w relacje międzyludzkie. Bycie razem jednak wcale 
nie jest takie proste, to dzielenie nie tylko uczucia 
i wspólnego mieszkania ale przede wszystkim 
wspólne przeżywanie radości oraz smutków 
i przezwyciężanie przeciwności losu. Powiedzenie 
sobie sakramentalnego „Tak”, jest dopiero począt-
kiem drogi, która przed nami się otwiera.

Tradycją w naszej gminie stało się już, że 
raz w roku przypada jedna z wyjątkowych uro-
czystości – jubileusz Złotych Godów. W środę, 
16 grudnia w hotelu Arkas w Prószkowie na spe-
cjalne zaproszenie Urzędu Miejskiego zebrało się 
5 par, które w tym roku obchodziły 50-lecie swo-
jego małżeństwa. Trudno uwierzyć, że pół wieku 
temu te wyjątkowe pary przysięgały przed sobą 
i Bogiem, że nie opuszczą siebie, aż do śmierci. 

My nie chcemy do Opola?
Spotkanie wiejskie w Winowie

– kanalizacyjna, Pan prezydent o tym otwarcie 
nie mówi, a mieszkańcy na każdy z tych tematów 
dyskutowali.

 – Bardzo dobrze mieszka mi się w Winowie 
i cieszę się, że Winów jest w gminie Prószków. Jeżeli 
będziemy należeć do Opola, będziemy musieli 
zmieniać dokumenty: prawo jazdy, dowód, zapisy 

Mieszkańcy Winowa podczas spotkania 
wiejskiego

w księgach wieczystych. Jeżeli ktoś ma beztermi-
nowe prawo jazdy, nowe dostanie na 10 lat – tak 
pomysł włączenia do Opola komentował Pan 
Aleksander Udrycki.

Spośród wszystkich przybyłych na spotkanie, 
tylko jedna osoba wyraziła chęć przyłączenia do 
miasta. Zdecydowana większość zadeklarowała 
sprzeciw wobec pomysłu prezydenta Wiśniew-
skiego, natomiast 11 osób wstrzymało się od 
głosu. Warto podkreślić, że była to dość zróżnico-
wana grupa mieszkańców. Osoby, które mieszkają 
tu od bardzo dawna, takie które dopiero co się 
przeprowadziły, osoby starsze i młodsze. Patrząc 
na to wszystko mieszkańcy zdecydowanie nie 
chcą zostać częścią Opola, chcą pozostać w gmi-
nie Prószków. Tuż przed świętami mieszkańcy 
Winowa złożyli w ratuszu opolskim 79 wniosków 
o udzielenie informacji na temat powiększenia 
Opola. Wszyscy działają i robią co mogą, by pre-
zydent miasta przedstawił konkretne argumenty 
za włączeniem wioski do miasta. 

Ślubuję Ci miłość...
Jubileusz Złotych Godów w Hotelu Arkas

50 lat wspólnego życia należy uczcić  
lampką szampana…

A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę.  
– Co wtedy? 

– Nic wielkiego. – zapewnił go Puchatek.  – Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam.  
Kiedy się kogoś kocha,  to ten drugi ktoś nigdy nie znika.

Kubuś Puchatek

Podczas uroczystości życzenia jubilatom w imie-
niu swoim i Urzędu Miasta złożyła Pani Burmistrz 
Róża Malik. Starała się również dowiedzieć jak 
kiedyś wyglądał ślub i wesele. Wspomnienia 
jubilatów wniosły w spotkanie mnóstwo rado-
ści, między innymi te o podróżach poślubnych 
czy okresie narzeczeństwa. Podczas uroczystości 
swoje umiejętności zaprezentowali młodzi arty-
ści z Klubu Wokalisty pod kierownictwem Pani 

Żanety Plotnik. Nie zabrakło szampana oraz jubi-
leuszowego tortu. 

Miłość to szczególne i niepowtarzalne uczu-
cie, gdy jesteśmy  szaleńczo zakochani w brzu-
chu fruwają nam przysłowiowe motyle. Ale 
o miłość trzeba walczyć, trzeba o nią dbać i to 
nie tylko przed małżeństwem lecz przez całe 
życie, od narodzin aż po śmierć.  Wiedzą o tym 
doskonale Złoci Jubilaci, którzy swoim codzien-
nym życiem to udowadniają. Złotym Jubilatom 
życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności na 
dalsze lata oraz doczekania w zdrowiu, radości 
i dostatku Diamentowych Godów.

Złoci Jubilaci: Rita i Walter Freier z Zimnic 
Małych, Waltruda i Jan Niestrój z Nowej Kuźni, 
Maria i Jan Lach z Prószkowa, Małgorzata i Józef 
Widera z Zimnic Wielkich, Helena i Marcin Nowak 
z Ligoty Prószkowskiej.

Choinka nadziei
Uczniowie odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

na pewno są niektóre osoby z Domu Pomocy 
Społecznej w Prószkowie. Choć opiekunowie 
placówki robią wszystko, by ich podopieczni 
czuli się tam jak najlepiej, to niestety nie zastąpią 
im rodziny. Dla takich właśnie osób każda, nawet 
krótka rozmowa i wspólnie spędzony czas to 
najlepszy prezent na Święta. Z takim założeniem 
uczniowie Publicznego Gimnazjum i Szkoły Pod-
stawowej z Prószkowa odwiedzili Dom Pomocy 
Społecznej przy ulicy Zamkowej.

Celem wizyty gimnazjalistów było przystro-
jenie wraz z mieszkańcami Domu świątecznych 
choinek, które podarowało im Nadleśnictwo 
Prószków. Młodzież własnoręcznie przygotowała 
ozdoby, co dodatkowo ucieszyło i zaskoczyło 
podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej.

Uczniowie z piątej klasy również przygotowali 
świąteczne ozdoby dla mieszkańców. Przygo-
towali dla nich także specjalnie przedstawienie 
jasełkowe. A jedna z uczennic Kinga Kubiesa 
zaśpiewała solo kolędy i pastorałki. Podczas tego 
spotkania łamano się opłatkiem, składano sobie 
świąteczne życzenia oraz obdarowano pacjen-
tów świątecznymi kartkami i drobnymi upomin-
kami przygotowanymi przez małych i chętnych 
niesienia pomocy szkolnych wolontariuszy.

Te dwie wizyty młodzieży bardzo ucieszyły 
wszystkich podopiecznych prószkowskiego domu. 
W ten świąteczny czas, ale i przez cały rok pamiętajmy 
o ludziach samotnych. Nawet małe gesty, uśmiech 
podczas mijania się na ulicy czy wesołe pozdrowienie 
sprawiają im wiele radości, a to kosztuje tak niewiele.

Aktorzy ze Szkoły Podstawowej  
podczas występu 
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Gry planszowe to wspaniała zabawa podczas 
której można miło spędzić czas z rodziną 

i przyjaciółmi w czasie długich zimowych wieczo-
rów. Dzieci, które regularnie grają w gry planszowe, 
mają lepszy kontakt z rówieśnikami, potrafią się 
lepiej skupić na konkretnym zadaniu, a nauka 
w szkole przychodzi im łatwiej.  Wszystkie te czyn-
niki sprawiają, że tego typu spędzanie wolnego 
czasu ma przewagę nad grami komputerowymi. 
Wiedzą o tym doskonale uczniowie ze szkół, które 
w czwartek 10 grudnia w Ośrodku Kultury i Sportu 
w Prószkowie uczestniczyli w finale Festiwalu Gier 
Planszowych zorganizowanym przez Publiczną 
Szkołę Podstawową z Prószkowa. W festiwalu, 
który w tym roku odbywał się pod hasłem ,,Ode-
rwij się od komputera’’ wzięło udział osiem szkół, 
a dzieci zaprezentowały 19 gier finałowych. Czte-
roosobowe reprezentacje z każdej szkoły musiały 
wybrać zwycięzców. Choć nie było to proste zada-
nie, ponieważ wszyscy uczestnicy pokazali swoją 
kreatywność, zaangażowanie i wielką wyobraźnię, 
to pierwsze miejsce zajęła szkoła z Opola, nato-
miast na drugim stopniu podium stanęła podsta-
wówka z Prószkowa z grą pt. ,,Królestwo duchów’’. 
Uczniom podczas trwania konkursu towarzyszyli 
rodzice, którzy byli dumni ze swoich pociech 
i zadowoleni, że mogli ten czas spędzić ze swo-
imi dziećmi w tak ciekawy sposób. Pani Burmistrz 
objęła festiwal swoim patronatem i przyznała trzy 
nagrody specjalne dla gier „Spacer po Prószkowie”, 
„Moja droga do szkoły” (obie PSP Prószków) oraz 
„Planetolida” (ZSP Boguszyce). 

Stereotyp „seniora” sprawia, że młodzi ludzie 
często postrzegają ich jako osoby powolne, 

pozbawione energii i radości z życia. Nic bar-
dziej mylnego! To właśnie osoby starsze z dużym 
doświadczeniem i zaangażowaniem dalej udzie-
lają się nie tylko w naszej gminie, ale i całej Polsce, 
a swoim zapałem zawstydzają nie jedną młodą 
osobę.

W niedzielne popołudnie, 13 grudnia Zespół 
Parafialny Caritas zorganizował wigilijne spotka-
nie dla seniorów parafii Chrząszczyce. Po krót-
kim nabożeństwie seniorzy przeszli na salony 
„Gościńca Pod Różą”, gdzie wolontariusze Caritasu 

DFK spotkały 
się, by wspólnie 
świętować!
Weihnachtsfeier w DFK

Okres bożonarodzeniowy to okazja do spotka-
nia w gronie osób, z którymi współpracuje 

się przez cały rok lub dzieli się wspólne pasje. Jest 
to czas do podsumowań i składania sobie życzeń 
podczas dzielenia się opłatkiem. Tak też uczyniły 
koła DFK, by świętować ten czas.

13 Grudnia 2015 w sali wiejskiej w Zimnicach 
Wielkich odbył się doroczny Weihnachtsfeier 
zorganizowany przez miejscowe koło DFK. Orga-
nizatorzy podjęli gości obfitym poczęstunkiem 
potraw świątecznych. W programie artystycznym 
wystąpili m.in. orkiestra dęta z Zimnic, Zimnic-
kie przedszkolaki oraz goście z Prószkowskiego 
Domu Pomocy Społecznej.

Natomiast w Prószkowie również 13 grudnia 
odbyło się spotkanie. W dużej sali Ośrodka Kul-
tury i Sportu licznie spotkali się członkowie DFK 
Prószków. Spotkanie umilił występ duetu Aneta-
&Norbert, spektakl teatralny przygotowany przez 
Jugendbox oraz soliści.

Trzymamy kciuki, by wszystkie życzenia 
w nadchodzącym Nowym Roku się spełniły, 
a miejscowe koła DFK dalej tak prężnie działały 
jak do tej pory. 

DFK Prószków podczas Weihnachtsfeier 2015

Oderwij się od komputera!
Finał Festiwalu Gier Planszowych

Po takim wydarzeniu widać, że dzieci rozwi-
jają się nie tylko w szkole, ale również podczas 
tego typu festiwali. Kształci to u najmłodszych 
nie tylko kreatywność i wyobraźnię, ale również 
uczy pracy w grupie. W czasach, gdy komputer 
staje się coraz bardziej popularny warto przy-
pomnieć dziecku jak ciekawym zajęciem są gry 
planszowe, które można tworzyć samemu na 
podstawie tego kto czym się interesuje.

Pierwsza dziesiątka festiwalu przedstawia się 
następująco: 
1 miejsce „W królestwie krasnoludków” ZSP nr 2 
Opole 
2 miejsce „Królestwo duchów” PSP Prószków 
3 miejsce „Super uczeń” ZSP nr 2 Opole 
4 miejsce „Zaśmiecony las” ZSP nr 1 Opole 
5 miejsce „Pingwiny i cukierki” ZSP Złotniki 
6 miejsce „Schody do wiedzy” PSP Prószków 
7 miejsce „Magiczne jezioro” PSP Prószków 
8 miejsce „Opolszczyzna” ZSP Boguszyce 
9 miejsce „Licz z krokodylem” ZSP nr 1 Opole 
10 miejsce „Ucieczka z jaskini” ZSP Złotniki

Dzieci podczas Festiwal Gier Planszowych 
w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie

Warto o sobie pamiętać...
Wigilijne spotkanie seniorów parafii Chrząszczyce

Dzielenie się opłatkiem jest symbolem 
życzliwości i miłości

przygotowali pięknie udekorowane stoły. Spotka-
nie poprowadził jeden z najlepszych konferansje-
rów w gminie ks. Proboszcz Krystian Ziaja. Odbyło 
się wspólne dzielenie się opłatkiem oraz wspo-
minanie tych, którzy już odeszli. Burmistrz Prósz-
kowa Pani Róża Malik wręczyła kwiaty zasłużonym 
wolontariuszom, którzy wciąż pełni energii, bezin-
teresownie działają na rzecz lokalnej społeczności. 
Wśród obdarowanych znaleźli się Krystyna Kieł-
basa z Folwarku, Andreas Heinrich z Winowa oraz 
Pani  Róża Szindzielorz  ze Złotnik.

Oprócz spotkania i wspólnego dzielenia się 
opłatkiem, odbyły się także występy parafialnej 
młodzieży. Na scenie zaprezentowali się Marysia 
Szindzielorz i Rafał Lazik z Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Kaprys, Schola Parafialna pod kierow-
nictwem Pani Katarzyny Długosz, Orkiestra Dęta 
Prószków pod batutą Pana Andrzeja Bojarskiego 
oraz Alicja Szindzielorz – niezwykle  utalento-
wana młoda pianistka.

Wielkie podziękowania za organizację spotka-
nia należą się Paniom: Katarzynie Lelek, Jolancie 
Mróz, Beacie Dusza, Brygidzie Przybyła, Małgo-
rzacie Piaseckiej, Annie Witek, Roswicie Czura, 
Stefanii Lazik oraz Krystynie Weinzettel.



styczeń 2016strona 6

Mikołajki z bajki
Impreza dla mieszkańców Jaśkowic 

„Mikołajki z bajki” pod takim hasłem odbyła 
się impreza w Jaśkowicach zorganizo-

wana dla wszystkich mieszkańców. Powstała 
z inicjatywy Zuzanny Schauder przy ogromnym 
udziale Sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców. 
W sali pachnącej świątecznymi wypiekami 
i przystrojonej lampkami oraz ręcznie robio-
nymi ozdobami choinkowymi zgromadziło się 
ponad osiemdziesiąt osób. Dzieci wysłuchały 
bajek i uczestniczyły w zabawach prowadzo-
nych przez Panią padagog Zuzannę Schauder. 
Następnie pod okiem Pani pedagog Katarzyny 
Nocoń projektowały kartki świąteczne oraz 
ozdabiały aniołki z gipsu i pierniczki. W każdych 
formach chętnie uczestniczyli rodzice i dziadko-
wie, z czego cieszyli się najmłodsi. Strażacy z OSP 
w Jaśkowicach zaprezentowali dzieciom wóz 
i sprzęt strażacki więc odgłos syren rozbrzmiewał 
na całą wieś. Kolejną atrakcją było pieczenie kieł-
basek i wspólna biesiada przy ognisku.

Organizatorzy mają nadzieję, że frekwencja, 
która dopisała będzie impulsem, dzięki któremu 
podobne imprezy będą miały miejsce częściej 
w Jaśkowicach. Ponadto pragną podziękować 
mieszkańcom za liczne przybycie oraz za okazaną 
pomoc i zaangażowanie w organizacji imprezy 
mikołajkowej. 

Dzieci poszły do domów z garścią cukierków, 
upominkami i uśmiechniętymi buziami. Czy ktoś 
jeszcze nie wierzy w istnienie św. Mikołaja?

Pomóż zorganizować 
jubileusz!

W związku z obchodem jubileuszu 
85-lecia istnienia Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Prószkowie dyrekcja 
szkoły zwraca się z prośbą do swoich 

absolwentów o wypożyczanie starych, 
szkolnych fotografii. 

W ramach obchodów jubileuszu 
powstanie wystawa starych zdjęć 

oraz album. 
Zdjęcia można składać 
w sekretariacie szkoły.

Integracja w naszej lokalnej społeczności jest 
bardzo ważna, ponieważ sprawia, że czujemy 

i jesteśmy świadomi swej przynależności. Nie 
jeden z nas przekonał się już, że w trudnych 
chwilach jedynie wspólne działanie staje się klu-
czem do sukcesu. Z takiego założenia wyszli też 
organizatorzy spotkania w Złotnikach: OSP Złot-
niki, DFK Złotniki i Rada Sołecka.

Dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego, w sali gimnastycznej w Złotnikach 
odbyło się spotkanie integracyjne dla wszystkich 

Dnia 15 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół 
w Zimnicach Wielkich odbył się kiermasz 

świąteczny związany z projektem Unicef „ MALI 
uczniowie idą do szkoły”. 

 „MALI uczniowie idą do szkoły” to projekt 
edukacyjno-pomocowy,  z którego uczniowie 
naszej szkoły dowiedzieli się jak wygląda kwestia 
dostępu do edukacji na świecie. W Mali – kraju 
w Afryce Zachodniej, którego ponad połowę 
społeczeństwa stanowią dzieci, aż 40% z nich 
nie chodzi do szkoły podstawowej. Jeszcze mniej 
kontynuuję naukę  w szkole średniej.

Integrowali się w Złotnikach
Weihnachtsfeier w Szkole Podstawowej w Złotnikach

mieszkańców miejscowości. Podczas spotkania 
zadbano o to, by licznie zgromadzeni goście nie 
mogli ani chwili się nudzić. Na scenie zaprezento-
wali się m.in. młodzi tancerze z formacji Scorpion 
oraz muzykanci ze Złotnik i Chrząszczyc, którzy na 
co dzień grają w gminnych orkiestrach. Strażacy 
zaprezentowali pokaz ratownictwa medycznego, 
a Paulina Klosa zachwycała gości swoim śpiewem. 
Uroczystym punktem była wspólna kolacja miesz-
kańców, a tuż po niej rozbawił wszystkich do łez 
występ lokalnego kabaretu.

MALI uczniowie idą do szkoły!
Projekt edukacyjno-promocyjny Zespołu Szkół w Zimnicach Wielkich

W ramach akcji 
uczniowie wyko-
nali własne orygi-
nalne książki, które 
sprzedawane były                                
w trakcie kiermaszu. 
Zebrane fundusze mają pomóc umożliwić naukę 
dzieci w Mali. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ dzięki 
naszej pracy i kreatywności– wspieramy innych. 
Pomaganie jest bardzo przyjemne 

mgr Ida Bojarska
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Pierwsze kolędowanie zazwyczaj zaczyna się 
przy rodzinnym stole po wieczorze wigilijnymi. 
Ale czy wiecie, co to tak właściwie jest kolęda 
i jaka jest jej historia? Pierwotnie kolęda była 
radosną pieśnią noworoczną, która współcze-
śnie przyjęła formę pieśni bożonarodzeniowej. 
Wywodząca się z tradycji ludowej – dziś stanowi 

Święta to wyjątkowy czas, bez względu na to 
czy pracuje się w sklepie, naprawia buty, pie-

cze chleb czy... jest się muzykiem. Tuż przed świę-
tami młodzi muzycy z Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Kaprys sprawili, że pomimo braku śniegu 
mogliśmy poczuć tę wyjątkową, magiczną 
atmosferę świąt przenosząc nas w muzyczny 
świat kolęd i utworów świątecznych.

W niedzielę, 20 grudnia w Hotelu Arkas 
w Prószkowie odbył się świąteczny koncert 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys. Młodzi 
artyści przed tłumnie zebraną publicznością 
zaprezentowali najpiękniejsze kolędy, pasto-
rałki i świeckie utwory świąteczne. Okazję do 
zaprezentowania swoich umiejętności mieli 
także najmłodsi podopieczni orkiestry, któ-
rzy od niedawna uczą się gry na instrumen-
tach. Kawa i pyszne ciasta, którymi wszyscy 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Prósz-
kowie im ks. Hugo Kwiotka po raz pierw-

szy wzięli udział w IV Ogólnopolskim Konkursie 
Maszyn Wiatrowych. Celem konkursu było skon-
struowanie maszyny przetwarzającej energię 
niesioną przez wiatr, na energię mechaniczną. 
Konkurs składał się z trzech konkurencji: na naj-
większą moc, moment obrotowy przy zatrzy-
manym wale i obrotach przy obciążonym wale 
maszyny. Podczas turniejów wszystkie turbiny 
wiatrowe wykonane przez młodzież testowane 
były na profesjonalnych, w pełni zautomatyzo-
wanych stanowiskach pomiarowych zaprojek-
towanych i wykonanych przez zespół projektan-
tów i specjalistów z wspierającej imprezę firmy 
Unilogo.

Obszar Polski podzielony został na cztery 
regiony. Nasza drużyna składająca się z trzech 
uczniów: Mariusza Stępnia, Adama Małolep-
szego i Daniela Pielki, została zakwalifikowana 
do udziału w eliminacjach odbywających się 

Jak zostać konstruktorem na ogólnopolską skalę?
IV Ogólnopolski Konkurs Maszyn Wiatrowych

w Poznaniu. W eliminacjach regionalnych zajęli-
śmy III miejsce i tym samym zakwalifikowaliśmy 
się do ogólnopolskiego finału, który odbył się 
w Piasecznie 6 grudnia 2015 r. W finale startowało 
24 drużyn w kategorii gimnazjów i 26 w katego-
rii szkół ponadgimnazjalnych. W całym turnieju 
brało udział aż 327 drużyn.

Nasza drużyna o nazwie „FC Wiatrak” bardzo 
dobrze zaprezentowała się w finale zajmując 
w konkurencjach: na moc - 9 miejsce, na ilość 
obrotów - 9 miejsce i w konkurencji na najwięk-
szy moment obrotowy – 6 miejsce, co dało nam 
w ogólnej klasyfikacji bardzo wysoką 10 lokatę. 
Uczniowie przez kilka tygodni modyfikowali 
swoje urządzenie, szukając optymalnych para-
metrów do pracy swojej maszyny. Do pomocy 
zaangażowali się także rodzice uczniów, z którymi 
młodzi konstruktorzy konsultowali się w sprawie 
wykonania i doboru odpowiednich materiałów 
do budowy swojego urządzenia. Opiekunem 
drużyny był nauczyciel pan Jarosław Świeboda 

Mariusz Stępień, Adam Małolepszy  
i Daniel Pielka

oraz rodzic jednego z uczestników pan Piotr 
Małolepszy.

Celem całego projektu jest tworzenie, rozwija-
nie, propagowanie postaw i działań sprzyjających 
rozwojowi społecznemu i gospodarczemu zwią-
zanego z ochroną środowiska, ekologią i oświatą. 
Konkurs tak bardzo spodobał się uczestnikom, że 
już planują budowę nowej maszyny wiatrowej na 
następny konkurs, mając nadzieję, że doświad-
czenie jakie wynieśli z tej edycji pomoże zbudo-
wać im urządzenie jeszcze bardziej wydajne. 

Jarosław Świeboda

Kolędowanie przy ognisku!
Mieszkańcy Źlinic spotkali się na wspólnym śpiewaniu kolęd

nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia.  
Jedną z jej odmian jest pastorałka, która oparta 
jest na wątkach zaczerpniętych z życia codzien-
nego. Najsłynniejszą kolędą na całym świecie jest 
,,Cicha Noc’’, która została przetłumaczona aż na 
300 języków! 

W Źlinicach w trakcie Świąt już po raz drugi 
odbyło się wspólne śpiewanie przy ognisku. 
Lokalni muzycy rozpoczęli kolędowanie, a wraz 
z nimi w ten zimowy wieczór odezwało się wiele 
głosów mieszkańców, którzy odeszli od syto 
zastawionych stołów, by spędzić wspólnie czas 

wśród swojej lokalnej społeczności. Pomimo tego, 
że aura była raczej wiosenna niż zimowa i nie 
trzeba było bać się zimna, na przybyłych gości 
czekały pierniki, ciepła herbata i grzane wino. 
Organizatorzy spotkania, zadbali o wszystko, by 
uśmiech i zadowolenie nie opuszczał przybyłych 
mieszkańców.

 

Gminny Zarząd Mniejszości Niemieckiej               
w Prószkowie zaprasza na               

„KARNEVALTANZ” 
 

        Ligota Prószkowska dnia 23.01.2016 r.    
           w sali  "Waldesruh” przy ul. Aleja. 
 
                     Cena biletu 110,00 zł. 
Bilety do nabycia u przewodniczących kół DFK. 
 
Zapraszamy na wspaniałą zabawę przy 
śląskich i niemieckich szlagrach z lat           
70-tych, 80-tych, 90-tych. 
 
 

Świąteczny Kaprys!
Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys

przybyli mogli się częstować to również zasługa 
młodzieży. 

 Był to piękny wieczór, który z pozytywnym 
nastawieniem wprowadził nas w świąteczny 
tydzień.

Podczas koncertu sala w Hotelu Arkas 
wypełniła się po brzegi
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Z kroniki policyjnej...
Zdarzenia kryminalne z gminy Prószków:

W dniu 07 grudnia 2015 w miejscowości Górki nieznany sprawca po uprzed-•	
nim uszkodzeniu zamka w drzwiach włamał się do pomieszczenia gospo-
darczego, skąd  dokonał kradzieży elektro urządzeń do monitoringu i karmy 
dla zwierząt czym spowodował straty  w wysokości ponad 1000 zł 

POLICJA PRZYPOMINA INFORMUJE RADZI
 
Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, aby nie prowokować 

i nie ułatwiać włamania lub kradzieży.
- wyjeżdżając na dłuższy czas poproś zaprzyjaźnionego sąsiada lub kogoś 

z rodziny,  aby zaopiekowali się Twoim domem, stwarzając pozory pobytu 
właściciela w mieszkaniu oraz zwracając uwagę na obce osoby lub 
samochody pojawiające się w pobliżu.  Poproś,  aby zabierali ze skrzynki 
gazetki reklamowe, listy, kosili trawnik, odśnieżali podjazd, otwierali okna 
itp

-  zainstaluj dobre zamki do drzwi i okien oraz wizjer;
-  zainstaluj alarm przeciwwłamaniowy, najlepiej  za pośrednictwem reno-

mowanej firmy;
-  zamykaj zawsze drzwi na zamek zwłaszcza gdy pozostajesz sam 

w mieszkaniu;
-  jeśli mieszkasz sam nie rozgłaszaj tego;
-  zawsze po zmroku zasłaniaj okna tak, aby wnętrze mieszkania było nie-

widoczne z zewnątrz;

Januar
Benannt nacht der römischen Gottheit Janus
welcher mit zwei Gesichtern dargestellt wird,
rückblickend in die Vergangenheit
vorausschauend in die Zukunft.

Wir schauen voraus; in die Zukunft:
Wenn die Menschen sich einander näher kommen,
in Eintracht leben, aneinander glauben und vertrauen,
dann besiegt die Nächstenliebe
zu den Menschen und den Tieren jegliches Böse.
Dann, ja dann könnten wir im neuen Jahr
zufrieden sein.

Styczeń
Janus – rzymskie bóstwo
przedstawione z dwoma twarzami
zwróconymi wstecz do przeszłości
i w przód do przyszłości.

My patrzymy do przodu w przyszłość:
Gdy wzajemnie sobie zaufamy i uwierzymy
to miłość do człowieka i zwierząt
pokona wszelkie zło. 
Wtedy Nowy Rok najprawdopodobniej
przyniesie nam zadowolenie.

Ingeborg Odelga

Szerokiej drogi!
Przedszkolaki otworzyły nową drogę

Droga na odcinku Chrząszczyce-Górki została już oficjalnie otwarta, choć 
musimy przyznać, że w dość nietypowy sposób, ponieważ dokonały 

tego przedszkolaki. W Publicznym Przedszkolu w Górkach zorganizowano 
specjalne spotkanie, podczas którego aspirant sztabowy Maciej Kędra 
z Komendy Miejskiej Policji w Opolu przeprowadził zajęcia dotyczące bez-
pieczeństwa na drodze. Na otwarciu kluczowej drogi w naszej gminie nie 
mogło zabraknąć Pani Burmistrz Róży Malik oraz członka zarządu woje-
wództwa Pana Szymona Ogłazy.

Przypominamy, że budowa nowej drogi trwała trzy miesiące (od 19 
sierpnia do 16 listopada 2015 roku). Wykonawcą inwestycji była firma DRG-
BUD Sp. z o.o. z Lubojenki k. Częstochowy. 

Ostateczny koszt wyniósł ponad 3,5 mln zł, a w ramach tej inwestycji 
przebudowano drogę na odcinku 1,3 km, wykonano nową konstrukcję 
jezdni, wybudowano nowe chodniki, zatokę autobusową, zjazdy na posesje 
i pola, ścieżkę pieszo-rowerową o długości 900m, odbudowano przydrożne 
rowy, przebudowano sieć teletechniczną i przyłącza wodociągowe leżące 
w pasie drogi. Jest to część projektu, by poprawić połączenie południowej 
części województwa opolskiego z autostradą A4. 

Jako mieszkańcy mamy nadzieję, że droga i wszystkie inwestycje dookoła 
będą nam dobrze i długo służyły. Jednocześnie musimy pamiętać, że choć 
jest to nowy asfalt w dalszym ciągu przejeżdżamy przez teren zabudowany, 
tędy do przedszkola i na przystanki porusza się wiele osób. Pamiętajmy 
zatem o bezpieczeństwie i spuszczeniu nogi z gazu.


