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Jak co roku, z okazji Barbórki 
w Restauracji Antek odbył się Turniej 
Skata. W tym dniu największa sala 
restauracji wypełniła się po brzegi. 

Str. 3

Agencja Rynku Rolnego w Opolu 
zorganizowała akcję, dzięki której 
szkoły mogły otrzymać darmowe jabłka 
dla swoich uczniów i pedagogów. 

Str. 5

Na początku grudnia Orkiestra Dęta 
z Prószkowa brała udział w warsztatach 
muzycznych w Świeradowie Zdroju.
Celem ich wyjazdu było doskonalenie 
umiejętności muzycznych oraz wspólna 
integracja.                Str. 3

Turniej Skata  
w Restauracji Antek

Uczniowie otrzymali 
6000 kg jabłek

Meldunek prosto z szeregów 
Gminnej Orkiestry

Witamy w Nowym Roku! W najnowszym numerze Kronikarza znajdą Państwo relację ze świątecznych koncertów,  
spotkań z Mikołajem oraz informacje z życia gminy.      Str. 2, 6.

Nowy Rok niech niesie wszystkim nadzieję
na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile
chcemy złożyć najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych i radosnych dni
oraz szczęśliwego Nowego Roku.
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temu św. Miko-
łaj może przyjść 
lub raczej przy-
lecieć na swoich 
saniach z reni-
ferami również 
w przyszłym roku.

Z pewnością najczęściej włącza telewizor lub 
komputer i jest z tego bardzo zadowolone. 

Znajdzie się też pewnie duże grono rodziców, dla 
których jest to wygodne, bo nie muszą zajmo-
wać się pociechą. Zapominają o tym, że dziecko 
siedząc we własnym pokoju, w pojedynkę prze-
żywa emocje.

Aby choć trochę zmienić ten stan rzeczy, 
po raz czwarty zorganizowaliśmy Festiwal Gier 
Planszowych. Zaprosiliśmy do udziału 6 szkół 
z terenu województwa. Nauczyciele zachę-
cili dzieci do wykonania gier planszowych, 
a uczniowie w ten projekt wciągnęli rodziców. 
I po raz czwarty zostaliśmy zaskoczeni pomy-
słowością, kreatywnością oraz starannością 
wykonania gier. Już same tytuły rozbudzały 
wyobraźnię. No bo o czym może być np. gra 

Kto nie lubi dostawać prezentów? Chyba 
każdy nie tylko lubi dostawać, ale i dawać 

prezenty, a osobą która się w tym specjalizuje 
jest niewątpliwie święty Mikołaj. Tę postać znają 
zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Starszy pan 
z długą białą brodą, ubrany w czerwony płaszcz 
z dużym workiem pełnym upominków, mieszka-
jący w Laponii wraz ze swoimi małymi pomoc-
nikami-elfami, to postać, która odwiedza przede 
wszystkim najmłodszych na całym świecie.  
Do naszej gminy też zdążyła zajrzeć i odwie-
dziła dzieci z Przysieczy, Górek, Złotnik, Folwarku 
i Winowa. 

W czwartek, 8 grudnia w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Złotnikach dzieci miały okazję 
spotkać się ze św. Mikołajem i otrzymać pre-
zenty. Pomocą Mikołajowi służyła Pani Burmistrz, 
w końcu Starszemu Panu każda dodatkowa para 
rąk w ten dzień jest niezwykle przydatna, by 
nikt za długo nie czekał na wymarzona paczkę. 
Za zaproszenie Mikołaja mieszkańcy dziękują 
DFK Złotniki, OSP Złotniki, Radzie Sołeckiej 
i Sołtysowi.

W ten sam dzień św. Mikołaj odwiedził rów-
nież Folwark i Winów, gdzie po mszach świętych 

Na początku grudnia w Winowie odbyło się 
kolejne już spotkanie z władzami Opola. Na 

spotkanie z mieszkańcami przyjechał Zastępca 
Prezydenta Miasta Opola pan Mirosław Pietrucha 
wraz z urzędnikami oraz prezes zarządu ZGKiM 
z Prószkowa.

Tematem dyskusji była sprawa związana 
z odbiorem ścieków z nowo przyłączonej miej-
scowości do stolicy województwa/ Opola.  

Żegnamy Winów!
Ostatnie spotkanie w Winowie

Kolejną kwestią była informacja dotycząca 
nowego kodu pocztowego i placówki pocztowej 
obsługującej mieszkańców Winowa. Od stycznia 
będzie nią Urząd Pocztowy 4 przy ulicy Wróblew-
skiego. Poruszony został ponownie temat zmiany 
nazwy ulicy Słonecznej, która miała być ul. Lazurową, 
a mieszkańcy chcą by była ulicą Winogronową. 

Stawki podatków i plan zagospodarowania 
przestrzennego to kolejne ważne tematy, o których 
rozmawiano podczas spotkania. Obecny plan zago-
spodarowania przestrzennego nie będzie obowią-
zywał, a miasto Opole jest zmuszone do stworze-
nia nowego. Natomiast stawki podatków obszarów 

przyłączonych będą niższe niż dotychczasowe 
stawki na terenie miasta Opola za rok 2017.

Na spotkaniu potwierdzono, że linia autobu-
sowa numer 15 będzie kursowała przez Winów, 
aż do miejscowości Górki. Wiele osób zapyty-
wało i niepokoiło się sprawą ośrodka zdrowia. 
W związku z wypowiedzeniem umowy przez 
obecnego najemcę z nowym rokiem ośrodek 
przestanie funkcjonować. Na szczęście pojawił się 
kandydat do przejęcia budynku, który chce pro-
wadzić ten sam profil działalności gospodarczej. 
Nie ma tylko jednoznacznie określonej daty od 
kiedy ośrodek będzie ponownie funkcjonował.

Co robi współczesne dziecko w wolnym czasie?
Festiwal Gier Planszowych

„Czekolandia”, albo „Zaczarowana Kraina” czy 
„Himalayka”? 

Festiwal pokazał, jak wielkie pokłady twór-
czego myślenia znajdują się w głowach dzieci. 
Pomysły na grę były bardzo różne. Na przykład 
podczas gry w „Planszową Grę Sportową” trzeba 
się było mocno napocić, aby wykonać zadania 
ruchowe czekające na graczy. W innych grach 
trzeba było wykazać się dużą wiedzą ogólną, aby 
odpowiedzieć na pytania, które gracze napotykali 

w drodze do mety. Wspólnie spędzony czas był 
także okazją do rozmów, poznania nowych kole-
żanek i kolegów z innych szkół. 

Grając w planszówki, dzieci uczą się nowych 
słów, liczenia, logicznego myślenia, dowiadują się, 
że nauka poprzez zabawę jest przyjemna. Zaletą 
planszówek jest to, że nie ma w nich brutalności, 
a grając w nie dziecko uczy się, jak radzić sobie 
z przegraną i jak zachować się, gdy wygra. Każda 
gra czegoś uczy, a taka wymyślona i wykonana 
samodzielnie jest jeszcze bardziej atrakcyjna. 
Mamy nadzieję, że gry będą okazją do rodzinnych 
potyczek i wspólnego spędzania czasu. 

Bardzo dziękujemy również sponsorom, bez 
których nie udałoby się zorganizować takiej 
imprezy oraz pani Róży Malik – burmistrz Prósz-
kowa, która objęła Festiwal swoim patronatem.

Kazimierz Janczak
koordynator Festiwalu Gier Planszowych

Mikołaj odwiedził najmłodszych mieszkańców!
Spotkanie ze św. Mikołajem

spotkał się z dziećmi, a te przed dostaniem pre-
zentów opowiadały wierszyki i śpiewały piękne 
piosenki. 

W niedzielę, 11 grudnia po południu św. Miko-
łaj odwiedził  natomiast mieszkańców Górek 
i Przysieczy. Oprócz wizyty z przybyszem z białej 
Laponii, na wszystkich przybyłych tego dnia cze-
kało wiele atrakcji. W Górkach dzieci wraz z rodzi-
cami dekorowali wcześniej upieczone przez Radę 
Sołecką pierniki, szykowali stroiki i inne zielone 
ozdoby na święta, natomiast w Przysieczy w sali 
„U Rumcajsa” dziecy przygotowały dla Mikołaja 
piękny, świąteczny występ. Było radośnie, kolo-
rowo, a najmłodszym uśmiech nie schodził z twa-
rzy.

W tym roku Mikołaj nie rozdał ani jednej rózgi, 
a to oznacza, że dzieci mieszkające w gminie Prósz-
ków są naprawdę grzeczne przez cały rok, dzięki 
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Jasełka w PG 
Prószków

Jasełka to widowiska o Bożym Narodzeniu 
zapoczątkowane przez św. Franciszka z Asyżu. 

Ich treścią była historia narodzenia Jezusa 
w Betlejem i spisku Heroda. Obecnie można 
powiedzieć, że jest to zwyczaj, który na dobre 
wpisał się w kalendarz wydarzeń nie tylko szkol-
nych, ale i już przedszkolnych. Młodzież i dzieci 
biorą udział w świątecznych przedstawieniach, 
przypominając swojej widowni jak to wszystko 
wyglądało ponad 2000 lat temu.

W tym roku piękne jasełka wystawili ucznio-
wie Publicznego Gimnazjum z Prószkowa pod 
opieką pani Anety Drąg. Były oryginalne deko-
racje, śpiewanie kolęd i oczywiście przedstawie-
nie na wysokim poziomie. Brawa na widowni 
bili nie tylko nauczyciele i koledzy, ale również 
rodzice uczniów. Pani Dyrektor - Joanna Rasch 
w swoim przemówieniu podkreśliła talent gim-
nazjalistów oraz to co w świętach jest najważniej-
sze, a więc ciepło, radość oraz klimat, który jest 
niepowtarzalny. 

Jak co roku, z okazji Barbórki w Restauracji 
Antek odbył się Turniej Skata. W tym dniu naj-

większa sala restauracji wypełniła się po brzegi 
zawodnikami, którzy zebrali się w Źlinicach, by 
rozegrać VII Grand Prix Opolskiego Związku Skata. 
W zawodach wzięło udział ponad 80 uczestników 
nie tylko z Opolszczyzny. Zwycięzcą został pan 
Adam Kołodziejczyk z klubu OSP Lędziny, na dru-
gim stopniu podium stanął pan Piotr Koziorowski 

Ilona Wiśniewska to polonistka, fotografka 
i reporterka. Współpracuje z ,,Polityką’’, gdzie 

regularnie publikuje swoje reportaże z mroźnej 
Północy. Jest autorką reportaży ,,Białe. Zimna 
wyspa Spitsbergen.’’ i ,,Hen. Na północy Nor-
wegii.’’ Pochodzi z Prószkowa, ale od 2010 roku 
mieszka na Spitsbergenie, największej wyspie 
Norwegii, gdzie przez cztery miesiące nie ma 
słońca, a przez kolejne pięć ono po prostu nie 
zachodzi. 

Opolska Barbórka 2016 
VII GRAND PRIX Opolskiego Związku Skata 

reprezentujący klub LKS Mechanik Kochcice, 
a trzecie miejsce zajął pan Jerzy Trzeciakowski  
z klubu LECH Kędzierzyn-Koźle. Z gminy Prószków 
w rozgrywkach wzięli udział zawodnicy klubu 
RAMSCH Chrzowice, a najwyżej uplasował się pan 
Leonard Wotzka, który zajął 18 miejsce. 

Sponsorami i patronami tego wydarzenia 
w tym roku byli Burmistrz Prószkowa Róża Malik 
i poseł Ryszard Galla.

Spotkanie z Panią Iloną Wiśniewską

W piątek, 2 grudnia pani Ilona spotkała się 
ze swoimi czytelnikami z Prószkowa w Ośrodku 
Kultury i Sportu. Autorka opowiadała o warun-
kach i sposobie życia ludzi na wyspie Spitsber-
gen, gdzie obywateli z prawie pięćdziesięciu 
różnych krajów jest tam 2,5 tysiąca, a niedźwie-
dzi polarnych 3 tysiące. Odpowiadała na wiele 
przeróżnych pytań i pokazała zdjęcia z Norwe-
gii, które wzbudziły nie małe zainteresowanie. 
W końcu na tej wyspie nie ma ani jednego 
drzewa, ani jednego kota, arktyczne lato jest 
o jakieś 30 stopni chłodniejsze od tego euro-
pejskiego i łatwo tam zapomnieć, że świat jest 

gdzie indziej, o tym pisze pani Ilona Wiśniewska 
w swojej pierwszej książce reporterskiej, dla-
tego nikogo nie dziwi fakt, że zdjęcia pokazane 
na spotkaniu momentami wydawały się zupeł-
nie nierealne. 

Na zakończenie można było poprosić repor-
terkę o autograf i zamienić parę słów z miesz-
kanką z Północy. Po takim wieczorze wielu osobą 
w nocy mogły przyśnić się białe krajobrazy nor-
weskiej wyspy i pytania jak to jest mieszkać na 
wyspie, gdzie ,,latem jest jasno i zimno, a zimą 
ciemno i bardzo zimno’’? Na te pytania odpo-
wiedź zna tylko pani Ilona Wiśniewska.
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„Wszystkie kolory świata” to globalna akcja 
UNICEF, która już po raz czwarty jest 

realizowana w polskich szkołach. Jej celem jest 
wsparcie programów szczepień ratujących życie 
dzieci w najuboższych krajach świata. W ramach 
akcji uczniowie własnoręcznie projektują i szyją 
szmaciane laleczki. Każda z nich będzie miała 
nadane imię i przypisany kraj, z którego pocho-
dzi. Po zakończeniu pracy, w szkole odbędzie 
się wystawa laleczek. Na ten dzień dzieci zapro-
szą do szkoły rodziców, dziadków, opiekunów 
i społeczność lokalną. Każdy będzie mógł wybrać 
laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie 
uratować życie dziecku w Afryce przekazując na 
ten cel darowiznę. W tym roku pomoc polskich 
uczniów będzie kierowana do Angoli, gdzie 
każdego dnia dzieciom zagrażają takie choroby 
jak cholera, odra, polio, gruźlica czy żółta febra. 
Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka 
Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF.

Poprzednie trzy edycje akcji „Wszystkie Kolory 
Świata” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
ze strony szkół i przedszkoli. Dotychczas w akcji 
uczestniczyło ponad 2000 placówek z Polski. 
Dzięki zaangażowaniu całych społeczności lokal-
nych udało się pozyskać prawie 2 miliony złotych 
na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone, Cza-
dzie i Sudanie Południowym. Zebrane fundusze 
umożliwiły zaszczepienie setek tysięcy dzieci. 

Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich w tym 
roku również wziął udział w tej akcji. Uczniowie 
z naszej placówki przygotowali specjalne, cha-
rytatywne laleczki będące symbolem pomocy, 
jakiej uczniowie chcą udzielić swoim rówieśni-
kom z Angoli, gdzie dzieci umierają z powodu 
chorób, którym potrafimy zapobiegać. 

Dnia 13 grudnia odbył się w naszej szkole 
Kiermasz Lalek uszytych w ramach akcji. Aż 67 
uczniów, wraz z rodzicami włączyło się do pro-
jektu i uszyło lalkę. Szkoła zebrała 560 zł na szcze-
pienia dzieci z Angoli.

Dodatkowo Samorząd Uczniowski Zespołu 
Szkół wyłonił zwycięzców konkursu na najpięk-
niejszą Lalkę projektu. Oto wyróżnieni: • I miejsce 
– Samuel Muzyka – klasa I szkoły podstawowej 
• II miejsce – Dominik Sobota – klasa II gimna-
zjum • III miejsce – Samuel Gurbierz – klasa II 
szkoły podstawowej

Poprzez udział naszej szkoły  w akcji UNICEF, 
chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, że 
pomaganie może być przyjemne i wiązać się 
z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich 
zaangażowaniu można uratować życie dziecka. 

 mgr Ida Bojarska
„Wszystkie Kolory Świata” są częścią ogólnopol-

skiej kampanii UNICEF „Uratuj dziecko w Afryce”. Wię-
cej informacji: www.unicef.pl/afryka

Orszak przedszkolnych kolędników 
odwiedza mieszkańców Zimnic Małych

Grudzień to magiczny miesiąc pełen radości, 
niesienia pomocy innym, kończenia zale-

głych prac i szykowania postanowień na zbli-
żający się wielkimi krokami nowy rok. Jest to 
również, a może nawet przede wszystkim czas 
wspólnych rozmów i spotkań z rodziną, przyja-
ciółmi, znajomymi. Spotkania opłatkowe i wigi-
lijne to najlepsza forma, by wspólnie porozma-
wiać, złożyć sobie życzenia i powspominać co 
wydarzyło się w mijającym roku.

Spotkanie wigilijne członków DFK odbyło się 
w sali Ośrodka Kultury i Sportu. Spotkanie przy 

Świąteczne spotkanie DFK Prószków
kawie i cieście umilały wyjątkowe występy. Wszyscy 
zebrani świąteczną atmosferę poczuli już podczas 
pierwszego występu, kiedy na scenie zaprezento-
wała się pani Ingeborga Odelga, swoimi wierszami 
sprawiła, że na niebie zajaśniała pierwsza gwiazda, 
a za oknem zaczął padać śnieg. Po tak wspaniałym 
początku na scenie pojawili się goście specjalni, 
a więc zespół Ligockie Wrzosy na czele z panem 
Przemysławem Ślusarczykiem. Na koniec swoim 
talentem podzieliła się młodzież. Występy Jugen-
box oraz Pauliny Rasch i Paluny Klosa zakończyły 
wigilijne spotkanie członków DFK.

Świąteczne akcje w Przedszkolu 
w Zimnicach Małych

Od trzech lat  w Przedszkolu Publicz-
nym w Zimnicach Małych przedszkolaki 

w ramach akcji „Przedszkolni kolędnicy” odwie-
dzają samotnych i starszych mieszkańców Zim-
nic Małych zanosząc „dobre słowo”, kolędując, 
składając życzenia i wręczając upominki, które 
zostały wykonane wspólnie z ich rodzicami na 
spotkaniu mikołajkowym. Akcja odwiedzania 
mieszkańców odbywa się również przed świę-
tami wielkanocnymi już od trzech lat i ma na celu 
uwrażliwianie  przedszkolaków na dostrzeganie 
potrzeb osób starszych i samotnych, jak również 
integrowanie ze środowiskiem lokalnym.

Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego 
w Zimnicach Małych w okresie przedświątecz-
nym wzięli  również udział w adwentowym tur-
nieju słówek z języka angielskiego pt. „Słówko na 
dziś”. Istotą zabawy było codzienne poznawanie 
jednego, dotychczas nieznanego słówka w języku 
angielskim, które następnie zawieszane było 
na kalendarzu adwentowym. W akcję włączeni 
zostali również rodzice, którzy codziennie otrzy-
mywali wiadomość sms-ową o treści: „słówko 
na dziś”, co pozwoliło na wspólne przyswajanie 

Wykonanie 
upominków 
dla samotnych 
mieszkańców 
podczas 
mikołajkowego 
spotkania 
z rodzicami

słówek w języku angielskim. Celem projektu było 
rozbudzanie zainteresowań językowych przed-
szkolaków oraz kultury anglojęzycznej. W koń-
cowym okresie adwentowym odbył się przed-
szkolny turniej, podczas którego przedszkolaki 
miały możliwość sprawdzenia swojej znajomości 
poznanego słownictwa. 

Ratują dzieci w Afryce!
Ogólnopolska akcja „Wszystkie Kolory Świata”
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Szkolenia dla biznesu, styczeń-luty 2017

Agencja Rynku Rolnego w Opolu zorganizowała 
akcję, w ramach której szkoły mogły otrzymać 

darmowe jabłka dla swoich uczniów i pedago-
gów. Gimnazjum z Prószkowa wzięło udział w tym 
projekcie, by promować zdrowe odżywianie. 9 
grudnia do szkoły przyjechał transport jabłek. 

Rozdysponować należało aż 6000 kg jabłek, 
a więc 320 skrzynek. Każdy uczeń otrzymał dwie 
skrzynki jabłek, a jest to około 40 kilogramów. 
Owoce otrzymali również wszyscy pracownicy 
i emeryci szkoły.

Uczniowie otrzymali 6000 kg jabłek!
Owoce i warzywa są najlepszym źródłem 

witamin, składników mineralnych i błon-
nika pokarmowego, ponadto przeciwdzia-
łają zakwaszeniu organizmu i mają działanie 
przeciwmiażdżycowe oraz przeciwnowotwo-
rowe. Dlatego owoce i warzywa są tak ważne 
dla naszego zdrowia i powinny stanowić 
podstawę żywienia. Warto je dodawać do 
każdego posiłku, ponieważ powinno się zja-
dać co najmniej 5 porcji warzyw i owoców 
dziennie.

W marcu/kwietniu 2017 roku Partnerstwo Borów Niemodlińskich ogłosi 
nabory wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji nowej Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Będą to nabory na ZAKŁADANIE działalności gospodarczej 
(tzw. premie) oraz na ROZWIJANIE działalności gospodarczej.

W przypadku premii na start można otrzymać dotację 60 000 zł (100% dofinanso-
wania, środki przelewane na konto przed realizacją projektu). W przypadku rozwija-
nia poziom dofinansowania może wynosić nawet 300 000 zł, tj. do 70% kosztów.

Wnioski będzie można składać w zakresie PKD wpisującym się w:
• PRZEDSIĘWZIĘCIE 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
wsparcie dla firm z zakresu: wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, łowiectwo, działalność usługowa 

związana z leśnictwem, wydobywaniem i obróbką surowców mineralnych, produkcją owoców i warzyw, przetwórstwo 
mleka, produkcja tartaczna oraz szeroko rozumiane stolarstwo i produkcja opakowań drewnianych produkcja cegieł, 
odlewnictwo żeliwa, działalność zw. z ochroną środowiska (odprowadzanie ścieków, zbieranie odpadów), działalność 
zw. z projektowaniem zieleni oraz jej utrzymaniem i pielęgnacją, uprawa drzew i krzewów owocowych, jagodowych 
i orzechów, uprawa winogron na potrzeby win, produkcji i sprzedaży pieczywa, ciast i ciastek, przetwórstwo i sprzedaż 
owoców i warzyw, przetwórstwo mleka i wyrób serów, produkcja win, piwa, wód mineralnych, produkcja plecionkarska, 
produkcja ceramiczna, kucie metali, sprzedaż ryb

• PRZEDSIĘWZIĘCIE 2: POKOLENIA
wsparcie na zakładanie i rozwijanie prywatnych żłobków,przedszkoli, domów seniorów oraz rozwój usług opieki nad 

osobami zależnymi od osób aktywnych zawodowo(rehabilitacja, usługi czasu wolnego)

• PRZEDSIĘWZIĘCIE 3: TURYSTYKA W BORACH NIEMODLIŃSKICH
zwiększamy ilość obiektów i usług związanych z obsługą ruchu turystycznego (wsparcie miejsc noclegowych, 

gastronomii, turystyki aktywnej)

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń otwierających ww. nabory. Najbliższe szkolenie 
odbędzie się 9 stycznia 2017 roku, o godz. 16:00 w sali Urzędu Miejskiego w Białej.

Kolejne spotkania o tej samej tematyce zaplanowaliśmy:
– 19.01.2017, godz. 16:00 – UG Dąbrowa
– 24.01.2017, godz. 17:00 – UG Tułowice
– 6.02.2017, godz. 17:00 – Prószków
Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji:
Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Rynek 52, Niemodlin
tel. 77 4606 351, niemodlinskie@op.pl

www.boryniemodlinskie.pl
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Koncert świąteczny Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Kaprys wszedł już na stałe w kalendarz 

imprez mieszkańców gminy. Jest to koncert, na 
który chętnie przyjeżdżają mieszkańcy wszyst-
kich okolicznych miejscowości.

Winter 2006 in Proskau

Diesmal war der Winter hart.
Schnee ist gefallen,
so viel wie noch nie,
er reicht bis an die Knie.

Der viele, viele Schnee
liegt gefroren auf manchen Gängen.
Er sollte geräumt sein.
Die Straβe sollte gestreut sein.
Es gäbe nicht so viele Kraksen
die Zahl der Unfälle wachsen.

“Ich darf mich nicht überanstrengen”
sagte mir eine Frau,
stellte den Besen an die Wand
und verschwand.
Ich aber schufelte und schaufelte
bis der Schnee sein Ende fand.

Einer tut seine Pflicht,
der andere nicht.
Da helfen keine Paragrafen, keine Gesetze
der Schnee bleibt liegen.

So ist es nicht nur mit dem Schnee,
auch die anderen Pflichten
wollen nicht ALLE tragen,
nur wir, die WENIGEN
sollen uns plagen.

Ingeborg Odelga

26 listopada 2016 w Łubniańskim Ośrodku 
Kultury odbyła się gala finałowa 23. edy-

cji Regionalnego Konkursu „Ze Śląskiem na ty”. 
W sumie przysłano 104 prace w czterech katego-
riach wiekowych. W grupie gimnazjalistów jury 
doceniło pracę Laury Mross – uczennicy  Zespołu 
Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wiel-
kich, przyznając jej wyróżnienie. Autorka cie-
kawie opowiada historie zaklęte w kamieniu, 
które dotyczą dwunastu przysieckich  kapliczek, 
począwszy od najstarszej z 1800 roku, a koń-
cząc na tej  najmłodszej z 2005. Odwołuje się do 

Ze Śląskiem na ty!
Gala finałowa 23. edycji Regionalnego Konkursu „Ze Śląskiem na ty”

wspomnień mieszkańców  rodzinnej  Przysieczy 
, przytacza legendy, a swoją opowieść dokumen-
tuje zdjęciami.

W zakończeniu pracy wyznaje:
„Nasze kapliczki są wyrazem wiary przysie-

czan i zaufania Bogu. (…) Myślę, że my – młodzi  
Ślązacy dzięki nim możemy się wiele nauczyć. 
Dowiadujemy się na przykład, w co wierzyli 
nasi przodkowie, do czego przywiązywali szcze-
gólną uwagę. Poznajemy historię naszej wsi  i  jej  
mieszkańców”.

Jolanta Drwięga

Koncert 
świąteczny 
KAPRYS

W tym roku, 18 grudnia w niedzielne popołu-
dnie cała sala Hotelu Arkas wypełniona była po 
brzegi. Orkiestra przygotowała mnóstwo utwo-
rów świątecznych oraz zadbała o świąteczny 
wystrój. W przerwie na wszystkich gości czekała 
pyszna kawa i ciasto. Okazję do zaprezentowania 
swoich umiejętności mieli również najmłodsi 
podopieczni orkiestry. Na niecały tydzień przed 
świętami młodzi muzycy wprawili wszystkich 
obecnych w prawdziwy świąteczny nastrój i zde-
cydowanie uświadomili, że święta są już tuż, tuż.
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Co słychać u naszych gminnych muzyków?
Meldunek prosto z szeregów Gminnej Orkiestry

W niedziele, 11 grudnia podopieczni Ośrodka 
Kultury i Sportu w Prószkowie uczestniczyli 

w VI edycji Turnieju Mikołajowego „Przyjaciele 
Soccer College” na hali w Dobrzeniu Wielkim. 
Mecze odbywały się w dwóch kategoriach 
wiekowych. Rano do walki stanął rocznik 2009 
i młodsi, a po południu 2007 i młodsi.

Turniej przeprowadzony był w dość niety-
powy sposób, ponieważ rozgrywki prowadzone 
były na 4 bramki, po 3 zawodników w polu, bez 
bramkarzy. W rywalizacji wzięło udział po 8 dru-
żyn w każdej kategorii, mecze po 12 minut, każdy 
z każdym, na dwóch oddzielnych boiskach. 

Na początku grudnia Orkiestra Dęta z Prósz-
kowa brała udział w warsztatach muzycz-

nych w Świeradowie Zdroju. Celem ich wyjazdu 
było doskonalenie umiejętności muzycznych 
oraz wspólna integracja, która jest bardzo ważna 
podczas gry w orkiestrze. 

Cieszy nas, że do orkiestry przybywają nowi 
adepci muzyki. Może na początku czują pewien lęk 
w nowej społeczności, dlatego przez takie właśnie 
wyjazdy mamy okazję lepiej się poznać i nawiązać 
bliższe więzi z nowymi przyjaciółmi – opowiada 
Piotr Pach. Granie w orkiestrze to wyjątkowe 

hobby. Muzykanci muszą czuć się tutaj jak w rodzi-
nie, aby podczas występów być naprawdę zgra-
nym. W przeszło 30-osobowej grupie jakikolwiek 
gest np. mrugnięcie okiem ze strony kapelmistrza 
czy któregoś z orkiestrantów musi być właściwie 
odebrany przez pozostałych członków orkiestry. 
To jeden organizm, który by dobrze funkcjonować 
musi wspólnie działać – dodaje Piotr.

Świerardów to miejsce do którego Orkiestra 
z Prószkowa chętnie przyjeżdża. Tym razem, 
podczas swojej wizyty uświetniła swoją muzyką 
niedzielną Mszę Świętą w jednym z tamtejszych 
kościołów. Wbrew pozorom Orkiestra jest mocno 
zapracowana. W ciągu roku występuje około 60 
razy – zarówno na terenie całej Polski, jak również 
w Czechach oraz w Niemczech. 

Korzystając z okazji serdecznie zapraszamy 
w swoje szeregi każdego, kto fascynuje się 
muzyką. To świetna odskocznia od codzien-
nych trosk. W każdy czwartek o godzinie 19:00 
w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie 
odbywa się próba na którą chętnie przybywają 
orkiestranci z całej gminy, w każdym wieku, aby 
wspólnie realizować swoją muzyczną pasję. 

Pozdrawiają Prószkowscy muzycy!

OKiS znów najlepszy!
Turniej Mikołajkowy  
„Przyjaciele Soccer College”

W roczniku 2007 udział wzięły następujące 
drużyny: 1. SOCCER COLLEGE ŁUBNIANY. 2. SOC-
CER COLLEGE OPOLE. 3. OKiS PRÓSZKÓW. 4. KS 
RAJFEL KRASIEJÓW. 5. VICTORIA CHRÓŚCICE. 6. 
UKP GOL OPOLE. 7. ODRA OPOLE. 8. FOTTBALL 
ACADEMY OLSZANKA.

Drużyna OKiS Prószków zajęła I miejsce 
wygrywając wszystkie mecze! W całym turnieju 
strzelili 90 bramek, z czego Łukasz Staniów (kapi-
tan drużyny) strzelił aż 52 bramki zostając tym 
samym Królem Strzelców Turnieju. Równie dużą 
celnością popisał się Kacper Mańkiewicz, który 
strzelił aż 33 bramki, Kacper Wójcik i Paweł Baron 
dołożyli po 2 bramki, natomiast jedno trafienie 
zanotował Bartek Żyznowski. 

Chłopaki pokazali wszystkim, że są naprawdę 
bardzo zdolni i posiadają duże umiejętności pił-
karskie. Turniej taki jak ten, pozwalają uwierzyć 
chłopcom we własne siły – co udowodnili na 
boisku.

Serdecznie podziękowania i gratulacje dla 
wszystkich podopiecznych Ośrodka Kultury 
i Sportu w Prószkowie, rodzicom za miniony 
wspaniały piłkarski weekend oraz trenerom za 
cierpliwość i serce dla sportu.

W ramach cyklu zajęć prowadzonych w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Boguszycach, dzieci mają okazję 

poznać wyjątkowe zawody, które być może z powodzeniem 
wykonywać będą w przyszłości.  W naszym przedszkolu odbyło 
się wyjątkowe spotkanie z udziałem pilota niemieckich linii lot-
niczych. Dzieci z radością powitały przybyłego do przedszkola 
gościa, tym bardziej, że oferował wiele atrakcji. 

Pan Filip bardzo ciekawie opowiedział dzieciom o swojej 
pracy. Przybyły gość umożliwił dzieciom obejrzenie jego stroju. 
Specjalnie na spotkanie z przedszkolakami przygotował pre-
zentacje multimedialną, na której pokazał samoloty, lotnisko 
itp. Na koniec ciekawych zajęć nauczył dzieci składanki papie-
rowej techniką origami, – z której dzieci wykonały samoloty.

Dzieci bardzo się ucieszyły z wizyty tak interesującego 
gościa, w tym dniu prawie każdy chciał zostać pilotem. Na 
rysunkach dzieci głównym tematem były samoloty, tak więc 
wizyta gościa pozwoliła po raz kolejny rozbudzić zainteresowa-
nia nowym ciekawym zawodem.

Izabela Kubis

Poznanie zawodu pilota
Spotkania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bogoszycach
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Kalendarz imprez 
na rok 2017

17.06.2017  
IX Prószkowska  
Parada Orkiestr

18-19.08.2017  
Dni Prószkowa

10.09.2017  
Dożynki Gminne  

w Przysieczy

3.12.2017  
Kiermasz  

Bożonarodzeniowy  
w Prószkowie

Tuż po zakończeniu rundy jesiennej zawod-
niczki MKS Gwiazda Prószków przystąpiły do 

rywalizacji na hali. Po dwóch latach gry z męż-
czyznami w Komprachcickiej Lidze Futsalu, tym 
razem dziewczyny wystartowały w 1 Lidze Futsalu 
Kobiet, gdzie z powodzeniem walczą o awans do 
najwyższej klasy rozgrywkowej – Ekstraligi. 

Pomimo falstaru w pierwszym meczu 
i porażce z drużyną Bojszowy 2:5, dziewczyny 
w następnych meczach udowodniły, że to tylko 
podtknięcie i pewnie pokonały swoje kolejne 
przeciwniczki:
Bronowianka Kraków – Bassau MKS Prószków 0:5
Bassau MKS Prószków – Zantka Chorzów 12:0

Sukcesy Scorpion DT  już nikogo nie dziwią. 
Ciężka i sumienna praca, godziny spędzone 

na sali treningowej zawsze przynoszą upragnione 
efekty. Młodzi tancerze po raz kolejny wyjechali 
do Mikołajek, gdzie wzięli udział w Międzynaro-
dowym Festiwalu Tańca World Dance Week.

A tak prezentują się wyniki zespołu:
1. miejsce | formacje Disco Dance pow. 15 lat
1. miejsce | małe grupy Disco Dance pow. 16 lat
1. miejsce | małe grupy Street Dance Show pow. 15 lat
1. miejsce | małe grupy Street Dance Show do 11 lat
1. miejsce | formacje Street Dance Show do 11 lat
2. miejsce | małe grupy Street Dance Show do 11 lat
2. miejsce | małe grupy Street Dance Show 12-15 lat
2. miejsce | inne formy pow. 15 lat
3. miejsce | małe grupy Disco Dance do 11 lat
4. miejsce | małe grupy Disco Dance 12-15 lat
4. miejsce | formacje Disco Dance do 11 lat

Festiwal jak zwykle był wspaniały i wyjątkowy, 
przez co w przyszłym roku na pewno dołożymy 
wszelkich starań aby pojawić się na nim po raz 
kolejny - zapewnia Scorpion DT. 

A my gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze 
sukcesy!

Kolejne sukcesy Scorpion Dance Team!
Międzynarodowy Festiwal Tańca w Mikołajkach

Łączy nas piłka!
Sukcesy w 1 Lidze Futsalu Kobiet

Kolejny mecz zostanie rozegrany 6 stycznia 
w Gliwicach, z drużyną ŚAF Piastunki Gliwice.

Korzystając z okazji chcielibyśmy w imieniu 
Zarządu Klubu, Trenerów oraz Zawodniczek ser-
decznie podziękować za wsparcie naszym spon-
sorom: Firmie Bassau, Widera Travel, M13 Studio 
Ruchu i Terapii oraz przede wszystkim Urzędowi 
Miejskiemu w Prószkowie, który w 2016 roku 
wsparł nasze działania kwotą 24 560 zł. To wła-
śnie dzięki tej dotacji nasza pierwsza drużyna 
miała szanse na rozwój i oprócz zmagań tra-
wiastych w II lidze, obecnie występuje w I Lidze 
Futsalu Kobiet, jesienią powstała drużyna rezerw 
występująca w III lidze oraz otworzyliśmy szkółkę 
piłkarską dla najmłodszych dziewczynek. To nasz 
wspólny duży sukces - Dziękujemy! 

Informacja dla kibiców: Dziewczyny swoje 
mecze rozgrywają na hali w Niemodlinie.


