
Partnerska wizyta W numerze:

Mała wieś, a przychodnia  
„europejska” 
Mieszkańcy Zimnic Wielkich 
mają ośrodek zdrowia, jakiego 
nie powstydziłoby się duże 
miasto. Czytaj na str. 2

„Skorpiony” –  
najlepsze na Opolszczyźnie
Kolejny sukces formacji 
tańca nowoczesnego, który 
działa przy OKiS-ie. Tańczy 
tu grupa Pracuje tu grupa 70 
młodych osób i pracuje sztab 
opiekunów. Czytaj na str. 3
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Nowoczesna szkoła
Dzieci uczestniczą 
w zajęciach z języka 
niemieckiego  
i wychowania fizycznego, 
stosując nowoczesne 
technologie pozyskiwania 
i przetwarzania informacji.
 Czytaj na str. 7

Przez trzy dni, od 17 do 20 kwietnia, gościliśmy w naszej gminie delegację z partnerskiego miasta Hünfeld w Hesji. Delegacji przewodniczył 
burmistrz dr Eberhard Fennel. W części roboczej wizyty ustalono wspólne działania na ten rok, m.in. podpisanie umowy partnerskiej 
między szkołą w Hünfeld i Zimnicach Wielkich. W programie wizyty była również wycieczka do Krakowa i po najpiękniejszych zakątkach 
Opola. Członkowie delegacji mieszkali – jak powiedziała Róża Malik, burmistrz Prószkowa – w najlepszych miejscach hotelowych, czyli  
u zaprzyjaźnionych rodzin.  Rozmowa z burmistrzem dr. E. Fennelem na str. 3

Dzień patrona  
to święto  
w każdej szkole.  
W Zespole Szkolno-
Przedszkolnym  
im. Pisarzy Śląskich  
w Złotnikach uroczystość 
miała w tym roku 
szczególny charakter. 
Oprócz bardzo 
bogatego programu 
przygotowanego przez 
społeczność szkolną 
miała miejsce również 
uroczystość otwarcia 
i poświęcenia placu 
zabaw.

Podczas obchodów pierw-
szej rocznicy nadania szkole 
imienia udało nam się połą-

czyć w całość kilka elementów. Po 
pierwsze wspomnieliśmy powstania

śląskie, ponieważ opolski kurator 
ogłosił ten rok Rokiem Pamięci 
Powstań Śląskich, następnie 
chcieliśmy przybliżyć postać In-
geborg Odelgi, poetki naszej 

Małej Ojczyzny. Zaprezentowa-
liśmy też nasze szkolne „talenty” 
– nie tylko dlatego, iż kończący 
się rok szkolny minister eduka-
cji ogłosiła Rokiem Odkrywania 
Talentów. W ramach programu 
„Radosna szkoła” zmodernizowa-
liśmy plac zabaw – mówi dyrektor 
szkoły Maria Chudala. 

Tak więc przedszkolaki tań-
czyły, uczniowie recytowali  
w języku niemieckim wiersze – nie 
kryjącej wzruszenia, obecnej na 
uroczystości – Ingeborg Odelgi. 
Po śląsku gołdoł Piotr Lissy, re-
prezentujący gminę Prószków na 
Wojewódzkim Śląskim Beraniu 
w Izbicku, pomagały mu kuzynki 
Marysia i Karolina Szindzielorz.
 Czytaj dalej na str. 2

Święto nie tylko szkolne

ds
d

ds
d



strona 2 •  KRoniKaRz gminy Prószków • Kwiecień 2011

Dokończenie ze strony 1

Kolejna część uroczystości 
odbyła się obok szkoły, na placu 
zabaw. – Udało nam się przeprowa-
dzić modernizację w ramach pro-
gramu „Radosna szkoła”, którego 
celem jest tworzenie warunków do 
aktywności ruchowej dzieci. Koszt 
inwestycji to 106 tys. zł. Po połowie 
partycypowało ministerstwo i bur-
mistrz Prószkowa – podkreśla pani 
dyrektor. – Plac zabaw przygotowa-
ny jest dla uczniów, ale przedszko-
laki też czują się tu bardzo dobrze. 

Wszystkie dzieci, mniejsze  
i większe, są też tu bezpieczne, bo 
oprócz huśtawek, drążków gim-
nastycznych, równoważni jest tu 
tzw. bezpieczna nawierzchnia. 
Wykonana z elastycznego two-
rzywa. 

– To miejsce, które z powodze-
niem może pełnić funkcję rekre-
acyjną, dostępne jest też dla miesz-

kańców. Już spotykam się z aproba-
tą, np. młodych mam, które mogą 
usiąść na ławkach albo potrenować 

na ścieżkach zdrowia, podczas gdy 
pociechy hasają sobie bezpiecz-
nie – mówi Maria Chudala.  Ac

Święto nie tylko szkolne

M ieszkańcy wsi mają teraz 
kompleksową opiekę me-

dyczną w nowoczesnej przy-
chodni na europejskim pozio-
mie, której nie powstydziłoby się 
żadne duże miasto. Do dyspozy-

cji są między innymi poradnie: 
ogólna, okulistyczna, dermatolo-
giczna, psychiatryczna, gineko-
logiczna, a także poradnia reha-
bilitacyjna z własnym gabinetem 
rehabilitacyjnym. Na miejscu są 

także centrum stomatologiczne, 
poradnia dziecięca i apteka. W 
ośrodku można także zrobić nie-
zbędne badania laboratoryjne.

Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonała najstarsza pa-
cjentka ośrodka, pani Maria 
Mróz z Zimnic Małych, która 
liczy sobie 101 lat. Towarzyszy-
ła jej burmistrz Prószkowa Róża 
Malik. 

– Ten ośrodek to spełnie-
nie naszych planów – mówiła dr 

Izabela Bednarek, właścicielka  
i kierowniczka „Domedu”, która 
prowadzi praktykę medyczną  
w Zimnicach wraz z mężem, dr. 
Jarosławem Bednarkiem.

Mieszkańcy są bardzo zado-
woleni z nowej placówki. – Teraz 
mamy wszystko na miejscu – cie-
szyła się Jadwiga Kluczny. – Naj-
bliższy ośrodek jest w Prószko-
wie, a tam, jak się nie ma samo-
chodu, to trzeba jechać rowerem 
pod górę! KS

Mała wieś, a przychodnia „europejska”

Mieszkańcy Zimnic Wielkich mają ośrodek zdrowia, jakiego nie powstydziłoby się duże miasto.

27 kwietnia w Zimnicach Wielkich poświęcono i otwarto uroczyście, 
po gruntownej przebudowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Domed”. Inwestycja kosztowała około 3,5 miliona złotych.  
40% kosztów budowy i 80% wyposażenia w sprzęt i aparaturę 
medyczną sfinansowane zostało z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego. 
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Prószkowskie „Skorpiony” 
zostały uznane za 
najlepszy zespół  
taneczny Opolszczyzny 
2011 roku.  
Na Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów 
Tanecznych w Ozimku  
8 i 9 kwietnia formacja 
tańca nowoczesnego 
godnie reprezentowała 
naszą gminę, zdobywając 
pięć pierwszych miejsc. 

C horeografie, które zostały 
uznane przez jurorów za naj-

lepsze w swoich kategoriach, to: 
„Voo Doo” – wytańczona w kate-
gorii disco dance młodzież starsza 
przez tancerzy grupy Scorpion se-
niorzy (powyżej 15 lat); „W domu 
straszy” – w kategorii inscenizacja 
taneczna dziecięca – tancerze grupy 
Mini Scorpion (4–10 lat); „Karol-
cia” – w kategorii miniatura tanecz-
na dziecięca – tancerze grupy Mini 
Scorpion (6–9 lat); „Just Jazz” w ka-

tegorii miniatura taneczna młodzież 
starsza – tancerze grupy Scorpion 
seniorzy (powyżej 15 lat); „Life” –  
w kategorii inscenizacja taneczna 
młodzież – tancerze grupy Scor-
pion juniorzy (12–15 lat) – wylicza 
Magdalena Kolman, kierownik ar-
tystyczny zespołu.

W zespole tańczy 70 osób, naj-
młodsi mają po 3 lata, najstar-
si 24. W ich wykonaniu można 
zobaczyć jazz,  disco,  hip-hop, 
street  dance  show  z elementa-

mi akrobatyki  sportowej. Trenują  
w Ośrodku Kultury i Sportu pod 
okiem kierownika artystycznego 
Magdaleny Kolman, która jest też 
sędzią Polskiej Federacji Tańca i In-
ternational Dance Federation. 

Choreografią zajmują się: Sawa 
Szyszko, Malwina Łomny i Grażyna 
Kuźmińska. Elementy akrobatyczne 
opracowuje  Michał Paluch, trener 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego  
w Nysie. A kostiumy projektuje i wy-
konuje Eugenia Kuźmińska.  KSz

„Skorpiony” – najlepsze na Opolszczyźnie

O współpracy i przyjaźni
Rozmowa z dr. Eberhar-
dem Fennelem, burmi-
strzem Hünfeld

– Czy chętnie Pan przyjeżdża 
do Prószkowa? Jak Pan ocenia 
współpracę między naszymi 
miastami?

– Nasze relacje są bardzo otwarte, 
serdeczne. Bardzo dobrze się tu czuję. 
Najlepszym dowodem na to jest fakt, 
iż przyjeżdżając tutaj, nie nocuję  
w hotelu, zatrzymuję się – można już 
powiedzieć – u przyjaciół. Od samego 
początku zadziałała „chemia” między 
rozumiejącymi się ludźmi. Porozu-
miewamy się bez większych proble-
mów. Pod względem kulturowym też 
do siebie pasujemy. We wzajemnych 
stosunkach pomaga nam również to, 
że w większości jesteśmy katolikami.

– Nie będę pytać o minione 
trzynaście lat współpracy. 
Chciałam się dowiedzieć o plany 
na przyszłość.

– Przyszłość to młodzież, ona 
będzie budować wspólną Europę. 
Dlatego myślimy o podpisaniu 
współpracy między szkołami. 
Chciałbym, żeby młodzi ludzie 
poznali się, zobaczyli, że są tacy 
sami – i zaprzyjaźnili. Poza tym 
planujemy kontakty między ze-

społami muzycznymi, przedsta-
wicielami samorządów i lokal-
nymi politykami, aby poznali, 
w jakich działamy systemach. 
Niemcy są relatywnie lepiej roz-
winięte niż Francja i nasze part-
nerskie miasto w Bretanii, ale na-
uczyliśmy się od Francuzów wiele 

rzeczy robić prościej. Prószków 
bardzo się rozwinął na przestrze-
ni tych lat. Chciałbym przywieźć 
tu kilku polityków i radnych, 
żeby zobaczyli, jak wiele można 
zrobić stosunkowo niewielkim 
nakładem finansowym. Sądzę, że 
najlepiej będzie, jeżeli wzajem-
ne kontakty będziemy budować  
w oparciu o szkoły i bezpośrednie 
relacje między ludźmi.  DB

Umowa o współpracy, 
nazwana Aktem Braterstwa, 
została podpisana  
w Hünfeld 4 maja 1997 r.,  
a w Prószkowie  
4 października tego samego 
roku. Przez trzynaście lat 
trwania partnerskich kontaktów 
obie strony dobrze się 
poznały, zrealizowano wiele 
wspólnych projektów. Między 
mieszkańcami nawiązały się 
liczne przyjaźnie. 

 „Voo Doo” – pierwsze miejsce wytańczone w kategorii disco dance młodzież starsza przez tancerzy grupy Scorpion seniorzy (powyżej 15 lat).
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Pierwszego maja,  
w niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, po rzymskich 
uroczystościach beatyfikacji 
Jana Pawła II, w Przysieczy 
odbyła się pobeatyfikacyjna 
msza św. dziękczynna, 
poprzedzona uroczystym 
odsłonięciem obrazu 
błogosławionego Papieża  
w szczycie ołtarza kościoła. 

Podczas mszy św., koncele-
browanej m.in. przez ks. prałata 
Andrzeja Hanicha z Prószko-
wa i ks. dziekana Antoniego Ple-
śniaka z Łabęd, grał zespół tręba-
czy Leśny Róg z Prószkowa i or-
kiestra dęta z Przysieczy. Odre-
montowana świątynia jest pierw-
szą na Opolszczyźnie z wizerun-
kiem Jana Pawła II jako patrona 
w sprawach życia poczętego, mał-
żeńskiego i rodzinnego, umiesz-
czonym do publicznego kultu  
w głównym ołtarzu świątyni. – To 
jest wydarzenie nasze, lokalne 
ale o szczególnym znaczeniu.  
W ten sposób przysiecki kośció-
łek staje się okolicznym sank-
tuarium do którego już wędrują 
pielgrzymi – uważa ks. Andrzej 
Hanich. Uroczystość zakończy-
ła się piknikiem z ciastem i kawą.  

 SK

12 maja ks. Andrzej Hanich 
odprawił mszę św. w in-

tencji swoich 60. urodzin w fi-
lialnym kościółku w Przysieczy. 
W ciągu czterech lat, od kiedy jest 
proboszczem „prószkowsko-przy-
sieckim”, przeprowadził pierwszy 
generalny remont w dziejach tego 
84-letniego kościoła. – Remont 
był tak gruntowny, iż można po-
wiedzieć, że z wyjątkiem murów, 
organów oraz stacji drogi krzy-
żowej w kościele w Przysieczy 
wszystko jest nowe – stwierdza 
ks. proboszcz. Urodzinowe życze-
nia jubilatowi składali parafianie  
i goście spoza Prószkowa przybyli 
na tę uroczystość. LR

Geburtstag farorza

Ks. A. Hanich nie krył radości z licznych dowodów sympatii.

Sanktuarium  
przysieckie

Dzieci Ugandy
 – refleksje 
z podróży  
do Afryki

3 czerwca o godzinie 19  

w Ośrodku Kultury i Sportu 

Ewa Połeć podzieli się 

swoimi przeżyciami i pokaże 

zdjęcia z pobytu w Ugandzie. 

Wolontariuszka – na co dzień 

zajmująca się sprzedażą 

samochodów – do Afryki 

pojechała wraz z grupą 

ośmiu osób z Opolszczyzny, 

aby pomagać porzuconym, 

osieroconym i chorym 

dzieciom (głównie na AIDS  

i malarię). LR
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Grająca sekcja
13 marca w sali kameralnej Ośrodka Kultury i Sportu koncert dały dzieci z sekcji 
muzycznej. Poznają one tajniki instrumentów klawiszowych pod okiem instruktora 
Doroty Pisani. Koncertu szesnastu wykonawców wysłuchali rodzice i licznie 
zgromadzone rodziny.  LR
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Paulina Klosa, Simona Lellek, 
Sandra Dziuk w Prószkowie, 
Karolina Pawleta  
w Boguszycach, Julia Smolin, 
Piotr Lyssy w Złotnikach – to 
finaliści gminnego przeglądu 
„Jugend trägt Gedichte vor” – 
konkursu recytatorskiego  
w języku niemieckim. Przegląd 
gminny odbył się15 kwietnia  
w OKiS-ie w Prószkowie.

Konkurs adresowany jest do 
uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Każdy z uczestników recytu-
je dwa utwory poetyckie w języku 
niemieckim: jeden ze specjalnie 
przygotowanego przez organizato-
ra zbioru wierszy i drugi – dowolny 
utwór poetycki. Przesłuchanie roz-
poczęło się o godzinie 9, najpierw 
uczniowie szkół podstawowych, na-
stępnie gimnazjów i na końcu szkół 
ponadgimnazjalnych. – Przy ocenie 

jury brało pod uwagę dobór reper-
tuaru, wymowę, intonację i ogólne 
wrażenie artystyczne – mówi Inge-
borg Odelga, członek jury – Orga-
nizatorzy zwracali uwagę, że recy-
tacja polega na pracy słowem, a nie 
gestem. Natomiast ubiór recytatora 
stanowi jedynie tło wypowiedzi ar-
tystycznej i nie powinien być prze-
braniem skupiającym uwagę widza.

W środę 11 maja w OKiS-ie  
w Prószkowie odbyły się eliminacje 

rejonowe, obejmujące uczestników 
z terenu miast i gmin: Prószków, 
Niemodlin, Grodków, Komprach-
cice, Tułowice, Dąbrowa, Tarnów 
Opolski, Gogolin, Opole, Chrzą-
stowice. 

Eliminacje wojewódzkie odbędą 
się 2 czerwca w kościółku poewange-
lickim w Prószkowie. Organizatorem 
konkursu jest Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim.  SW

W sobotę 29 kwietnia  
w Przysieczy odbył się zjazd 
prószkowskiego oddziału 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Uczestniczyło w nim 
35 delegatów z sześciu jednostek 
OSP naszej gminy: w Prószkowie, 
Ligocie Prószkowskiej, 
Jaśkowicach, Chrząszczycach, 
Złotnikach i Źlinicach-
Boguszycach. Strażacy wybierali 
nowe władze swojej organizacji 
na następną kadencję, 
obejmującą lata 2011–2015.

Wśród zaproszonych gości 
była Róża Malik, burmistrz 

Prószkowa, Anna Wójcik, zastęp-
ca burmistrza, druhna Barbara 
Dębska, sekretarz Zarządu Powia-
towego OSP, st. brygadier Marek 
Matczak, zastępca komendanta wo-
jewódzkiego PSP, mł. bryg. Paweł 
Kielar, komendant miejski PSP  
w Opolu i Wiktor Urbański, dyrek-
tor Oddziału Zarządu Wojewódz-
kiego OSP w Opolu.

Jerzy Wocka, prezes zarządu gmin-
nego OSP, w swoim sprawozdaniu z dzia-
łalności ustępującego zarządu przedsta-

wił dokonania strażaków w sferze dzia-
łalności ratunkowej, organizacyjnej, kul-
turalno-wychowawczej i szkoleniowej.

Delegaci na zjazd do nowych 
władz gminnych wybrali ponownie 
Jerzego Wockę na stanowisko prezesa, 
wiceprezesami zostali Franciszek 
Broj i Marcin Kansy, komendantem 
gminnym – Tadeusz Domaradzki, se-
kretarzem – Krzysztof Drygała, skarb-
nikiem – Zbigniew Socha.

Zjazd podjął uchwałę zawierają-
cą podziękowanie wszystkim człon-
kom ochotniczych straży pożarnych  
i działaczom związku w gminie Prósz-
ków za realizację zadań zapewniają-
cych bezpieczeństwo i rozwijanie ini-
cjatyw służących społeczności lokalnej. 
Delegaci zobowiązali nowy zarząd do 
zintensyfikowania działań związanych 
z budową nowej remizy strażackiej  
w Ligocie Prószkowskiej. LR

Jugend trägt Gedichte vor

 Zjazd strażaków Zajęcia plastyczne
Przypominamy, że zajęcia 

plastyczne odbywają się  

w poniedziałki i środy  

w budynku pawilonu sportowego 

w Prószkowie (stadion)  

w godzinach od 17 do 19.  

Grupa młodsza (5–7 lat) spotyka 

się w poniedziałki, grupa starsza 

(od 8 lat) w środy.

Paradny Prószków

Już 18 czerwca odbędzie się 

kolejna Prószkowska Parada 

Orkiestr. W tym roku wystąpi 

9 zespołów: Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta Zespołu Szkół 

Żeglugi Śródlądowej  

w Kędzierzynie-Koźlu, Orkiestra 

Dęta Radłów, Górnicza Orkiestra 

Bytom, Orkiestra Dęta Górażdże, 

Orkiestra Dęta Mechnica, 

Orkiestra Dęta Polska Cerekiew, 

Gminna Orkiestra Dęta 

Prószków, Młodzieżowa Orkiestra 

Kaprys ze Źlinic, Orkiestra Dęta 

Dziewkowice. W sumie na trzech 

estradach: w parku OKiS, przy 

zamku prószkowskim i na rynku 

wystąpi 300 muzyków.

„U Rumcajsa” w Przysieczy strażacy  ochotnicy wybierają swoje władze gminne.

Członkowie jury gratulują udanego występu laureatom gminnego szczebla konkursu.
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Szkółka piłkarska Ośrodka 
Kultury i Sportu w Prószkowie 
oraz trampkarze LKS Polonia 
Prószków wybrali się na jeden 
z meczów rundy wiosennej 
Wisły Kraków, podczas którego 
wiślacy podejmowali na swoim 
stadionie GKS Bełchatów. 

15 kwietnia prószkowska grupa 
dotarła do Krakowa kwa-

drans przed godziną 18, dwie 
godziny przed pierwszym gwizd-
kiem sędziego. – Czas ten wykorzy-
staliśmy na trening piłkarski prze-
prowadzony przez trenerów i wo-

lontariuszy Wisły. Czterdziestopię-
ciominutowe szkolenie składało się 
z trzech elementów. Rozpoczęło się 
od ćwiczeń kształtujących, następ-
nie była część strzelecka i na koniec 
ulubiony fragment treningu – tzw. 
gierka. Tym razem na murawie wi-
ślackiej „białej gwiazdy”, co dla 
wszystkich było niesamowitym 
przeżyciem – relacjonuje Jarosław 
Kublin, instruktor OKiS, organiza-
tor wyjazdu. Trening zakończył się 
wspólnym pamiątkowym zdjęciem. 
I wtedy wszyscy mogli się zająć przy-
gotowaniem do kibicowania, czyli 
malowaniem twarzy w barwy Wisły, 

wyciąganiem szalików i czapek klu-
bowych. – Miejsca mieliśmy zare-
zerwowane w nowym sektorze ro-
dzinnym, więc mecz, który dostar-
czył nam wielu wspaniałych emocji, 
o czym świadczy wynik 3:1 dla 
Wisły, mogliśmy obejrzeć w kom-
fortowych warunkach. 

Młodsi i starsi zmęczeni całym 
dniem wrażeń dotarli do domu 
późną nocą, ale z niezapomniany-
mi przeżyciami.  – Chcielibyśmy po-
dziękować rodzicom, firmie Widera 
Travel i MOPS w Prószkowie za 
pomoc w realizacji tego wyjazdu – 
mówi Jarosław Kublin. SK

Pierwsza sobota maja  
w Prószkowie przebiegała 
bardzo sportowo. Przez cały 
dzień na stadionie miejskim 
rozgrywano turniej tenisa 
ziemnego – II Memoriał im. 
Macieja Kowalińskiego. 

Zawody rozgrywane były sys-
temem pucharowym do 

dwóch wygranych, w przypadku 
remisu o rozstrzygnięciu decydo-
wał trzeci set – tie-break. Ale naj-
pierw odbyło się losowanie, kto  
z kim ma grać. Tenisowe zmagania 
odbywały się w trzech kategoriach: 
kobiety, mężczyźni do 50 lat i męż-
czyźni powyżej 50 lat. W turniejo-
we szranki stanęło 12 osób. Finali-
ści pierwszego, drugiego i trzeciego 
miejsca otrzymali pamiątkowe sta-
tuetki i dyplomy.

W kategorii kobiet zwycięży-
ły panie Wójciak: pierwsze miejsce 
zajęła Malwina, drugie Sławka,  
a trzecie Ewa. W kategorii mężczyzn 
do lat 50 najlepszy okazał się Zbi-
gniew Plutecki, następnie kolejno: 
Krzysztof Brzdąk, Bogusław Dziad-
kiewicz, Karol Wójciak, Jerzy 
Druszcz, Piotr Woźniak. Natomiast 

w kategorii mężczyzn powyżej 50 
lat równych sobie nie miał Zbigniew 
Dziadkiewicz. Na drugim miejscu 
uplasował się Marian Partyka. 

Turniej został rozegrany dla upa-
miętnienia Macieja Kowalińskiego, dy-
rektora tutejszej szkoły, który jako jeden 
z pierwszych w naszym mieście próbo-
wał zaszczepić zainteresowanie tenisem.

Początek maja na korcie

Prószkowska szkółka 
i trampkarze w Krakowie

OKiS
W Ośrodku Kultury i Sportu 

trwają zapisy do ligi tenisa ziem-
nego. Mecze ligowe rozgrywane 
będą na kortach stadionu miej-
skiego w trzech kategoriach: 
mężczyzn, kobiet, dzieci. Więcej 
informacji w OKiS-ie Prósz-
ków lub na stronie internetowej  
www.okis-proszkow.pl.

Z okazji Dnia Dziecka 
OKiS Prószków zaprasza 
wszystkie dzieci do wzięcia 
udziału w turnieju tenisa ziem-
nego na kortach Stadionu Miej-
skiego w Prószkowie, który od-
będzie się w sobotę 4 czerwca 
2011 r. o godz. 10.00. Zapisy do 
3 czerwca w OKiS-ie.

Więcej informacji w OKiS-ie  
i na stronie: www.okis-proszkow.pl

Trening piłkarski na murawie wiślackiej 
„białej gwiazdy” był wielkim przeżyciem 

dla młodych piłkarzy z Prószkowa.
Pamiątkowe zdjęcie szkółki piłkarskiej i trampkarzy  
z trenerami i wolontariuszami Wisły.

Po każdym secie, wygranym czy przegranym, uścisk dłoni. Tenis to bardzo elegancki 
sport. Na zdjęciu Bogusław Dziadkiewicz i Jerzy Druszcz.
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Kolejny kolor w boguszyckim 
przedszkolu, tym razem bardzo 
smakowity – czekoladowy. Dzieci 
obchodziły go 13 kwietnia.

Tego dnia przyszły do przedszko-
la ubrane na czekoladowo. Dowie-

działy się, jak wygląda produkcja czeko-
lady, jakie są jej rodzaje i jakie ma war-
tości odżywcze. Przedszkolaki udały 
się w czekoladową podróż, odwiedzi-
ły Amerykę Południową, skąd pocho-
dzą kakaowce, i zabawiły się w pracowi-
te krasnoludki z „Fabryki Czekolady”.

Najprzyjemniejszym punktem 
dnia była zabawa w fabrykę czekola-

dy, dzieci smarowały wafle i chrupki 
czekoladą, a następnie dekorowały 
według własnego pomysłu. A potem 
był punkt kulminacyjny, czyli degu-
stacja całej „produkcji”. Wszystkim 
bardzo smakowało! IzA

Dzień z książką 
Znakomitą sposobnością, aby oderwać dzieci od telewizorów i komputerów, był 
przypadający 1 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i jednocześnie 
dzień urodzin Andersena. „Pszczółki” i „Zajączki” w przedszkolu w Boguszycach 
uczciły ten dzień w sposób szczególny. Przyniosły swoje ulubione książeczki 
i opowiadały, dlaczego lubią je najbardziej. Z przygotowanej przez panie 
przedszkolanki prezentacji multimedialnej poznały historię książki, rozwiązywały 
zagadki i rebusy związane z książką. Dzień był bardzo zajmujący, choć bez 
telewizora…  IzA

Święto łasuchów

Dzieci uczestniczące 
w projekcie „Nowe 
technologie na 
usługach edukacji” 
zaprezentowały 
efekty swojej pracy 
całej społeczności 
uczniowskiej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
im. Pisarzy Śląskich  
w Złotnikach.

Dbamy o rozwój i podnosze-
nie jakości naszej działalno-

ści, poszerzamy ofertę edukacyjną. 
W ramach projektu w naszej szkole 
dzieci uczestniczyły w zajęciach  
z języka niemieckiego i wychowa-
nia fizycznego, stosując nowoczesne 
technologie pozyskiwania i prze-
twarzania informacji – mówi Maria 
Chudala, dyrektor szkoły. – W tym 
roku szkolnym było to 30 godzin 
dodatkowych, atrakcyjnych zajęć 
pozalekcyjnych. 

Koordynatorem projektu była 
Dorota Żużałek. – W dwóch grupach 
objętych projektem było po 10 
uczniów. Grupą, która pracowała  
w języku niemieckim, opiekowała się 
Sylwia Huńcza. Dzieci poznały twór-
czość śląskiej poetki Ingeborg Odelgi, 
recytowały jej wiersze, przygotowa-
ły ilustracje do jej poezji. Natomiast 

Alicja Połczan prowadziła dodatko-
we zajęcia z piłki ręcznej – informu-
je Dorota Żużałek. Uczniowie oprócz 
zajęć ogólnorozwojowych, ćwiczą-
cych koordynację ruchową i rzutów 
na bramkę, co zaowocowało wysoki-
mi lokatami w zawodach międzysz-
kolnych, wykonały film instruktażo-
wy do piłki ręcznej.

Innym bonusem, jaki otrzymała 
szkoła, jest sprzęt – jak w nazwie pro-
jektu – nowoczesnych technologii: 
kamera, aparat fotograficzny. 

Szkoła w Złotnikach w projek-
cie „Nowoczesne technologie na 
usługach edukacji” uczestniczyła 
nie po raz pierwszy. W poprzedniej 
edycji programem objęto 40 dzieci.  
– W tamtym roku szkolnym realizo-
waliśmy cztery tematy: Moja okolica, 
Moja parafia, Moja szkoła i Moja 
gmina. Na ostatniej, podsumowu-
jącej wywiadówce uczniowie zapre-
zentowali swoje prace. Rodzice byli 
zaskoczeni umiejętnościami swoich 
dzieci i nie kryli dumy. Bawili się też 
bardzo dobrze np. podczas liczenia 
głosów przy pomocy elektroniczne-
go systemu liczenia głosów Testico 
– opowiada dyrektor M. Chudala. 

Projekt, współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu państwa, re-
alizowany jest przez Wojewódzki 
Ośrodek Doskonalenia Informatycz-
nego i Politechnicznego w Opolu. LR

Nowoczesna szkoła

Prezentacja prac dzieci w ramach projektu zaciekawiła wszystkich uczniów.

Przedszkolaki nawet z zawiązanymi oczami bez pudła rozpoznawały swoją ulubioną czekoladę.   

J. 
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Flaczki z warzywami

• żołądek wołowy, wieprzowy 

(lepszy jest wołowy) ok. 600 g

• 1 seler, 2 marchewki, 1 pietruszka 

(korzeń), 1 por

• kości rosołowe ok. 0,5 kg

• przyprawa delikat do zup

• sól, pieprz mielony

• liście laurowe, ziele angielskie

• imbir (świeży ok. 40 g)

• 5–8 ziarenek jałowca

• majeranek, tymianek

• 2 ząbki czosnku

• olej

Żołądek dokładnie oczyścić, wymoczyć 

ok. 1 godziny w zimnej wodzie z solą – 

ok. 1 łyżeczki. Wyjąć z wody, opłukać  

i pokroić (na kształt flaków – jak kto 

woli). Pokrojony produkt włożyć do 

garnka i zalać zimną wodą, tak by był 

w całości zalany. Dodać 1 liść laurowy, 

2–3 ziarenka ziela angielskiego oraz ły-

żeczkę soli (garnek powinien być trochę 

wyższy, by przy zagotowaniu wywar nie 

przelał się na piec!). Całość doprowa-

dzić do wrzenia. Gotować ok. 20 minut. 

Zdjąć z pieca i odlać (najlepiej przece-

dzić przez durszlak). Następnie powta-

rzać gotowanie dokładnie tak samo ok. 

5–6 razy, w zależności od tego, jakie 

flaki mamy (wołowe czy wieprzowe). 

Po ostatnim gotowaniu wywar powinien 

być klarowny, a flaki miękkie! W trakcie 

gotowania flaków możemy przygoto-

wać wywar z kości rosołowych i pora 

(por kroimy wzdłuż na pół). Do garnka 

ok. 5-litrowego włożyć kości, por, dodać 

1 łyżkę delikatu do zup i soli, wlać ok. 3 

litry wody. Gotować ok. 1,5 godziny (by 

powstał wywar z kości). Po upływie tego 

czasu zdjąć z pieca. Następnie można 

przygotować warzywa: marchew, seler 

pietruszkę obierać i zetrzeć na tarce 

(w robocie kuchennym trzemy w paski). 

Następnie (najlepiej w woku) patelnię 

rozgrzać bardzo mocno! Wlać troszkę 

oleju, ok. 50 g (nie wolno warzyw zalać 

olejem!) i na tak bardzo gorący olej 

wsypać warzywa. Mieszać cały czas na 

wysokim ogniu. (Podsmażenie warzyw 

powoduje wyłonienie się intensywniej-

szego aromatu oraz smaku warzyw). Po 

podsmażeniu odstawić z ognia. Następ-

Nie tylko rolada...

Krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych (w prawym dolnym 
rogu), napisane od 1 do 14, utworzą rozwiązanie.

Poziomo:
3) mierzona w jednostkach sześciennych 7) filmowy 
albo spirytystyczny 8) w otwartym na przestrzał 
pomieszczeniu 9) roślinny symbol zdrowia 10) 
wiejski, samodziałowy fartuch z wełny 14) polewa na 
garnkach 17) imię Szymanowskiego, kompozytora  
18) wielki rozgłos 19) umiejętność zachowania się  
21) osoba przeprowadzająca spis 23) krewniak dyni 
24) drużyna sportowa 25) wierzbowa witka

Pionowo:
1) każde kiedyś się stępi 2) wkładana do magnetowidu 
3) wietrzna choroba 4) konnica 5) barwny łuk na 
niebie 6) region Polski z kopalniami węgla 10) 
targnięcie się na życie prezydenta 11) amerykański 
kuzyn świni 12) powielone notatki z wykładów  
13) ogólne uznanie, poklask 15) roraty albo rezurekcja 
16) alfabetyczny spis rzeczy 19) do mierzenia 
temperatury 20) syn koronowanego władcy  
22) instytucja mająca pod swoim zarządem oddziały

Czekamy na rozwiązanie krzyżówki do 4 czerwca 
w bibliotece OKiS w Prószkowie lub pod adresem: 
lider.press@onet.pl. Wśród autorów prawidłowych 
odpowiedzi wylosujemy nagrodę. Hasło krzyżówki 
z poprzedniego numeru: REZUREKCJA. Nagrodę 
książkową otrzymuje Bożena Siedlikowska.

Zapraszamy	do	naszego	kącika	kulinarnego	
Czekamy na Wasze wariacje kulinarne, przepisy śląskie  
i każde inne, byle smakowite. Można je przesyłać na adres:  
lider.press@onet.pl lub zostawić w naszej skrzynce kontaktowej 
w bibliotece w OKiS w Prószkowie.

Wydawca: LideR press 
Lucyna Rudnik 

e-mail: lider.press@onet.pl

Na zlecenie  
Urzędu	Miejskiego	w	Prószkowie 
46-060	Prószków,	ul.	Opolska	17

tel. 77 464 80 66, 464 80 88 
e-mail: ug@proszkow.pl

nie wyjąć kości i pora z wywaru. Wrócić 

do gotujących się flaków – reszta jest 

już gotowa. Po przegotowaniu 5–6 razy 

w nowej zalewie flaków możemy połą-

czyć całość w jedno. Same flaki (bez 

zalewy, w której były) włożyć do garnka 

z wywarem z kości, dodać podsmażone 

warzywa (jeżeli całość jest zbyt gęsta, do-

dajemy wody), doprowadzić do wrzenia 

i gotować ok. 15 minut. Doprawić solą, 

delikatem i pieprzem. W międzyczasie 

obierać imbir. Czosnek i imbir zetrzeć 

na bardzo drobno! Ziarenka jałowca 

pokroić na bardzo drobne kawałki. Po 

ugotowaniu dodać czosnek, imbir, jało-

wiec, szczyptę tymianku – nie gotować. 

Przede wszystkim dodać majeranek. Do-

smakowane flaki – zjadamy.

 PoLecA: 
 KRzySztof JAnIKuLA, PRzySIecz

Zabawa zajączkowa
Mieliśmy trochę 

czasu, aby ochło-
nąć po szaleństwach 
k a r n aw a ł o w y c h ,  
i teraz można zacząć 
od nowa. Sygnał do 
zabawy dała Rada 
Rodziców Publicznej 
Szkoły Podstawowej  
w Prószkowie, orga-
nizując zabawę za-
jączkową. 

Na zabawie w sobotę 30 kwiet-
nia w restauracji Zamkowa bawili 
się rodzice i grono pedagogiczne. 
Dochód zasili konto Rady Rodziców  
i zostanie przeznaczony na dofi-
nansowanie wyjazdów, konkursów  
i nagród dla dzieci. – Potrzeby są 
spore, więc szukamy dodatkowych 
funduszy. Po szesnastu latach chcemy 
reaktywować zwyczaj zabaw zającz-
kowych. Impreza została wpisana do 
kalendarza imprez gminnych. Pla-
nowana jest na pierwszą sobotę po 
Wielkanocy – mówi Gabriela Hudala, 
skarbnik w Radzie Rodziców. Orga-
nizatorzy dziękują wszystkim, którzy 
pomogli zorganizować zabawę. tR


