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Pysznie pierniczki

Drodzy Mieszkańcy,
Święta Bożego Narodzenia to
szczególny czas dla każdego z nas.
To czas rodzinnych spotkań, niezwykłej
atmosfery i wzajemnej życzliwości.
Z tej okazji chcemy złożyć Wam
najserdeczniejsze życzenia wesołych,
pogodnych, ciepłych świąt i cudownych
przeżyć przy wigilijnym stole.
A Nowy Rok, niech będzie lepszy
od mijającego!

W numerze:

życzenia składają:
Burmistrz Prószkowa Róża Malik
Rada Miejska
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Prószkowie

Andrzejki z Kaprysem
w Chrząszczycach

„Kaprys” już po raz dziewiąty
zorganizował „Andrzejki z Kaprysem”.
Poczas tegorocznego koncertu orkiestra
zaskoczyła swoim repertuarem.
Str. 4

W pogoni
za prosiakiem!

To nie będzie przyjemny tekst.
Nie dość, że zabiją główną bohaterkę,
to na dodatek ją zjedzą. A ile będą mieli
przy tym radości!
Str. 5
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CIASTO
2 szklanki mąki
2 łyżki miodu prawdziwego
3/4 szklanki cukru
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
2 dag przyprawy do piernika
1 łyżka masła extra
2 jajka (1 jajko do ciasta, drugie
do posmarowania ciasteczek)
5 łyżek mleka

Przepis:
Miód rozpuścić na małym ogniu. Mąkę
wysypać na stolnicę, wlać rozpuszczony
gorący miód i wymieszać nożem. Dodać
cukier, sodę, przyprawę do piernika i cały
czas mieszać nożem. Następnie dodać
masło i siekać nożem, aż będą małe kawałeczki masła. Dodać 1 jajo i znów wymieszać
nożem. Mleko podgrzać. Do ciasta dodawać
po 1 łyżce lekko ciepłego mleka i zagniatać
ciasto, aż będzie gęste i nie za twarde (jeśli
wyda nam się za gęste można dodać jeszcze
1 łyżkę lub 2 ciepłego mleka). Ciasto wyrabiać reką przez około 10 minut, aż będzie
gładkie. Stolnicę oprószyć lekko mąką (za
dużo mąki może spowodować, że pierniczki
po upieczeniu będą twarde), rozwałkować
ciasto na placek o grubości 0,5 cm (lub wg
upodobań: cieńszy lub grubszy max na
1 cm, bo podczas pieczenia pierniczki podrosną). Foremkami wycinać pierniczki (np.
serduszka), poukładać na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia w odstępach 2-3 cm,
aby nie posklejały się, gdyż pierniczki jeszcze podrosną i posmarować rozmąconym
jajkiem.
Piec w piekarniku nagrzanym do 180
stopni C przez około 15 minut. Smacznego!

Złote, Diamentowe
i Żelazne Gody

W tym roku „Złote Gody” w naszej gminie
były wyjątkowe. W Hotelu Arkas spotkały
się pary, które obchodziły swoje Złote,
Diamentowe i Żelazne Gody.
Str. 3
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Na Świętego Marcina najlepsza gęsina!
Obchody dnia św. Marcina w Ligocie Prószkowskiej, Chrząszczycach i Prószkowie

Ś

więty Marcin z Tours to bardzo ważna postać, szczególnie dla najmłodszych. Jest patronem dzieci ale również hotelarzy, jeźdźców, kawalerii,
kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów,
właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy.
Historię św. Marcina znają prawie wszyscy. Pewnego dnia święty Marcin
z Tours napotkał zimą półnagiego żebraka i oddał mu połowę swojego płaszcza.
W nocy, we śnie pojawił mu się Chrystus odziany w jego płaszcz i przemówił do
aniołów: Patrzcie, jak mnie Marcin, katechumen przyodział’’. Jest to najbardziej
znane zdarzenie z życia świętego, ale również swoim postępowaniem jako
biskup, zasłużył na to najważniejsze miano w kościele katolickim. Będąc biskupem był blisko wiernych i stawał w obronie osób skazanych na śmierć. Swoim
życiem pokazał jak powinien zachowywać się prawdziwy chrześcijanin.
W naszej gminie, pomimo, że 11 listopada to przede wszystkim święto
niepodległości, nie zapomina się również o świętym Marcinie. Nie na darmo
stare polskie przysłowie głosi, że „najlepsza gęsina na Świętego Marcina”.
W Starym Młynie w Ligocie Prószkowskiej odbył się uroczysty obiad, którego główną bohaterką była pieczona gęś. Przybyli goście mogli spróbować
m.in. Rosołu na gęsinie oraz pieczonej gęsi. Ale skąd wzięła się tradycja pieczenia gęsi podczas obchodów św. Marcina? Jedna z historii głosi, że gdy
chciano nadać mu sakrę biskupią on tego nie chciał. Ukrył się przed wysłannikiem papieża, ale jego kryjówkę zdradziła swoim gęganiem gęś. To od tej
opowieści pochodzi zwyczaj pieczenia gęsi na 11 listopada.
W Chrząszczycach i Prószkowkie obchody tego święta wyglądały nieco
inaczej. Mieszkańcy Chrząszczyc po mszy świętej mogli zobaczyć piękny
występ parafian z okazji wspomnienia świętego. Następnie odbyła się
przejażdżka konna dla dzieci i ognisko, a o niezwykle ważne w tym dniu
rogale świętomarcińskie zadbała lokalna piekarnia ,,Margos’’. Natomiast
w Prószkowie odbył się tradycyjny przemarsz przez miejscowość. Mieszkańcy z pochodniami i dzieci z latarenkami przeszli z kościoła przez rynek do
kościółka poewangelickiego. Na miejscu czekały pyszne rogaliki, a obchody
umilały występy dzieci.

Kiedy zimą napotkał półnagiego
żebraka, oddał mu połowę swojego
płaszcza. W nocy we śnie pojawił mu
się Chrystus odziany w jego płaszcz
i przemówił do aniołów: Patrzcie, jak
mnie Marcin, katechumen przyodział.

Spotkanie przedszkolaków
z kucharzami z Hotelu
„Arkas” w Prószkowie

W

Urodziny marchewki

25

października 2016 r. był niecodziennym dniem w Przedszkolu
w Boguszycach. Tego dnia obchodziliśmy Urodziny Marchewki.
Wszyscy przyszliśmy do przedszkola ubrani na pomarańczowo. Urodziny
marchewki rozpoczął wspólny taniec wokół jubilatki przy piosence „Na marchewki urodziny”. Zaśpiewaliśmy solenizantce głośne sto lat i posadziliśmy
ją na honorowym miejscu.
Podczas zajęć przedszkolaki dowiedziały się jak ważną rolę odgrywają
warzywa w diecie człowieka a także jak ważna dla zdrowia jest marchewka.
Dzieci rozwiązywały zagadki, zadania dotyczące różnych warzyw. Zabawy
przeplatały tańce, śpiewy i pląsy dzieci. Na zakończenie urodzin dzieci
wykonały „Kukiełki z marchewki” i „Marchewkę z origami”. Takie święto sprawiło dzieciom wiele radości. Przedszkolaki były aktywne, otwarte i wesołe.

ramach realizowanego w bieżącym roku szkolnym cyklu spotkań
pt. „ Poznajemy zawody” 27.10.2016r do Przedszkola w Boguszycach
przyjechali Panowie Kucharze z Hotelu „ Arkas” w Prószkowie. Celem spotkania było bliższe poznanie zawodu kucharza. Panowie opowiedzieli dzieciom, czym się zajmują, jak wygląda strój kucharza oraz jakie przedmioty
są potrzebne do pracy. W trakcie spotkania dzieci przygotowały razem
z kucharzami smaczne i zdrowe kanapeczki kolorowe.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi Biernat i Łukaszowi
Zatylny za poświęcony nam czas, podzielenie się z nami tajnikami swojego
zawodu oraz za wspólne wykonanie kanapeczek. DZIĘKUJEMY!
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Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku

S

akramentalne ,,tak’’ powiedziane przy ołtarzu,
to jedna z najwspanialszych chwil w życiu
dla wielu osób, które odnalazły osobę, z którą są
gotowe spędzić całe życie. Właśnie całe życie,
a nie tylko te piękne i radosne momenty, nie tylko
ten czas kiedy wszystko się układa, kiedy mamy
dobrą pracę, kiedy jesteśmy zdrowi i mieszkamy
w pięknym domu z dużym ogrodem. Małżeństwo
nie polega na byciu ze sobą tylko wtedy kiedy
chcemy i gdy jest nam wygodnie, małżeństwo to
wspólne życie w zdrowiu i chorobie, w szczęściu
i niedoli, na dobre i na złe - po prostu cały czas.
Doskonale wiedzą o tym pary, które w tym roku
obchodzą wyjątkowy jubileusz wspólnego życia
małżeńskiego.
W tym roku ,,Złote Gody’’ w naszej gminie
były wyjątkowe. W środę, 16 listopada w hotelu
Arkas na zaproszenie Pani Burmistrz Róży Malik

Przysieczanki
i Ligockie Wrzosy
na podium!
25 Festiwal Chórów i Zespołów
Śpiewaczy Mniejszości Niemieckiej

D

wa zespoły gminy Prószków wracają
z nagrodami z jubileuszowego 25 Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczy Mniejszości Niemieckiej, który odbył się w Walcach
w dniach 19-20 listopada 2016 roku.
Pierwsze miejsce w pełni zasłużenie zdobył
zespół ,,Ligockie Wrzosy’’, natomiast na drugim
stopniu podium stanęły ,,Przysieczanki’’. ,,Bardzo

Złoci, diamentowi i żelaźni Jubilaci
Obchody złotych, diamenotwych i żelaznych godów w gminie Prószków
spotkały się nie tyko pary, które obchodzą Złote
Gody, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego, ale
również 5 par, które obchodzą Diamentowe
Gody (60 lat pożycia małżeńskiego) i jedna
para, która obchodzi Żelazne Gody (65 lat pożycia małżeńskiego). Uroczyste spotkanie poprowadziła pani Aneta Lissy-Kluczny wraz z panią
Ireną Herbst – kierownikiem Stanu Cywilnego.
Główną atrakcją oprócz uhonorowania jubilatów był występ Darii Noryńskiej, która od
kilku lat gra i koncertuje na rzadko spotykanym
instrumencie – Fletni Pana. Mówi o sobie: „Gram
by dotknąć duszę...”

się cieszymy z tej nagrody i jesteśmy mile zaskoczone zwycięstwem. Liczyłyśmy, że będziemy
w pierwszej trójce, ale nie aż tak wysoko’’ - opowiadała dumna pani Aniela Czollek z zespołu
,,Ligockie Wrzosy’’, który już wiele razy występował w tym festiwalu i zawsze zajmował dobre
miejsca. Większą tremę mógł mieć zespół z Przysieczy, ponieważ miał on 10 lat przerwy od ostatniego występu w konkursie, ale jak mówi pani
Edeltrauda Gambka, był to wybór świadomy
,,Lepiej się czujemy na biesiadach, wtedy mamy
bezpośredni kontakt z widzem. Na takich festiwalach nagrodę dostaje tylko zespół’’.
Oba zespoły bardzo chwaliły przygotowanie
całego konkursu, miłą atmosferę, jak i podkreślały jego wysoki poziom muzyczny. W końcu na
scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
zaprezentowały się aż 23 zespoły, dlatego liczył
się każdy szczegół podczas występu. ,,Każdy ruch
był ważny, równe wejście i zejście ze sceny, jak
również ciągły uśmiech, a nawet gest ręką’’ - tłumaczy pani Edeltrauda Gambka. Bardzo ważne
były treningi, których przed festiwalem oba
zespoły miały zdecydowanie więcej. Teraz po
wynikach widać, że było warto.
Serdeczne gratulacje dla zespołów: Ligockie
Wrzosy i Przysieczanki składają: Burmistrz Prószkowa Róża Malik i Przewodniczący Gminnego
Zarządu Mniejszości Niemieckiej w Prószkowie
Norbert Rasch.

Wszystkim tym parom życzymy kolejnych
pięknych lat spędzonych razem w miłości, by
swym przykładem pokazywali młodym ludziom
czym jest małżeństwo i życie z drugą osobą.
„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie
się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym
samym kierunku.”
Pary które obchodziły Złote Gody:
Damboń Paweł i Elżbieta (Górki)
Frycz Walter i Jadwiga (Złotniki)
Lelek Eryk i Gertruda (Nowa Kuźnia)
Klos Wilibald i Teresa (Jaśkowice)
Batke Norbert i Małgorzata (Przysiecz)
Skrzypczyk Ludwik i Gertruda (Źlinice)
Datko Józef i Róża (Źlinice)
Wotzka Horst i Elżbieta (Prószków)
Diamentowe:
Broy Leo i Maria (Zimnice Małe)
Aniol Berthold i Helena (Górki)
Baron Franciszek i Irena (Górki)
Watzlaw Józef i Maria (Źlinice)
Matuschek Wilhelm i Klara (Boguszyce)
Żelazne:
Wyskowski Ryszard i Adelajda (Nowa Kuźnia)
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Medalistka mistrzostw Europy, świata
i czterokrotna złota medalistka
Mistrzostw Polski!
Sukcesy sportowe Pani Marii Bartusz z Ligoty Prószkowskiej

M

edalistka mistrzostw Europy, świata i czterokrotna złota medalistka Mistrzostw Polski, tak w dużym skrócie wyglądają sukcesy pani
Marii Bartusz, mieszkanki Ligoty Prószkowskiej,
a na co dzień – księgowej.
Jej przygoda z parabadmintonem rozpoczęła się od lekcji pokazowej zorganizowanej

Codzienne życie
z cukrzycą
Prelekcja edukacyjna w DFK Prószków

D

nia 24 października w Prószkowie w sali
DFK odbyła się prelekcja edukacyjna dla
osób chorujących na cukrzycę – Codzienne życie
z cukrzycą. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych z siedzibą w Gogolinie.
W czasie spotkania została poruszona problematyka cukrzycy jako choroby przewlekłej.
Uczestnicy mogli dowiedzieć się o cukrzycy jak
żyć z nią na co dzień i co zrobić by się zaprzyjaźnić się z chorobą. Gościem spotkania był Pani
Ewelina Tomechna – prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Opolu.
Kolejne prelekcje edukacyjne dla mieszkańców gminy Prószków planowane są w przyszłym
roku. Serdecznie zapraszamy.

To właśnie tego wieczoru, gdy
wiatr zimnym śniegiem dmucha –
w serca złamane i smutne,
cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy,
Bóg się rodzi w człowieku.
Radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego co dobre
i piękne w Nowym Roku
wszystkim mieszkańcom
gminy Prószków
życzy
Stowarzyszenie Opolskich
Pielęgniarek Środowiskowych

dla osób niskiego wzrostu przez kadrę narodową tej dyscypliny dwa lata temu. ,,Pokazali na
czym to polega, wytłumaczyli zasady i zaproponowali, bym zaczęła grać. Powiedzieli, że się
nadaję’’ - opowiada uśmiechnięta pani Maria jak
dostała się do kadry narodowej już na pierwszych zajęciach. Treningi rozpoczęła w klubie
Victoria w Komprachcicach, o którym wcześniej
nic nie wiedziała. Teraz trenuje dwa razy w tygodniu ,,Jest ciężko, nawet bardzo. Na salach nie
ma miejsca, bo zajmują je inne grupy, przede
wszystkim piłkarze, brakuje sponsorów’’ - z przykrością dodaje i mówi, że mogłaby trenować
jeszcze dodatkowo w Domecku, ale w czasie
kiedy tam odbywa się trening, ona jeszcze pracuje. Wszystkie koszty musi pokrywać sama we
własnym zakresie, ale się nie poddaje i szuka
sponsorów.
Dodatkowym utrudnieniem jest brak osób do
gry ,,fakt, że bardzo mało osób uprawa tę dyscyplinę w kategorii osób niskiego wzrostu, dlatego
też zawodów nie ma zbyt dużo, przykładem są
np. Mistrzostwa Polski, które do tej pory odbyły
się tylko dwa razy. Pani Maria w zeszłym roku zdobyła złoty medal w singlu, a w tym roku w lipcu
w Koronowie była nie do pokonania nie tylko
w indywidualnie, ale również w deblu i grze mieszanej. Na arenie międzynarodowej po raz pierwszy pojawiła się w zeszłym roku w Rijem w Holandii i od razu zdobyła dwa pierwsze miejsca w grze

pojedynczej i podwójnej w parze z Grzegorzem
Jednakim. Na Mistrzostwach Świata we wrześniu
ubiegłego roku w Stoke Mandeville w Anglii udowodniła, że talent w połączeniu z ciężką pracą
przynosi sukcesy, czego efektem są dwa brązowe
medale zdobyte w singlu i w parze z Irlandką
Emmą Farnham w deblu.
Ten rok reprezentantka Polski kończy imponująco! Stając podwójnie na trzecim stopniu
podium podczas Mistrzostw Europy rozgrywanych w dniach 25-30 października w Beek
w Holandii. Jak opowiadała ,,W singlu było bardzo
ciężko, ale udało się’’. Wszystko to wynik ciężkiej
pracy i wytrwałości w dążeniu do celu pomimo
tak wielu przeciwności losu.
Wszystko to brzmi jak historia nie z tego
świata, jak historia z bajki lub z jakiegoś filmu - ale
niestety taka jest prawda, sport osób niepełnosprawnych jest pomijany i niedoceniany. Jest to
przykre i niesprawiedliwe, bo wystarczy spojrzeć
na wyniki tegorocznych Igrzysk Olimpijskich
w Rio de Janeiro. To właśnie sportowcy niepełnosprawni zdobyli 39 medali i zajęli 10 miejsce
w klasyfikacji medalowej, czyli dużo, dużo więcej
niż sportowcy pełnosprawni, którzy zdobyli tylko
11 medali zajmując 33 miejsce.
Pani Marii życzymy dalszych sukcesów
i mamy nadzieję, że znajdzie się sponsor, który
pomoże dalej rozwijać sportową karierę mieszkanki naszej gminy.

Kapryśne Andrzejki!
Andrzejki z Kaprysem w Gościńcu pod Różą

M

łodzieżowa Orkiestra Dęta ,,Kaprys’’ już po raz
dziewiąty zorganizowała ,,Andrzejki z Kaprysem’’. W sobote, 19 listopada w Gościńcu pod Różą
odbył się coroczny koncert Orkiestry Dętej„Kaprys”.
Bilety, jak co roku rozeszły się w oka mgnieniu, co
zresztą nie jest wielkim zaskoczeniem, ponieważ
nie od dziś wiadomo, że ,,Kaprys’’ nie jest zwykłą
orkiestrą jakich powstaje coraz więcej. ,,Kaprys’’
to orkiestra młodzieżowa, pełna osób dla których
muzyka jest czymś wyjątkowym, a jak już koncertują to widać, że na scenie zostawiają całe serce.
Kiedy w 2007 roku powstawał zespół pod
wpływem kaprysu paru osób, to nikt nie sądził,
że po dziewięciu latach tak bardzo się rozwinie,
a w jego szeregach będzie grało blisko sześćdziesiąt młodych osób. Orkiestra koncertuje nie
tylko w Polsce, ale również w Czechach i Niemczech. Obecnie w swoim repertuarze ,,Kaprys’’ ma
zarówno utwory klasyczne jak również swingujące, rockowe i biesiadne. Muzyków można również słuchać w domach, ponieważ zespół wydał
już trzy płyty wraz z zaprzyjaźnioną orkiestrą
z Czech – Moravską Veselką.

Poczas tegorocznego koncertu orkiestra
zaskoczyła swoim repertuarem, ponieważ zagrali
zarówno znane marsze, jak i muzykę z bajki Lilo&Strich. Kolejnym punktem wieczoru była huczna
zabawa andrzejkowa na której bawili się zarówno
wszyscy przybyli goście, jak i muzycy. „Andrzejki
z Kaprysem” są jedną z największych imprez organizowanych w gminie Prószków, która każdego
roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Już teraz zapraszamy na jubileuszową edycję
,,Andrzejek z Kaprysem’’ 25 listopada 2017 roku,
ten koncert otworzy dziesiąty rok istnienia Młodzieżowej Orkiestry Dętej ,,Kaprys’’.
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Jak zostać ekspertem tabliczki mnożenia?
Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich

C

zy można polubić tabliczkę mnożenia? Przekonywali się o tym we wrześniu uczniowie
Zespołu Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich.
W obchodach WTMDay (Światowego Dnia
Tabliczki Mnożenia) wzięli udział wszyscy uczniowie zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Na gazetkach ściennych na korytarzach
pojawiły się przykłady mnożenia lub dzielenia
zachęcające do samodzielnego utrwalenia lub
rozwiązania. To była dwutygodniowa rozgrzewka
przed egzaminem ze znajomości tabliczki
mnożenia.
Na pierwszej godzinie lekcyjnej egzaminatorzy i asystenci z klasy 5 liczącej 8 osób podzieleni na cztery zespoły przy swoich stanowiskach
egzaminacyjnych przywitali uczniów klasy 3
szkoły podstawowej. Zostali oni przydzieleni

do czterech grup i odpowiadali na
dostosowane do ich umiejętności
zadania. Po 15 minutach mieliśmy
pierwszych 12 MTExpertów (Ekspertów Tabliczki Mnożenia). Następnie uczniowie
3 gimnazjum zajęli miejsca przy stanowiskach
egzaminacyjnych i jeszcze na tej samej lekcji
mieliśmy kolejnych 18 MTExpertów. Na drugiej
lekcji te same zespoły egzaminacyjne sprawdziły
znajomość tabliczki mnożenia uczniów klasy 6
i 4. Po sprawdzeniu wyników tylko jeden uczeń
musiał poprawiać egzamin, czyli nowych 18
MTExpertów chodziło po szkole.
Na następnej lekcji powstały nowe trzy komisje: egzaminatorem był uczeń klasy 3 gimnazjum, który miał po czterech asystentów z klasy 2
szkoły podstawowej. Pierwsi trzej asystenci dysponowali odpowiednio: niebeskimi, czerwonymi

lub czarnymi odznakami Eksperta TM, a czwarty
asystent trzymał legitymacje MTExpertów, które
wypełniał egzaminator.
Śmiechu było sporo, gdy egzaminowali oni
uczniów 1 i 2 gimnazjum.
Ogółem w tym dniu 93 uczniów otrzymało
tytuł MTExpertów w raz z odznaką i legitymacją.
Uczniowie klasy 2 szkoły podstawowej otrzymali
odznaki „Będę Ekspertem TM”. Wszyscy dobrze
się bawili, a powtórka tabliczki mnożenia bardzo
się przydała.
Szkolny koordynator WMTDay: Alicja Badura

Finał Złotnickiego Konkursu Pięknego Czytania
w języku niemieckim

D

wudziestu najlepiej czytających uczniów
i uczennic ze szkół podstawowych w Gminie
Prószków spotkało się 28 listopada w finale Złotnickiego Konkursu Pięknego Czytania w języku
niemieckim, którego szkoła w Złotnikach była
inicjatorem i organizatorem. Każdy z uczestników
czytał fragment książki niemieckiego autora Paula
Maar „Eine Woche voller Samstage” ( „Tydzień
pełen sobót”). Konkurs odbył się w ramach realizacji projektu pt. „Zlattniker Vorlesewettbewerb”,
przy wsparciu finansowym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim
oraz przy współpracy z DFK Złotniki.
Celem konkursu było rozwijanie sprawności językowej i wzbogacenie słownictwa. Ponadto doskonalenie poprawnej wymowy, akcentu oraz tempa

Zaginął prosiak!
Śląskie Świniobicie w Przysieczy

T

o nie będzie przyjemny tekst. Nie dość, że
zabiją główną bohaterkę, to na dodatek ją
zjedzą. A ile będą mieli przy tym radości!
Sytuacja powtarza się co roku i zaczyna się
dramatycznie... Do chlewika podchodzi okoliczny rzeźnik, czyli śląski masorz i świnia żegna

Laura Piechotta i Emilie Ksienżyk
podczas czytania

czytania, odpowiedniego do fabuły. Jury w składzie:
pani Burmistrz Róża Malik, pani Aneta Lissy-Kluczny
i pan Ryszard Karolkiewicz zwracali uwagę na technikę czytania oraz interpretację tekstu.
Wszyscy uczestnicy poradzili sobie doskonale.
Laureatami zostali: Klara Czollek, Łukasz Wieczorek
i Kamil Gröhlich. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom za zaangażowanie.
Alicja Połczan
ZSP im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach

się z życiem. Czasem zdarzało się jednak i tak, że
sprytne zwierze zwąchało, co z nim zaraz zrobią
i wyrywało się oprawcom. Dobrze, jeśli świnię
trzeba było gonić tylko po podwórku, bo jeżeli
udało się jej uciec na ulicę - wtedy dopiero zaczynał się karnawał! Cała rodzina, sąsiedzi i okoliczne
bajtle goniły różowe zwierzę, które wcale nie
chciało dać się złapać. A wszystkim potem trzeba
było się jakoś za pomoc w pościgu zrewanżować.
Zresztą świniobicie to dyscyplina zespołowa:
pomoc sąsiadów była nieodzowna.
Świniobicie było dla Ślązaków świętem.
Nikogo to nie dziwiło, w końcu tego dnia można
było najeść się do syta, a ponieważ zbliżały się też
święta Bożego Narodzenia, to zaczynano również
myśleć o jedzeniu jakie może trafić na świąteczny
stół. Z reguły odbywało się jesienią, wtedy prosię
było już dobrze utuczone. Na dworze robiło się
chłodniej, więc mięso się nie psuło tak szybko
jak latem i odpadał problem jego przechowywania. Świniobicie było również świetną okazją do

spotkań w gronie rodzinnym i sąsiedzkim. Dzielenie się gospodarzy przetworami z mięsa takimi,
jak krupnioki, salceson czy słonina można porównać do noszenia kołocza weselnego...
Również w naszej gminie, gdy z drzew spadają
liście, dni stają się coraz krótsze a wieczory mroźne
- żaden prosiak nie może czuć się bezpiecznie.
W Przysieczy już od lat odbywa się impreza pod
nazwą „Śląskie Świniobicie”, która przyciąga głodnych wielbicieli przetworów mięsnych.
„W tym roku mamy pełną salę, aż 60 osób.
Dzwoniło do mnie jeszcze wiele ludzi ale musiałem po prostu odmawiać” – opowiadał sołtys
Przysieczy, Krzysztof Lellek. Na stołach królowały
takie specjały jak: krupnioki, salceson, pasztety,
głowizna czy galaretka, a to wszystko przygotowane pod czujnym okiem naszej wybitnej, gminnej kucharki pani Stefani Wystrach. Nie mogło
być inaczej, tylko pysznie! O spalenie nadmiaru
kalorii zadbał Hubert Pelka oraz znany wszystkim
duet Aneta & Norbert.
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„O tańcu nie da się pisać, taniec trzeba tańczyć”
Koncert Scorpion DT w Hotelu Arkas

„N

ietzsche powiedział, że czasem dochodzimy do momentu, w którym robi się
tak źle, że można uczynić tylko jedno z dwojga –
śmiać się albo oszaleć. Dzisiaj trzecią możliwością
jest taniec”. Z tymi słowami na pewno zgodzą się
wszyscy tancerze, którzy 20 listopada wystąpili
na corocznym koncercie Scorpion Dance Team
w Hotelu Arkas w Prószkowie. Na scenie zaprezentowały się wszystkie grupy Scorpiona, a jest
ich naprawdę sporo: Scorpion boom, Scorpion
junior, mini OkiS, Fresh SOK, Scorpion Adul, Scorpion 30+, Scorpion DT, Scorpion Elite oraz Scorpion seniorzy. Sala była wypełniona po brzegi,
ale to już nikogo nie dziwi, w końcu był to koncert w wykonaniu prawdziwych specjalistów od
tańca z najwyższej półki. Na scenie pojawiły się
grupy, które z powodzeniem startują na arenie
krajowej i międzynarodowej.

Scorpion Dance Team to szkoła tańca, która
działa już 16 lat. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w grupach o różnym
poziomie zaawansowania, zaczynając od początkujących, a kończąc na grupach, które biorą
udział w mistrzostwach Polski, Europy i świata.
W tym roku cały dochód zebrany podczas koncertu zostanie przeznaczony na dofinansowanie
wyjazdu grup reprezentacyjnych Scorpion Dance
Team na międzynarodowy festiwal tańca „World
Dance Week Mikołajki 2016”. To, że warto wspierać tę grupę, a treningi i ciężka praca pozwalają,
odnosić sukcesy udowodnili w połowie listopada
podczas III Opolskiego Festiwalu Tańca w Domu
Expo w Opolu. Wygrali każdą konkurencję, w której startowali.
Szczegółowe wyniki Scorpion Dance podczas III Opolskiego Festiwalu Tańca:

Burmistrz Prószkowa informuje,
że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Prószków:
„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa
sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone
w przepisach odrębnych”.
W przypadku gdy przyłącze do sieci kanalizacyjnej jest niewykonane, będzie przeprowadzona
kontrola zgodnego z prawem opróżniania zbiorników bezodpływowych. Należy posiadać umowę
z przedsiębiorstwem świadczącym usługi asenizacyjne oraz rachunki za usługi wywozu nieczystości ciekłych.
Przypominamy, zgodnie z art. 6 tej samej ustawy w przypadku posiadania zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków właściciel jest obowiązany do regularnego opróżniania urządzeń, co musi być udokumentowane ważną umową z przedsiębiorstwem zajmującym
się wywozem nieczystości oraz regularnie gromadzonymi rachunkami za takie usługi. Umowa musi
zostać zawarta z firmą posiadającą pozwolenie na prowadzenie usług asenizacyjnych na terenie
naszej gminy (wykaz przedsiębiorstw poniżej). Informujemy również, iż Urząd Miejski prowadzi
„ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków” – każdy, kto do tej pory nie zarejestrował swojego urządzenia, jest proszony o niezwłoczne dokonanie takiej rejestracji. Przypominamy również,
iż zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku ten, kto nie wykonuje
obowiązków podłączenia do kanalizacji sanitarnej oraz wywozu ścieków ze zbiornika bezodpływowego, podlega karze grzywny.
Zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą rolnik ma obowiązek prawidłowego postępowania
ze ściekami bytowymi, wytworzonymi na terenie gospodarstwa. Każdy rolnik starający się o dopłaty
może być poproszony przez kontrolerów ARiMR o udokumentowanie prawidłowego postępowania z nieczystościami. W przypadku uchybień w zakresie odprowadzania ścieków ARiMR może
zmniejszyć wysokość lub całkowicie wstrzymać wypłatę dopłat.
W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z tut. Urzędem Miejskim pod numerem telefonu: 77 4013 737.
Wykaz przedsiębiorstw posiadających pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Prószków
1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie Sp.z o.o.
ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków, tel. 77 464 80 73
2) BACATJ Andrzej Wojewodzic, ul. Grunwaldzka 35, 46-060 Prószków, tel. 77 442 87 40
3) PRZEJAZD Szczepan Soaklski, ul. Długa 2, 49-120 Ciepielowice, tel. 77 464 10 13

1. miejsce | Mini Formacja Disco Dance
pow. 16 lat | ELITE
2. miejsce | Mini Formacja Disco Dance
pow. 16 lat | ADULT
1. miejsce | Mini Formacja Disco Dance
pon. 11 lat | BOOM
1. miejsce | Solo Disco Dance pon. 11 lat |
Nadia Bryk
2. miejsce | Solo Disco Dance pon. 11 lat |
Liwia Pakulska
3. miejsce | Solo Disco Dance pon. 11 lat |
Emilia Ścieranka

Jak polubić
„Dziady”?

D

nia 28.10.2016r. klasa II gimnazjum z Zespołu
Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach
Wielkich pod opieką pani Jolanty Drwięgi przedstawiła na lekcji języka polskiego drugą z czterech części dramatu romantycznego Mickiewicza – „Dziady”.
Uczniowie zadbali o każdy szczegół! W klasie
pojawił się stół pełen nastrojowych świec, które
oddawały tajemnicze okoliczności nocnego przywoływania zmarłych przodków. Tablice szkolne
zakryły prześcieradła, przedstawiając wnętrze
przycmentarnej kaplicy, a zasłonięte okna symbolizowały nocną godzinę, w jakiej odbywała
się ceremonia. Oprócz tego młodzi aktorzy byli
świetnie ucharakteryzowani i przebrani.
Trzeba przyznać, że twórczość Adama Mickiewicza nie jest łatwa w odbiorze dla współczesnego nastolatka. Wystawienie drugiej części
„Dziadów” pozwoliło zrozumieć sens dawnego
obrządku pogańskiego. Właśnie takie chwile
sprawiają, że szkoła jest fantastyczna!
Wiktoria Bochen – tekst
Michaela Walusz - zdjęcia
uczennice kl. II gimnazjum ZS im. ks. Karola
Brommera w Zimnicach Wielkich
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M

ały Miś w świecie wielkiej literatury to ogólnopolski program rozwijania czytelnictwa
i współpracy między przedszkolami pod patronatem ogólnopolskiego czasopisma „Przedszkolnego ABC” oraz patronatem honorowym
Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka
w którym uczestniczy Przedszkole Publiczne
w Zimnicach Wielkich.
Autorką projektu jest pani Aneta Konefał
-dyrektor Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej.
Głównym bohaterem projektu jest mały miś, który
wyrusza w niezwykłą podróż literacką. Odwiedza dzieci w różnych przedszkolach, by wspólnie
z nimi posłucha czytanych tam bajek. Miś ma
specjalny dziennik podróży, do którego nauczyciele (rodzice) z dziećmi wpisują tytuł i autora
przeczytanej bajki, wykonują rysunki lub wklejają na pamiątkę zdjęcie grupy wraz z dedykacją.
Projekt realizowany jest na trzech płaszczyznach:
ogólnopolskiej, gminnej i wewnątrz przedszkolnej. Koordynatorzy zaprosili do współpracy przedszkola naszej gminy, które chętnie przy łączyły
się do przedsięwzięcia „Gmina Prószków czyta
Małemu Misiowi”. Burmistrz Prószkowa – Pani Róża
Malik objęła projekt honorowym patronatem.
Inauguracja programu nastąpiła 25.11.2016 r.
w Dzień Pluszowego Misia. Do przedszkola
w Zimnicach Wielkich przybyły przedszkolaki
z oddziału w Zimnicach Małych, by wspólnie ze
swoimi misiami posłuchać bajki czytanej przez

Mały Miś w świecie wielkiej literatury!
Ogólnopolski program rozwijania czytelnictwa

Panią Burmistrz. Odśpiewano piosenkę „Mały Miś”
napisaną specjalnie na potrzeby projektu i będącą
jego hymnem, a potem było już tylko „misiowo”.
„Misiowe piosenki” podczas zabaw i tańców,
„misiowe ciasteczka” na drugie śniadanie, „misiowe
medale” dla przyjaciół misia. Na koniec uroczystości przygotowano Małe Misie do podróży. Miś
Zimniś wyruszył do Kaźmierza Wlkp. a następnie
Łomży, Ząbkowic Śląskich Annopola, Sochaczewa,

Nadszedł świąteczny czas!
Kiermasz Bożonarodzeniowy w Chrząszczycach i Prószkowie

W

Kościele katolickim rozpoczął się czas
Adwentu, w sklepach czuć już świąteczną
atmosferę, a i domy niektórych mieszkańców
zaczynają pięknie świecić kolorowymi lampkami.
Jest to wyjątkowy okres dla wszystkich. Czas
refleksji, modlitwy i radości, czas oczekiwania na
ponowne narodziny Jezusa. Dla osób wierzących
jest to nie tylko okres zakupów i przygotowań do
świąt, ale również czas duchowego pojednania
nie tylko z Bogiem, ale i z drugim człowiekiem.
W naszej gminie pierwszą oznaką świąt jest
Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbywa się
zawsze jako pierwszy w Chrząszczycach u Proboszcza. Podczas niedzielnego popołudnia na
terenie plebanii spotykają się wszyscy mieszkańcy, aby wspólnie spędzić miło czas. Podczas
kiermarszu dzieci mają okazję spotkać się ze św.
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Mikołajem, a dorośli mogą w tym czasie odwiedzać kolorowe stragany na których można zakupić różnego rodzaju świąteczne ozdoby, bombki,
pierniki i ciasta.
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie również
organizuje swój Kiermasz Bożonarodzeniowy. Na
terenie kościółka poewangelickiego rozbrzmiewają kolędy i występy lokalnych artystów. Stragany
wypełnione po brzegi przyciągają mieszkańców,
aromatyczne grzane wino dopełnia świąteczny klimat, a ognisko rozgrzewa zmarznięte dłonie i nosy.
Wielkimi krokami zbliżają się już Święta
Bożego Narodzenia, a my jako redakcja życzymy
Wam przede wszystkim ciepła w sercu i w domu,
smacznej kolacji wigilijnej, rodzinnego kolędowania, magicznie spędzonego czasu. A także
owocnego, szczęśliwego, pełnego miłości
Nowego Roku!

Gołanic, Rudy Śląskiej, Płocka i Łodzi, Miś Wesołek i Miś Ciapek odwiedzać będą przedszkola
naszej gminy, a Misie Przytuliś i Pysio gościć będą
w domach naszych przedszkolaków.
Przedszkolaki obiecały, że po powrocie
misiów z wędrówki ponownie zaproszą Panią
Burmistrz do przedszkola, by wspólnie prześledzić dzieje ich podróży opisane w misiowych
dzienniczkach.

Jasio krzyczy na cały głos: – Święty Mikołaju,
przynieś mi zdalnie sterowanego robota!
Mama: – Dlaczego tak wrzeszczysz? Przecież
św. Mikołaj słyszy każdy szept.
- Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju i może
nie usłyszeć.
***
– Ach, Omi, die Trommel von dir war
wirklich mein schönstes Weihnachtsgeschenk.
– Tatsächlich? – freut sich Omi.
– Ja, Mami gibt mir jeden Tag fünf Euro,
wenn ich nicht darauf spiele!

OGŁOSZENIE
Burmistrza Prószkowa

o przyjęciu dokumentów wymagających
udziału społeczeństwa
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 353, ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Nr XXIV/186/2016
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada
2016 r. dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Prószków.
Informuję, że z treścią ww. dokumentów
oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem,
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060
Prószków, w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz Prószkowa Róża Malik
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Brązowi medaliści
Mistrzostw Opolszczyzny!

Podsumowanie sportowe

Drużyna OKiS Prószków podczas Klubowych Mistrzostw
Opolszczyzny w piłce nożnej

Zakończenie rudny jesiennej

D

rużyna OKiS Prószków rocznika 2007 uczestniczyła w Klubowych
Mistrzostwach Opolszczyzny w piłce nożnej. Organizatorem mistrzostw
był klub sportowy Start Namysłów.
W turnieju rywalizowało dziesięć zespołów z Opolszczyzny. OKiS Prószków zajął wysokie III miejsce w Klubowych Mistrzostwach Opolszczyzny.
Należy podkreślić bardzo dobrą grę podopiecznych OKiS-u, którzy byli bardzo bliscy tego, by zostać Mistrzem Opolszczyzny. Dla nas jednak najważniejszy jest pokazany charakter i wspaniała gra zawodników OKiS-u do ostatniego
meczu. Wszyscy zawodnicy zasłużyli na wielkie słowa uznania i pochwałę. –
opowiada trener Jarosław Kublin.
Brązowi medaliści Mistrzostw Opolszczyzny zagrali w składzie: W bramce
Leo Iwański, dalej: Łukasz Staniów (7goli), Kacper Mańkiewicz - najlepszy
strzelec turnieju (10 goli), Kacper Wójcicki (2gole), Bartek Żyznowski, Paweł
Baron, Sławek Krawczyk, Tobiasz Dobis.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Masters Brzeg 22 pkt
II miejsce Start Namysłów 19pkt
III miejsce OKIS Prószków 19pkt
IV miejsce MGOKIS Praszka 17pkt
V miejsce Czarni Otmuchów 11 pkt
Vl miejsce OKS Olesno 11 pkt
Vll miejsce Orlik Prudnik 10 pkt
Vlll miejsce Swornica Czarnowąsy 8 pkt
IX miejsce MKS Kluczbork 6 pkt
X miejsce MKS Wołczyn 4 pkt

Orzeł Źlinice – liga okręgowa

P

iłkarze Orła Źlinice od 5 spotkań pozostają niepokonani i przerwę zimową
na pewno spędzą w dobrych nastrojach i z nadziejami na jeszcze lepsze
wyniki. Po zakończeniu rudny jesiennej zajmują 5 miejsce z dorobkiem 25
pkt, tracąc do lidera Porawie II Większyce 6 punktów.
Wyniki ostatnich spotkań:
Czarni Otmuchów – Orzeł Źlinice 2:2
LZS Walce – Orzeł Źlinice 0:0
Orzeł Źlinice – Naprzód Ujazd – Niezdrowice 1:1

LKS Polonia Prószków – klasa A

N

iestety seniorzy Polonii Prószków nie zakończyli w dobrych humorach
rundy jesiennej. Zauważalny kryzys w drużynie z Prószkowa sprawia, że
zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 11 punktów. Piłkarze
odnieśli 3 zwycięstwa, dwa remisy i osiem porażek.
Wyniki ostatnich spotkań:
LZS Polonia Prószków – GKS Głuchołazy 1:6
LZS AGFA PRUSINOWICE – LZS Polonia Prószków 3:0 (walkower)
LZS Polonia Prószków – LZS Gryżów 1:5

LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

P

iłkarze z Przysieczy mogą ze spokojem oczekiwać na rundę wiosenną.
Rundę jesienną zakończyli na 8 miejscu z dorobkiem 15 punktów.
W przerwie zimowej większość zawodników występować będzie w lidze
futsalu w Komprachcicach w drużynie Anmar.
Wyniki ostatnich spotkań:
LZS Stradunia – Przysiecz 0:2
LZS Przysiecz – Kromołów 4:2

Sekcja kobiet MKS Gwiazda Prószków
– II liga kobiet

W

nienajlepszych nastrojach rundę jesienną kończy sekcja kobiet,
która obecnie zajmuje 10 miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów.
Obecnie dzięki wsparciu firmy Bassau drużyna rozpoczęła sezon w 1 Lidze
Futsalu Kobiet. Dziewczyny rozgrywają swoje mecze na hali sportowej
w Niemodlinie.
Ostatnie spotkanie:
Rolnik Głogówek – MKS Gwiazda Prószków 0:1
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