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Lekkich jak puch myśli,
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Na zdjęciu: choinka stojąca na prószkowskim Rynku

Tradycja Świąt Bożego Narodzenia wymaga, aby na stole, wśród
innych przysmaków, pojawiły się lukrowane pierniki. Zadbały

o to dzieci i młodzież z Chrząszczyc (na zdjęciu poniżej) oraz Ligoty
Prószkowskiej.

Chrząszczyce, Ligota Prószkowska

Zapachniało piernikami!

Więcej o wspólnym pieczeniu pierników na stronie 4
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Jubileusz Gminnej Orkiestry Dętej w Prószkowie

Pięć dekad grania
Dwa dni mieszkańcy świętowali jubileusz gminnej orkiestry, która
właśnie weszła w wiek średni – muzycy grają już 50 lat. Uroczystą mszą
w kościele pw. św. Jerzego w Prószkowie rozpoczęły się 16 grudnia br.
obchody rocznicowe. Ten dzień podsumowało spotkanie członków
orkiestry ze swoimi przyjaciółmi, sąsiadami i gminnymi włodarzami oraz
muzykami z niemieckiej orkiestry Rückerser Dorfmusikanten

ścińcu pod Różą” w Chrząszczycach.w „Go

P

D

odczas spotkania nie zabrakło wzruszających wspomnień i podzię-
kowań za doznania artystyczne, jakie wszystkim słuchaczom daje

Gminna Orkiestra Dęta z Prószkowa. Dyrygent orkiestry – Andrzej Bojarski
oraz jej szefowie: Franciszek Wilczek i Piotr Pach przyjmowali w imieniu
wszystkich członków zespołu gratulacje oraz upominki. Był wśród nich
i niecodzienny prezent, jaki przygotowali Burmistrz Róża Malik oraz dyrektor
Ośrodka Kultury i Sportu – Mariusz Staniów. Wręczyli oni reprezentacji
orkiestry czek na 10 000 złotych.

zień później w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Chrząsz-
czycach muzycy obu zespołów podsumowali jubileusz wyjątkowym

koncertem. Publiczność wysłuchała najciekawszego repertuaru orkiestr,
które w finale zagrały wspólnie pod batutą Andrzeja Bojarskiego.

Dagmara Duchnowska

Na zdjęciach (od góry):
1. Wielki czek na wielką sumę zaskoczył, ale i ucieszył muzyków.
2. Rückerser Dorfmusikanten źniona z prószkowskimi muzykami
orkiestra z Niemiec nie przyjechała z pustymi rękami.

– zaprzyja
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W gminnych sklepach pojawia się właśnie kalendarz na rok 2014, którego wydawcą jest Urząd Miejski
w Prószkowie we współpracy z Agencją Reklamową Traf. Na 13 kartach możemy podziwiać obrazy, których

autorem jest Krzysztof Drygała – znany mieszkańcom twórca. Ci, którzy kupią to oryginalne wydawnictwo, poznają
miasto z jego artystycznej perspektywy. W kalendarzu również prezentacja najważniejszych wydarzeń przyszłego
roku, które odbędą się na terenie Gminy Prószków. Wszystkie informacje podane są zarówno w języku polskim, jak
i niemieckim.

Dag

Kalendarz na 2014 rok

Prószków na obrazach Krzysztofa Drygały

TSKN ZARZĄD GMINNY PRÓSZKÓW

ZAPRASZA DO WSPÓLNEGO WYJAZDU
NA DO WROCŁAWIA

14 GRUDNIA 2013 R. (SOBOTA)

WIZYTA W SIEDZIBIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NIEMIECKIEGO
TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE
DOLNOŚLĄSKIM

ZWIEDZANIE ARCHIKATEDRY ŚW. JANA CHRZCICIELA WRAZ Z GROBEM
KARDYNAŁA ADOLFA BERTRAMA

POBYT NA JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM NA RYNKU WE WROCŁAWIU

WSPÓLNY OBIAD

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

KOSZT OD OSOBY: 65,- ZŁ W TYM PRZEJAZD, OPROWADZENIE PRZEWODNIKA, OBIAD

PROGRAM:

WYJAZD:

Winów - godz. 8.30 parking przy kościele
Górki - godz. 8.35 przystanek autobusowy
Chrząszczyce - 8.40 parking przy kościele
Złotniki - 8.45 przystanek autobusowy
Prószków - 9.00 przystanek na Rynku

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE ANDREAS HEINRICH TEL. 77 474 38 94

o godz. 17.00 kolejny występ
orkiestr w kościele Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy w Opolu
(Nowa Wieś Królewska)

12 stycznia 2014 r.
godz. 13.30

KOLĘDY WYKONAJĄ:
MORAVSKA VESELKA
ORAZ
MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA
KAPRYS BOGUSZYCE-ŹLINICE

W KOŚCIELE TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BOGUSZYCACH
ODBĘDZIE SIĘ POLSKO-CZESKI KONCERT
W KOŚCIELE TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BOGUSZYCACH
ODBĘDZIE SIĘ POLSKO-CZESKI KONCERT
W KOŚCIELE TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BOGUSZYCACH
ODBĘDZIE SIĘ POLSKO-CZESKI KONCERT

Nowy dzwon
W czterokondygnacyjnej kaplicy
przy ulicy Opolskiej w Złotnikach
zawisł nowy dzwon. Sterowany
automatycznie i nie wymagający
już ani siły ramion, ani umie-
jętności jego rozkołysania, nowy
d zwo n ka żd e go d n i a b ę d z i e
wybijał południe. Łatwość jego
obsługi pozwoli także poinfor-
mować o tych, którzy będą odcho-
dzić na zawsze.

Weihnachtskonzert
in der St.-Georg-Kirche

in Proskau, 25. Dezember 2013

Koncert Bożonarodzeniowy
w kościele św. Jerzego

w Prószkowie

Aneta & Norbert

25 grudnia 2013,
Uhrzeit/godzina 14.00

Kolędy i pastorałki
w wykonaniu duetu

Gościnnie wystąpią:
Proskauer Echo, Paulina Klosa,

Paulina i Filip Rasch

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
Zarząd Gminny w Prószkowie

Hubert Pelka

Organizator:

Nagłośnienie:

ZARZĄD GMINNY TSKN

ZAPRASZA DO ZIMNIC WIELKICH

NA ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ!
KARNEVALTANZ!

11 STYCZNIA 2014 R., GODZ. 20.00
ZACZNIJMY NOWY ROK
W DOSKONAŁYCH NASTROJACH!
NIECH POŁĄCZY NAS WSPÓLNA ZABAWA!

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:

SYLWIA BIAŁOŃCZYK TEL.: 601 477 779, 77 401 37 17
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Uczniowie naszych
gminnych szkół znaleźli
się w gronie najlepszych
na Opolszczyźnie
i zostali uhonorowani
statuetkami „Prymus
Opolszczyzny” - nagrodą
Marszałka Województwa
Opolskiego.

Dwóch obecnych uczniów
z obszaru Gminy Prószków:

Michał Jagło (uczeń Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Bo-
guszycach) oraz Maximilian
Mueller (uczeń Publicznego
Gimnazjum w Prószkowie),
a t a k ż e a b s o l w e n t P G
w Prószkowie - Paweł Fronia
odebrali 18 października br.,
w a u l i Pa ń s t w o w e j S z ko ł y
Muzycznej w Opolu, podczas
Regionalnego Święta Edukacji,
nagrody Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego - statuetki oraz
dyplomy uznania wręczyli lau-
reatom marszałek wojewódz-
twa Józef Sebesta oraz wice-
marszałek Barbara Kamińska.
Gratulacje oraz słowa uznania
skierowano także do rodziców
uczniów oraz przedstawicieli
szkół: dyrektor ZSP w Bogu-
szycach, Aliny Wasilewskiej,
dyrektor PG w Prószkowie,
Joanny Rash oraz nauczycieli:
Agnieszki Filipek (ZSP Bogu-

ZSP Boguszyce, PG Prószków

Prymusi Opolszczyzny

szyce), Aurelii Skowrońskiej -
Góźdź i Eweliny Szczurek (PG
Prószków). Uczniowie tym
wyjątkowym tytułem zostają
uhonorowani za swoje wyniki –
takie wyróżnienie nie ma chara-
kteru konkursu.
Michał Jagło przyznaje: -

y t u ł „ P r y m u s a O p o l -
szczyzny” został przyznany

uczniom za wybitne osiągnięcia
w roku szkolnym 2012/2013 -
wysokie wyniki w nauce, dosko-
nałe miejsca w ogólnopolskich
i wojewódzkich konkursach
języka niemieckiego oraz inne
szczególne osiągnięcia w kon-
kursach szkolnych i pozaszkol-
nych.
-

– zdradza Maximilian
Mueller.

Nie jest

mi ciężko zdobywać bardzo

dobre oceny, więcej czasu poś-

więcam na histor ię i mate-

matykę, a bardzo łatwo idzie mi

język niemiecki. Rodzice byli

bardzo dumni, gdy otrzymy-

wałem to wyróżnienie.

Bardzo cieszę się z uzyskania

tego tytułu, na pewno daje mi to

większe szanse na dostanie się

do wymarzonej szkoły średniej –

Te c h n i ku m E l e k t r y c z n e g o

w Opolu

TD

T

Siedziba DFK Prószków
7 grudnia pełna była dzieci
i ich rodziców oraz
organizatorów Niemieckiej
Szkółki Sobotniej, czyli
Gminnego Zarządu TSKN.
Odbyło się tego dnia uroczyste
wręczenie dyplomów
ukończenia Niemieckiej
Szkółki Sobotniej oraz
spotkanie z ulubionym przez
najmłodszych świętym. Każdy
tego dnia otrzymał paczkę
z upominkami.

16 dzieci z Prószkowa, w wie-
ku od 6 do 11 lat, wzięło

udział w Niemieckich Szkółkach
Sobotnich. Mówiły i czytały po
niemiecku, poznawały historię
i tradycję swojej miejscowości.
Przy okazji świetnie się bawiły,

Prószków

Nauka i zabawa

piekąc np. rogale na dzień św.
Marcina. Szkółki Sobotnie, to
realizowany przez Towarzystwo
Społeczno Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim pomysł na
krzewienie języka, kultury i toż-
samości niemieckiej. Tegorocz-
ny cykl zajęć w Prószkowie od-
bywał się w miejscowym Domu
Spotkań. Prowadziła je Helena
Kowol z Ligoty Prószkowskiej,
studentka IV roku germanistyki
na Uniwersytecie Opolskim.
–

–
w y j a ś n i a p a n i H e l e n a . –

Dzieci poznały dużo nowych

słówek, a także dowiedziały się

wiele o dziejach Prószkowa.

Miały kontakt z n iemiecką

kulturą, historią i tradycją

N a j w a ż n i e j sze , że c h ęt n i e

mówiły po niemiecku, nawet

jeśli robiły błędy.

Na zdjęciach (od góry):
1. Michał Jagło
2. od lewej: Aurelia Skowrońska - Góźdź, Maximilin Mueller, Joanna Rasch,
Paweł Fronia, Ewelina Szczurek

Nauczycielka dbała o to, by sobotnie zajęcia
były nie tylko nauką, ale i twórczą zabawą.
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W cieple kominka, przy bożonaro-
dzeniowej muzyce, w ręcznie robio-

nych świątecznych czapeczkach dzieci
z Ligoty Prószkowskiej i Jaśkowic bastlowali
pierniki. Ciasto przygotowane z sześciu
kilogramów mąki, zgodnie ze starym prze-
pisem czekało na dzieci w sali DFK Ligota
Prószkowska. Koło było też organizatorem
kulinarnych warsztatów, które zostały prze-
prowadzone w ramach Projektantrag auf
Kleinprojekte im Rahmen des VdG-Projekts
„Konsolidierung der Begegnungsstätten”.
-

– Klementyna Hońcia zdradza tajniki dosko-
nałego ciasta.
Upieczone i ozdobione pierniczki zostały za-
pakowane w celofan i wystawione w bocz-
nym ołtarzu kościoła pw. św. Mikołaja.
Wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstu-
nek.

Ten przepis pochodzi od pań: Marii i Krysty-

ny Klosa, dodajemy do niego między innymi

syrop z cukru, orzechy mielone i smalec gęsi

WChrząszczycach dzieci z tej miejsco-
wości, Złotnik, Górek, a nawet z Zim-

nic Małych i Boguszyc spotkały się tydzień
później, ale piernikami też pachniało mocno
w salce parafialnej. Tutaj obowiązek zorgani-
zowania pieczenia pierników wzięła na sie-
bie Burmistrz Róża Malik:
-

Ciasto przygotowała Teresa Wilczek z pie-
karni „Margos”, tam też pierniki się piekły.
Wycinanie i zdobienie odbywało się przy
plebanii. Paczki aromatycznych pierników
ich wykonawcy zabierali do domów. W su-
mie młodzi cukiernicy zrobili blisko 3000
ciasteczek.

Najbardziej zdziwiło mnie, że już pół

godziny przed rozpoczęciem spotkania,

czekali tutaj przede wszystkim chłopcy.

Chrząszczyce, Ligota Prószkowska

Zapachniało piernikami!
Dokończenie ze strony 1

Oliwer i Daniel przygotowali pierniki:
renifera i wilka.

Krystyna Klosa nie tylko przygotowała ciasto,
ale także pomagała dzieciom w robieniu

ładnych i smacznych pierników.

Społeczność Zimnic Wielkich organizuje imprezy, w których chętnie uczestniczą nie tylko
mieszkańcy wsi, ale także goście z sąsiednich miejscowości. 8 grudnia odbył się tutaj

Weinnachtsfeier, zorganizowany przez Zarząd Koła Mniejszości Niemieckiej. Na stołach parowała
grzybowa zupa, potrawy z ryb smakowały znakomicie, a mouczka i makówki były słodkie, jak
należy. Wszystkie potrawy przygotowały panie z Zarządu DFK. Smakowaniu tych pyszności
sprzyjał świąteczny klimat - bożonarodzeniowe utwory w wykonaniu zimnickiej orkiestry,
występy przedszkolaków z Zimnic Wielkich oraz duetu „Paweł Giza i Agata Wojtuś”. Zarówno
dzieci z przedszkola, jak i muzycy orkiestry zawsze chętnie ubarwiają organizowane w Zimnicach
Wielkich imprezy. - – mówi Jolanta
Hergesell.

odobnie było podczas tegorocznego oktoberfest, organizowanego na wzór imprezy
monachijskiej.

-

– przypomina Anastazja Worbs, przewodnicząca Koła
i bibliotekarka z filii w Zimnicach Wielkich.

1 listopada miejscowość odwiedził św. Marcin, w którego wcielił się Gerhard Kocurek. Po
nabożeństwie w kościele pw. Jana Chrzciciela dzieci z przygotowanymi lampionami,

w towarzystwie orkiestry spotkali się przy ognisku. Rozdano ponad 400 rogali, był też ciepły
poczęstunek, organizatorem tegorocznej uroczystości było DFK Zimnice Wielkie.

Tutaj jest taka społeczność, że jeden drugiemu pomaga

Pierwszą beczkę otwierał ksiądz Jan Czereda, wystrój sali miał odpowiednie barwy, na stołach

były golonki i przywiezione specjalnie z Niemiec - podobnie, jak piwo i kufle – precle. Wszyscy

przyszli w bawarskich strojach

Dagmara Duchnowska

P

1

Zimnice Wielkie

Zintegrowana społeczność

Dzieci z Zimnic Wielkich to potężna dawka pozytywnej
energii – ich występy zawsze są chętnie oklaskiwane.

Św. Marcin przyjechał bryczką
– towarzyszyli mu mieszkańcy Zimnic Wielkich.

Orkiestrę zimnicką tworzy w dużej części rodzina
Wocków – zawsze chętnie grają dla mieszkańców wsi.

fot. Waldemar Zaft

Ligockie Wrzosy pierwsze!

Zespół Ligockie Wrzosy zdobył I nagrodę na XXII Festiwa-
lu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Wal-

cach. Kierownikiem artystycznym grupy jest Przemysław
Ślusarczyk, współpraca: Agnieszka Ślusarczyk.

Zespołowi gratulujemy i zapraszamy na stronę
internetową „Ligockich Wrzosów”:

.www.ligockie-wrzosy.art.pl
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Prószków

Złote Gody

On po jednej stronie tęczy, Ona

po drugiej

Szczęśliwym trafem On i Ona spot-

kali się 50 lat temu i wciąż są razem,

tworząc szczęśliwą parę.

– rozpoczęła spot-
kanie poświęcone uhonorowaniu
małżeństw z długoletnim stażem,
które odbyło się w Hotelu „Arkas”,
Aneta Lissy-Kluczny, inspektor
Urzędu Miejskiego w Prószkowie: -

iezwykły klimat towarzyszy od
lat uroczystości „Złotych Go-

dów” w Prószkowie. Małżeństwa,
które przeżyły razem pół wieku

N

spotykają się z Burmistrz Prószkowa
– Różą Malik oraz Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego – Ireną Herbst, aby
nie tylko przyjąć gratulacje i upo-
minki, ale także wspomnieć dawne
lata.
-

– zwróciła się do
jubilatów Burmistrz Róża Malik. –

Kierownik USC – Irena Herbst
przypomniała, że w 1963 roku na
terenie obecnej Gminy Prószków

Spotykamy się raz w roku, aby

wam podziękować

50 lat temu postanowiliście iść

razem przez życie, a wasze wspólne

losy wpływają też na rozwój naszej

gminy. Jakby wyglądały nasze miej-

scowości, gdyby nie wy? Dbacie

o porządek, o właściwe wycho-

wanie dzieci . Spójrzcie za siebie

i zobaczcie, jak wiele osiągnęliście.

działały dwa urzędu stanu cywil-
nego – w Winowie i w Prószkowie.
W pierwszym zawarto tamtego
roku 34 małżeństwa, w drugim: 67.

rganizatorzy jubileuszu przy-
gotowali kartki z pytaniami,

na które odpowiadali małżonkowie
– wśród pytań były i te, które poz-
woliły poznać historie poznania
się par i okoliczności, jakie towa-
rzyszyły zaślubinom. Wyjątkową
chwilą była prezentacja jubileu-
szowego tortu - każda z pięciu
kondygnacji ciasta symbolizowała
jedną dekadę małżeńską. Spotkanie
ubarwił występ zespołu wokalnego
studia piosenki BIS z Leśnicy.

O

Dag

Złote Gody

w 2013 r. świętowali:

Amalia i Henryk Kania

Helena i Józef Lelek

Hildegarda i Adolf Szymaniec

Maria i Józef Cebula

Elżbieta i Werner Wawrzynek

Elfryda i Alojzy Wocka

Elżbieta i Bogdan Gabryjańczyk

Gizela i Erwin Michalscy

Krystyna i Ryszard Kiełbasa

Róża i Konrad Hergesel

Elżbieta i Erwin Lier

Hildegarda i Jerzy Koszek

Anna i Jerzy Klosa

Maria i Viktor Hennek

W Publicznej Szkole Podstawowej
w Prószkowie odbyły się z okazji
Europejskiego Tygodnia
Świadomości Dysleksji akcje
pozwalające poznać ten coraz
częściej obserwowany wśród
uczniów problem. Opracowane
zostały komunikaty informacyjne
– adresowane nie tylko do
uczniów, ale także do rodziców
i opiekunów. Dorośli mieli też
okazję skorzystać
z indywidualnych konsultacji
z psycholog Anetą Nocoń oraz
Violettą Stasiak-Ogonowską -
pedagog szkolną. To właśnie obie
panie były inicjatorkami Tygodnia
Dysleksji.

czniowie łącząc zabawę twór-
czą z nauką poznali znanych

dyslektyków, z których wielu, mimo
tej dysfunkcji, osiągnęło znakomite

U

sukcesy. Na przygotowanych przez
uczniów plakatach znaleźli się m.in.:
Albert Einstein, Steven Spielberg,
Tom Cruise, J.Ch. Andersen. Bajki
tego wybitnego dyslektyka były
czytane w grupie najmłodszych
uczniów. Okazało się, że dysleksja to
również doskonały przyczynek do
zorganizowania gry terenowej. Brali
w niej udział uczniowie klas IV-VI .
W zmaganiach ortograficzno-gra-
matycznych zatytułowanych „Ratu-
jemy świat przed błędami” najlepsi
okazali się szóstoklasiści.

emat dysleksji był także poru-
szony podczas organizowanego

już po raz ósmy Forum Samorządów
Uczniowskich. Uczestniczyły w nim
placówki z Zimnic Wielkich,

Ochódz, Ligoty Prószkowskiej,
Komprachcic, Złotnik i Tarnowa
Opolskiego. Głównym celem tego

T
Bogu-

szyc,

Tydzień dyslektyków uczniowskiego spotkania jest
przede wszystkim wymiana do-
brych praktyk. Uczniowie mieli też
okazję zaprezentować własne pro-
jekty, które z powodzeniem reali-
zują w swoich szkołach. Tegorocz-
nemu forum przyświecało hasło
„Szkoły w Ruchu”. Po raz drugi zo-
stał przeprowadzony konkurs na
najciekawszą inicjatywę samorządu
uczniowskiego. Pomysły oceniali
nauczyciele, którzy nie mogli głoso-

wać na własną placówkę. Zwycięzcą
– po raz kolejny okazała się Pub-
liczna Szkoła Podstawowa im. Miko-
łaja Kopernika w Tarnowie Opol-
skim. VIII Forum Samorządów Ucz-
niowskich objęte było patronatem
Opolskiego Kuratora Oświaty oraz
Burmistrz Prószkowa. Fundatorem
nagród dla szkół i uczniów było
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
PSP w Prószkowie „Szerokie Hory-
zonty”.

–
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Po dwuletniej przerwie spowodowanej remontem i modernizacją parku
przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie Jarmark Bożonaro-

dzeniowy wrócił pod kościół ewangelicki. 8 grudnia stanęły tutaj barwne
stragany z rękodziełem, scena, na której prezentowali się młodzi artyści,
nalewano grzane wino, a wszystkiemu – mimo braku śniegu – towarzyszyła
już prawdziwie świąteczna atmosfera.

Mieszkańcy Gminy Prószków, uczniowie tutejszego gimnazjum – Justyna
Staniów oraz Marcel Szylar,  tancerze zespołu „Pech” wytańczyli
w Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Sankt Petersburgu złoty
medal w kategorii show juniorów, a III miejsce – w mini formacjach.

Choreografia, która zwyciężyła w Rosji nosi tytuł „Pocztówka z Dalekiego
Wschodu”, a brąz Justyna i Marcel wytańczyli układem „Love Me Papa-

razzi”. Jak zapewniają oboje, dobry tancerz musi być przede wszystkim
wytrwały, dobrze zorganizowany i … przygotowany na wszystko.
- Na przykład dowiadujemy się z dnia na dzień, że musimy przyjechać na

dodatkową próbę, a czasami ktoś zachoruje i konieczne są zmiany

w ustawieniach

Kibicowaliśmy im, a oni nam

Już chyba lepiej być na piątym

– tłumaczy Justyna.
Ich najpoważniejszym rywalem był w Sankt Petersburgu zespół gospodarzy.
Trudno jednak mówić o zaciętej rywalizacji. - –
mówi Marcel.

espół „Pech” spektaklem „Pocztówka z Dalekiego Wschodu”, z nie-
zwykłą scenografią i strojami pokonał inne zespoły, wzruszenie było

ogromne. Justyna przyznaje, że kiedy zagrano hymn Polski miała łzy
w oczach. Oczekiwanie na werdykt jest emocjonujące – wszystkie zespoły ze
ścisłej czołówki (siedem grup) siedzą na scenie, a miejsca odczytywane są od
końca. Jak twierdzą młodzi tancerze, najgorzej jest, gdy ogłaszają czwarte
miejsce. - – śmieje się Marcel.

Z

Justyna i Marcel

„Love Me Paparazzi” – głównymi bohaterami
tego układu są Justyna Staniów i Marcel Szylar.

Rekwizyty do „Pocztówki z Dalekiego Wschodu”
dotarły do zespołu aż z Chin.

„Pech” godnie reprezentował Polskę.

Prószków, Chrząszczyce

Jarmark Bożonarodzeniowy Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się także w parafii w Chrząszczycach.
1 grudnia na placu przy plebanii zamigotały lampki, zapachniały pierniki,

świąteczna muzyka przypominała, że święta już niebawem, a grzane wino
podawane w tradycyjnie sygnowanych kubeczkach rozgrzewało dorosłych.
Najmłodsi i nieco starsi spotkali się ze św. Mikołajem, a na pięknie przystro-
jonych straganach cieszyły oko adwentowe wieńce i ręcznie robione ozdoby
choinkowe. Jarmark w Chrząszczycach zorganizował Parafialny Zespół
Caritas.

Tradycyjnie już 11 listopada odbyły się obchody dnia św. Marcina.
Zebrani, dzierżąc w dłoniach pochodnie, przeszli z placu przy kościele
św. Jerzego do Ośrodka Kultury i Sportu. Na czele pochodu podążał na
koniu święty Marcin, mieszkańcom towarzyszyła gminna orkiestra.

Przed kościółkiem ewangelickim młodzież z prószkowskiego gimnazjum
przypominała historię patrona dnia. W OKiS wszystkich czekały występy

oraz prezentacja lampionów wykonanych przez dzieci (na zdjęciu). Każdy
został obdzielony pysznym rogalikiem. Gimnazjaliści wraz z nauczycielką
Eweliną Szczurek przygotowali także niespodziankę - teatr cieni przedsta-
wiający życie świętego.

Prószków

Spotkanie ze Świętym

Pensjonariusze Domu Pomocy
Społecznej przygotowali oryginalne
ozdoby świąteczne.

Przepyszne ciasta serwowało
Publiczne Gimnazjum
w Prószkowie.
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Przedszkole z Boguszyc po raz pierwszy przystąpiło do ogólnopolskiej
kampanii „Mamo, tato, wolę wodę!", której głównym celem jest
podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz kształtowanie
prawidłowych nawyków żywieniowych wśród przedszkolaków.

Partnerami merytorycznymi „Mamo, tato, wolę wodę!” są: Instytut
Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. Głównym bohaterem

kampanii jest wodna postać - sympatyczny Zdrojek, który wprowadza dzieci
w świat wody - i to właśnie razem ze Zdrojkiem w listopadzie przedszkolaki
poznały zasady zdrowego odżywiania, poszerzyły swoją wiedzę na temat
roli wody w przyrodzie oraz poznały jej właściwości, zastosowania i sposoby
oszczędzania. Zadaniem Uczestnika Konkursu było przeprowadzenie
w przedszkolu, co najmniej trzech zajęć edukacyjnych na temat wody na
podstawie scenariuszy udostępnionych przez Organizatora: „Wolę wodę, bo
daje życie”, „Wolę wodę, bo daje zdrowie i siłę”, „Wolę wodę, bo jest
bezcenna”, „Wolę wodę, bo jest ważna”. Przez trzy dni dzieci przychodziły
do przedszkola ubrane na niebiesko. Podczas zajęć, zabaw, doświadczeń
dzieci poznały znaczenie wody w funkcjonowaniu istot żywych w środo-
wisku. Przeprowadzone zostały też eksperymenty z wodą, które okazały się
świetną uczącą zabawą dydaktyczną.

Izabela Smarzlik

Dzieci poznały „Akademię Zdrojka”
i chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach.

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim konkursie

Mamo, tato ,wolę wodę!

„Niemiecki? - dla mnie ok!” pod takim hasłem odbyły się 4 listopada
w Publicznym Gimnazjum im. ks. Hugo Kwoitka w Prószkowie warsztaty
dla młodzieży prowadzone przez doradcę ds. dwujęzyczności panią
Katarzynę Czech, przedstawicielkę Domu Współpracy Polsko Niemieckiej
w Opolu.

Głównym celem tego spotkania było zwiększenie świadomości uczniów
na temat korzyści, wynikających ze znajomości języka niemieckiego

oraz zachęcenie innych uczniów do skorzystania z oferty szkoły - nauki języka
niemieckiego jako mniejszości niemieckiej w wymiarze trzech godzin
tygodniowo. Podczas warsztatów uczniowie dyskutowali o stereotypach na
temat Niemców i Polaków oraz obecności j. niemieckiego w ich życiu
codziennym. Uczniowie klas III, którzy są w trakcie planowania swojej ścieżki
zawodowej dowiedzieli się, że dla wielu pracodawców na Opolszczyźnie
znajomość języka niemieckiego odgrywa znaczną rolę w podejmowaniu
decyzji o zatrudnienie nowego pracownika lub przyjęciu ucznia na praktykę
zawodową.

Prószków

Promocja języka

28 listopada podsumowano
w sali gimnastycznej Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego
w Boguszycach, prowadzony od
września 2013 roku na terenie
gminy Prószków, projekt
„Opolszczyzna - kuźnią
sportowych talentów”, podczas
którego sprawdzano sprawność
uczniów klas I-III.

Projekt Szkolnego Związku
Sportowego "Opolsk ie" ,

f i n a n s o - w a n y z F u n d u s z u
Inicjatyw Oby-watelskich przy
w s p a r c i u M a r - s z a ł k a
Wo j e w ó d z t w a O p o l s k i e g o ,
Wo j e wo d y O p o l s k i e g o o ra z
Opolskiego Kuratora Oświaty,
zakładał przeprowadzenie testów
sprawności fizycznej u dzieci w klasach I-III. Testy te miały wskazać poziom
umiejętności ruchowych najmłodszych uczniów, a jednocześnie
aktywizować ich, ich nauczycieli i rodziców do większego i bardziej
zróżnicowanego zaangażowania w zajęcia poprawiające sprawność
fizyczną. Festyn sportowy, który odbył się w ZSP w Boguszycach, a w którym
brały udział uczniowie szkół z Boguszyc, Zimnic i Ligoty Prószkowskiej, był
podsumowaniem projektu prowadzonego w szkołach podstawowych
w gminie Prószków. Według Sebastiana Żymły, nauczyciela wychowania
fizycznego w szkole w Boguszycach, projekt był ciekawym rozwinięciem
programu zajęć realizowanego w klasach I-III.
-

– mówi Joanna Dzido, prezes Szkolnego
Związku Sportowego „Opolskie”, realizator akcji.

Testy te miały wskazać poziom umiejętności ruchowych najmłodszych

uczniów, a jednocześnie aktywizować ich, ich nauczycieli i rodziców do

większego i bardziej zróżnicowanego zaangażowania w zajęcia

poprawiające sprawność fizyczną

TD

ZSP Boguszyce

Kuźnia sportowych talentów

Formacja Tańca Nowoczesnego „Scorpion” po raz kolejny zorganizowała
prezentację swoich grup tanecznych – w tym roku popisy tancerzy

odbyły się w hotelu „Arkas”. Tradycyjnie już podczas występów zbierano
fundusze na wyjazd zespołu na konkurs tańca w Mikołajkach na Mazurach.

Prószków

Scorpion w Arkasie
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Iskra Zimnice

Iskra Zimnice wystąpiła w składzie: Oleander, Widera,
Cebula, Tkocz, Miska, Urbacka, Chabryś, Panusch

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie

składa serdeczne podziękowania
wszystkim osobom oraz firmom,

które w jakikolwiek sposób
wsparły działalność Ośrodka

w minionym roku.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
chcemy złożyć życzenia,

aby święta się udały i przysmaki smakowały,
a w nadchodzącym Nowym Roku

wszelkiej pomyślności i wielu radosnych chwil.

Klub Piłkarski LKS Polonia Prószków

składa serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy docenili nas w minionym roku

Za każdy gest, pozytywną energię,
wsparcie materialne i finansowe
oraz kibicowanie wszystkim
naszym zespołom

dziękujemy

Klub Piłkarski LKS Polonia Prószków

składa serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy docenili nas w minionym roku

Za każdy gest, pozytywną energię,
wsparcie materialne i finansowe
oraz kibicowanie wszystkim
naszym zespołom

dziękujemy

Menu w siedzibie DFK Prószków, ul. Zamkowa - śląski bigos i ciepłe napoje.Menu w siedzibie DFK Prószków, ul. Zamkowa - śląski bigos i ciepłe napoje.

W 4 kolejce spotkań siatkarskiej Ligii KALS (Krapkowicka Amatorska Liga
Siatkówki) drużyna Iskry Zimnice mierzyła się z zespołem Agroserwisu
Strzelce Opolskie. Drużyna ta do spotkania z Iskrą przystępowała
z mianem niepokonanej. Natomiast siatkarze z Zimnic do tego momentu
rozgrywek legitymowali się bilansem 2 zwycięstw i 1 porażki.

Początek spot-
kania należał

d o z a w o d n i kó w
z Zimnic. W zespole
Iskry funkcjonowały
wszystkie elementy
siatkarskiego rze-
miosła począwszy
o d p r z y j ę c i a p o -
p r z e z z a g r y w kę
i atak. W ataku raz
po raz punktowali
W i d e r a , T ko c z ,
Cebula, a piłki umie-
jętnie dogrywał im
Urbacka. Natomiast w elemencie zagrywki wyróżniał się Oleander.

drugim secie zawodnicy ze Strzelec Opolskich poprawili przyjęcie
i zaczęli popełniać mniej niewymuszonych błędów. Początkowa faza

seta toczyła się punkt za punkt do stanu po 13 żadnej z drużyn nie udało się
uzyskać przewagi. W szeregi drużyny z Zimnic zaczęły wkradać się proste
błędy jak i zaczynało dać znać o sobie zmęczenie. Wykorzystała to drużyna
Strzelec Opolskich i wygrała tę część meczu. Set trzeci rozpoczął się od
długich wymian między zespołami. Walka była emocjonująca, ale końcówka
spotkania należała już do siatkarzy Iskry, którzy w decydujących momentach
wykazali się większym opanowaniem i ostatecznie zwyciężyli w 3 secie 15 do
11, a w całym spotkaniu 2-1.

W

miejsce Nazwa drużyny Ilość meczów Z P Punkty Sety Małe punkty

1 PV DTP 3 3 0 8 6:1 163:127
2 AGROSERWIS 4 3 1 8 7:4 224:176

4 ADHD Squad 4 2 2 6 6:6 233:234
5 VOLLEYBULLS 4 1 3 5 5:7 232:226
6 TAROPOL 3 1 2 4 3:4 143:144
7 KAMIEŃ ŚL. 4 2 2 4 4:5 111:197
8 MASTOIDEA 4 0 4 2 2:8 185:216

3 ISKRA 4 3 1 7 6:4 208:199

TABELA - KRAPKOWICKA AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI 2013-2014


