
6/2013 www.proszkow.pl czerwiec 2013

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Poezji i Prozy na Wschód od
Bugu” ma na celu upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży
szkolnej najbardziej wartościowych utworów literatury narodów
zamieszkałych na wschód od  Bugu. 21 maja 2013 na Uniwersytecie
Opolskim odbyły się już po raz 43. eliminacje wojewódzkie
przeglądu, w którym w kategorii gimnazjów Zespół Szkół im. ks.
Karola Brommera z Zimnic Wielkich reprezentowały Ineza Drewniak
i Sandra Komor.

Poziom konkursu był wysoki. Jury brało pod uwagę dobór repertuaru, dykcję,
modulację głosu, interpretację głosową i ogólny wyraz artystyczny. Inezie
Drewniak przypadło 3. miejsce za piękną recytację fragmentu powieści
Aleksandra Puszkina „Dama pikowa” oraz wierszy Bułata Okudżawy „Otwieram
stronice twych dłoni” i „Fotografie przyjaciół”. Przed konkursem zapowiedziała,
że będzie recytować …bez butów, bo to przynosi jej szczęście. I chociaż może to
się wydawać dziwne, miała rację. Uczennice przygotowała do konkursu pani
Jolanta Drwięga – nauczycielka języka polskiego.

Zimnice Wielkie

NA BOSAKA PO SUKCES

Gimnazjaliści z województwa opolskiego biorący udział w konkursie.
Od lewej trzecia – Ineza Drewniak, czwarta – Sandra Komor.

Sportowa atmosfera, jaka zapa-
nowała 25 maja br. przy ul. Szkolnej
sprzyjała fanom piłki nożnej.
Zmagania Borussii Dortmund
i Bayernu Monachium cieszyły nie
tylko kibiców Gminy Prószków,
wśród zebranych byli goście
z różnych zakątków regionu.
Dopingowano obie drużyny,
chociaż przeważali fani Borussii
Dortmund. Niestety, wynik meczu -
2:1 dla Bayernu - entuzjastycznie
przyjęty przez pozostałą część
uczestników spotkania, kibicu-
jących Borussii nie ucieszył.
-

- mówi
Józef Dudek, szef DFK Nowa Kuźnia
radny tego sołectwa.
Norbert Rasch, który kibicował
Bayernowi obstawił oczywiście
wygraną tej drużyny i zdradził:

Staramy się, aby atmosfera była
sprzyjająca. Jest ognisko, grill,
napoje. Każdy, kto skończył 18 lat
mógł brać udział w zabawie
obstawiania wyniku. Ten, kto
odgadł otrzymywał ufundowaną
przez sponsorów nagrodę

Maj to czas festynów i imprez
plenerowych. Chociaż nie zawsze
sprzyjała pogoda, a słońce często
chowało się za chmurami w Gminie
Prószków w ostatnich tygodniach
wydarzeń takich było wiele.
O wszystkich wspominamy w niniej-
szym wydaniu „Kronikarza”, na inne
zapraszamy.

Na zdjęciu:
Maria Honka, tegoroczna Królowa
Kwitnącego Bzu podczas imprezy
organizowanej przez TSKN 26 maja br.
w Prószkowie.

CZAS NA BYCIE RAZEM

WIĘCEJ NA STRONACH 2, 4, 6 i 7

Nowa Kuźnia

WYGRALI NIEMCY!
Finał Ligi Mistrzów, w której
o miano najlepszego klubu
rywalizowały dwa niemieckie
zespoły, obserwowali kibice
w strefie zorganizowanej dla
nich przez Zarząd Gminny
TSKN oraz DFK Nowa Kuźnia.

- Jestem emocjonalnie związany
z Bawarią, jak większość z nas
pracowałem za granicą, w BMW
Monachium. A temu zespołowi
kibicowałem od zawsze.

Do nowokuźnickiej strefy kibica
przyjechał także Bernard Gaida -
przewodniczący Związku Niemiec-
kich Stowarzyszeń Społeczno-
Kulturalnych w Polsce.

Zum Kindertag

Alle Kinder dieser Erde
sind die Kraft,
die die Welt
beständig macht.

Na Dzień Dziecka

Wszystkie dzieci na tej Ziemi
są tą siłą,

która ten świat
trwałym czyni.

Ingeborg Odelga
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Przy plebanii Kościoła Matki Boskiej Szkaplerznej w Chrząszczycach odbyła
się 19 maja 2013 doroczna Majówka Parafialna „U Farorza”. Pogoda
dopisała, więc na festyn przybyli mieszkańcy z całej parafii. Dla dzieci
przygotowano wiele atrakcji m.in.: gry, zabawy i konkursy sprawnościowe.
Największe zainteresowanie wzbudził dawny sprzęt strażacki.

Nie słabnącym powodzeniem - zwłaszcza wśród młodych chłopców - cieszyła się
odrestaurowana, w pełni sprawna stara ręczna sikawka konna z 1907 r. przywieziona przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Złotnikach. Marcin Weinzettel (12 l.), który przychodzi na
majówkę „U Farorza” co roku, przyznał:
W tym roku spodobała mu się zwłaszcza konna sikawka ręczna. Marcin dzielnie ćwiczył
z kolegami pompowanie wody i zwijanie węża. Zdradził też, że planuje zostać strażakiem.
Dzieci mogły również poskakać na trampolinie, zagrać w minipiłkę czy pojeździć bryczką
konną oraz wziąć udział w ciekawych konkursach, gdzie można było wygrać atrakcyjne
nagrody. Odbyła się również loteria fantowa, grali i śpiewali Aneta i Norbert, zagrała
Gminna Orkiestra Dęta z Prószkowa.

Lubię tu być, bo są fajne atrakcje.

B. Ilków

Chrząszczyce

MAJÓWKA U FARORZA

Partnerstwo Borów Niemodlińskich  zostało wybrane na Lokalną Organizację Grantodawczą
programu „Działaj Lokalnie” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Swoją działalność
stowarzyszenie będzie prowadzić m.in. w gminie Prószków. Najbliższy nabór wniosków
planowany jest na lipiec br.

W ramach naboru Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra
wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny
wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu wsparte mogą być projekty, które:
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
• wynikają z potrzeb danej społeczności,
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji

społecznych,
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie
i finansowe.
Program adresowany jest do organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji,
stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych
w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni
socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania
i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo
o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. W naborze mogą brać
również udział grupy nieformalne, takie jak np. sołectwo lub grupa młodzieży z danej miejscowości,
a także oddziały terenowe organizacji nieposiadających osobowości prawnej, w których imieniu
wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole
publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej,
jednostki samorządu terytorialnego (jeżeli nie wspierają finansowo konkursu „Działaj Lokalnie”),
Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne. Instytucje te muszą
posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu
podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań,
podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w gminach: Dąbrowa, Łambinowice, Komprachcice, Tułowice,
Niemodlin, Strzeleczki, Biała, Prószków, Korfantów i planują prowadzić działania na terenie jednej z tych
gmin. Maksymalna kwota dotacji - maksymalnie 6.000 zł, w ramach najbliższego naboru planowane jest
przyznanie od 6 do 10 dotacji. Wkład własny wynosi minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, przy
czym: min. 5% musi zostać wprowadzone do projektu w postaci finansowej, a pozostałą część w postaci
wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy. Wkład można pozyskać i zaangażować
w trakcie realizacji projektu, we wniosku należy wskazać wysokość wkładu i planowane źródła
finansowania. Czas realizacji projektów: wrzesień 2013 – kwiecień 2014.
Konsultacje udzielane będą w: Partnerstwie Borów Niemodlińskich, tel. 77 4606 351,
niemodlinskie@op.pl. Więcej na stronie: www.boryniemodlinskie.pl

Działaj lokalnie!

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI I GRUPGMINNE ZAWODY
STRAŻACKIE

ZOSTAŁY
PRZENIESIONE NA

30 CZERWCA 2013 R.

MIEJSCE:
BOISKO W LIGOCIE
PRÓSZKOWSKIEJ

ZAPRASZAMY



czerwiec 2013 strona 3

NIEZWYKŁY KONCERT

NIEZWYKŁYCH ORKIESTR
W RAMACH POLSKO-NIEMIECKIEGO PROJEKTU PARTNERSKIEGO

W FILHARMONII OPOLSKIEJ

5 LIPCA 2013, O GODZINIE 18.00
WYSTĄPIĄ:

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA „KAPRYS”

Z BOGUSZYC-ŹLINIC

ORAZ

ORKIESTRA „BLOW” Z HÜNFELD (NIEMCY)

W REPRERTUARZE:
MUZKA FILMOWA,
MUSICALOWA,
ROCK, POP I JAZZ

KONCERT
POPROWADZI:
ANETA LISSY-KLUCZNY

WSTĘP WOLNY
ZAPRASZAMY

Gmina Prószków wspólnie z jej niemieckim partnerem - miastem
Hünfeld realizuje projekt, którego celem jest wsparcie
wzajemnego porozumienia w ramach działalności artystycznej
oraz promocja polskich i niemieckich kompozytorów, a także
pogłębienie współpracy członków orkiestry „Blow” oraz
„Kaprys”. Program obejmuje międzynarodowe warsztaty oraz
koncert w najważniejszej muzycznie instytucji województwa:
Filharmonii Opolskiej.

Projekt „Muzyka łączy narody - młodzieżowe warsztaty muzyczne
uwieńczone koncertami w Polsce i w Niemczech” oficjalnie rozpocznie się
29 czerwca br. podczas wizyty muzyków niemieckiej orkiestry „Blow”
w Prószkowie. Współorganizatorem projektu jest Stowarzyszenie
Braterstwa w Prószkowie, które od 1997 roku wspomaga obu partnerów
w realizacji wspólnych pomysłów. W ramach tego przedsięwzięcia artyści
spędzą razem 10 dni - muzykując podczas warsztatów, uczestnicząc
w Prószkowskiej Paradzie Orkiestr Dętych i wspólnie koncertując.
Po występie w Filharmonii Opolskiej, kolejnym etapem tego artystycznego
przedsięwzięcia będzie spotkanie muzyków w Hünfeld. Oba zaplanowane
w projekcie koncerty odbędą się w miejscach, które prestiżem odpowiadają
wysokiemu poziomowi reprezentowanemu przez muzyków obu krajów.
W sumie w warsztatach uczestniczyć będzie 75 osób, z czego 30 będzie
reprezentować naszego niemieckiego partnera. Muzyka - motyw przewodni
projektu – będzie wyznacznikiem głównych zajęć warsztatowiczów, jednak
organizatorzy zadbali również o możliwość poznania atrakcji województwa
opolskiego. Artyści będą pracować w Jarnołtówku, zdobędą również
najwyższy szczyt Gór Opawskich - Biskupią Kopę, wezmą także udział
w turnieju piłkarskim mieszanych drużyn polsko-niemieckich w Pokrzywnej.
Podsumowaniem warsztatów i ostatnim odpoczynkiem przed próbą
generalną i opolskim koncertem będzie spływ kajakiem rzeką Mała Panew.
Po zakończeniu polskiego etapu projektu wszyscy muzycy wyjadą do
Huenfeld, by tam wystąpić w prestiżowym Stadthalle Kolpinghaus.
Projekt otrzymał dofinansowanie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dagmara Duchnowska

MUZYKA
ŁĄCZY NARODY

Największe osiągnięcie to zdobycie
przez uczennicę Michalinę Smoleń
tytułu „Prymusa Opolszczyzny”,
przyznanego przez marszałka
województwa dla najlepszych gimna-
zjalistów województwa opolskiego.
Co roku możemy pochwalić się bardzo
wysokimi rezultatami uczniów
w konkursach j. niemieckiego. I tak
Paweł Fronia i Maximilian Mueller
uzyskali tytuły laureatów V miejsca
ogólnopolskiego konkursu j. niemiec-
kiego organizowanego przez polskie
stowarzyszenie nauczycieli j. niemiec-
kiego pod patronatem instytutu
Goethego (w konkursie tym bierze
udział 4,5 tysiąca uczniów). W woje-
wódzkim konkursie języka niemiec-
kiego Paweł Fronia i Maximilian
Mueller uzyskali również tytuły
laureatów V i II miejsca. W III wielkim
wojewódzkim dyktandzie j. niemiec-
kiego Paweł otrzymał tytuł laureata II
miejsca, a Maximilian V miejsca.
Natalia Nocon jest finalistką diecezjal-
nego konkursu wiedzy religijnej
gimnazjalista 2013. Rafał Janczak
swoje sukcesy ukończył z tytułem
finalisty wojewódzkiego konkursu
matematycznego. Michał Perka
i Paulina Wójcik otrzymali wyróż-
nienia w konkursie recytatorskim
Poezji Jenieckiej. Michał Perka
kolejne wyróżnienie w konkursie
plastycznym dotyczącym Powstania
Styczniowego. Odnosimy sukcesy nie
tylko w konkursach przedmiotowych.
Zespół uczniowski w składzie Patrycja
Świerc, Magdalena Lorenz, Sandra
Styrnol, Michał Krajczyk, Arkadiusz
Macura zdobyli II miejsce w powia-
towym konkursie na małe formy
filmowe z filmem profilaktycznym
„Nietrzeźwa Przyjaźń”, a spot rekla-
mowy tej grupy wyemitowała opolska
telewizja. Wielki sukces osiągnęli
uczniowie w VIII mistrzostwach
województwa opolskiego dla szkół
gimnazjalnych w wędkarstwie
spławikowym. W zawodach wzięły
udział 64 szkoły i 300 zawodników. Do
finału zakwalifikowało się 180
zawodników, w tym drużyna w skła-
dzie Dominik Muszyński, Marcin
Sawicz i Łukasz Chmiel, którzy zdobyli
7 miejsce, a drużyna w składzie
Tomasz Niestrój, Tomasz Cebula
i Sebastian Dobranowski uplasowali
się na 9 miejscu. Najlepszy nasz
zawodnik indywidualny to Dominik
Muszyński, który zajął 10 miejsce.
Sport cieszy się dużym zaintere-
sowaniem uczniów, co przekłada się
na wiele sukcesów: Sławomir
Chmielewski został mistrzem powiatu
w indywidualnych biegach przełajo-
wych. Na tych samych mistrzostwach
powiatu Karolina Szymaniec i Rafał

Publiczne Gimnazjum im. ks. Hugo Kwiotka w Prószkowie

NASZE SUKCESY

Front zajęli drugie miejsca w swoich
kategoriach wiekowych. Na mistrzo-
stwach powiatu w sztafetowych
biegach przełajowych nasza sztafeta
dziewcząt uplasowała s ię na
II miejscu. Skład sztafety: Monika

, Natalia , Karolina
, Dorota , Izabela

, Sabina , Paulina
, Justyna , Aleksandra

, Patrycja . Do mistrzostw
województwa w indywidualnych
biegach sztafetowych zakwa-
lifikowała się wyjątkowa liczba
zawodników, bo aż sześciu: Iza
24, Klaudia 25, Anna
27, Sławomir 35, Rafał

36, Mateusz 37. Dużym
osiągnięciem sportowym popisała się
reprezentacja halowej piłki nożnej
dziewcząt, która gładko przebrnęła
przez szczebel powiatowy zostawiając
rywalki daleko w tyle i podczas
półfinału wojewódzkiego w halowej
piłce nożnej będąc faworytem grupy
nieszczęśliwie uległy różnicą jednej
bramki drużynie z Nysy na dwie
minuty przed zakończeniem meczu.
W ten sposób uplasowały się na
miejscu od V do VI w mistrzostwach
województwa. Zasługi należą się Oli
Hinc, Dorocie Zgodzie, Klaudi
Gogolok, Angeli Kaźmierz, Ani
Wierzchanowskiej, Natali Niepali,
Simonie Lellek, Magdalenie Margos,
Natali Blach, Dominice Kubrak, Natali
Dębskiej. Podobnie reprezentacja
dziewcząt w piłce nożnej rozgrywanej
na „Orlikach” zdobyła Mistrzostwo
Powiatu i awansowała do półfinału
wo j ewó d z t wa . Re p reze nta c j a
dziewcząt w piłce nożnej brała udział
w XV edycji ogólnopolskiego turnieju
Coca Cola Cup 2013, gdzie awanso-
wała do III rundy ulegając w dogrywce
jedną bramką zespołowi z Prudnika.
W indywidualnych mistrzostwach
powiatu w lekkiej atletyce Monika
Przelor zdobyła I miejce w biegu na
100 m, a na tym samym dystansie
Jakub Pater uplasował się na III
miejscu. Michał Perka był najlepszy na
dystansie 600 m.
Szkoła może pochwalić się również
wysokim i bardzo wysokim rezulta-
tem ewaluacji zewnętrznej prowa-
dzonej w szkole przez wizytatorów ds.
ewaluacji. Badano obszar zajmujący
się efektami. Szkoła spełniła wyma-
gania na wysokim poziomie, a wyma-
ganie dotyczące nabywania wiado-
mości i umiejętności przez naszych
uczniów oceniono jako najwyższy
wynik „A”. Świadczy to o tym, że
prószkowskie gimnazjum naucza na
bardzo wysokim poziomie, co daje
szkole duży prestiż.

Przelor Blach
Szymaniec Kochanek
Wach Raj Smugow-
ska Staniów
Lazik Świerc

Wach
Gogolok Kotula

Chmielewski
Front Błazy
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Festyn Kwitnącego Bzu po raz ostatni odbył się w 2006 roku, Zarząd TSKN
postanowił ponownie włączyć tę imprezę do kalendarza społecznych
wydarzeń. Motywem przewodnim festynu - jak wskazuje jego nazwa - jest
czarny bez. Krzew ten kwitnie właśnie w maju, chociaż tegoroczne
zawirowania pogodowe sprawiły, że nie tak łatwo było zebrać odpowiednio
dużą jego ilość.
Podczas imprezy każdy mógł poznać smak syropu, który był podstawą
orzeźwiającego napoju, którym częstowano gości. Tradycyjnie na festyn
przygotowała go Jadwiga Rasch:
-

W tym roku pani Jadwiga przygotowała 14 litrów soku, część można było
kupić podczas festynu wraz z dokładnym przepisem (publikujemy obok).
Na scenie oklaskiwani byli: prowadzący imprezę Aneta i Norbert oraz duet
Simona&Denis oraz zespół taneczny "Tworkauer Eiche" oraz młodzież
z Publicznego Gimnazjum w Prószkowie. Najwięcej emocji wzbudził wybór
Królowej Kwitnącego Bzu, czyli Holunderblütenkönigin. Doskonała zabawa,
w której o główne miano walczyło sześć pań zakończyła się wygraną Marii
Honka z Opola.

Ten sok robię od dawna, przepis przywiozła z Austrii znajoma i zaczęłam go
wykorzystywać u siebie. Dziki bez rośnie praktycznie wszędzie, chociaż
w tym roku - ze względu na pogodę - zebraliśmy go na styk. Najlepiej
kwiatostany zrywać w południe, ponieważ wtedy są pełne tego pyłku, który
decyduje o smaku soku.

Dagmara Duchnowska

Prószków

HOLUNDERBLÜTENFEST  - FESTYN KWITNĄCEGO BZU
Gminny Zarząd TSKN w Prószkowie był organizatorem zabawy, która 26 maja br. odbyła się w Prószkowie.
Hala za sklepem „Centro” była pełna gości, którzy docenili walor integracyjny wydarzenia, ale też świetnie bawili się przy zabawnych skeczach,
pieśniach i piosenkach oraz wyborze Holunderblütenköenigin. Festyn był również okazją do poznania doskonałego smaku syropu z czarnego bzu.

Aneta i Norbert jak zwykle dowcipnie i z werwą
poprowadzili imprezę

Komisja oceniająca prezentacje kandydatek do tytułu
nie miała łatwego zadania: wszystkie panie zasłużyły na
wyróżnienie. Nad punktacją zastanawiają się: Burmistrz

Róża Malik oraz Alojzy Reinert i Horst Walczyk.

Do ścisłego finału doszły także: Jolanta Klosa i Róża Liguda,
tutaj razem z prowadzącą festyn Anetą Lissy-Kluczny

Maria Honka zgodnie z tradycją przejęła od poprzedniej
Królowej Kwitnącego Bzu - Marii Reinert - oryginalny wianek

symbolizujący koronę

Maria Honka
Holunderblüten-

königin 2013!

HOLUNDERBLÜTENSIRUP

24-30 Stck. Holunderblütendolden mit 2 litern kaltes Wasser ansetzen.
5 g Zitronensäure dazu geben. Nach 48 Stunden durch einen Sieb Giessen
und 2 kg Zucker in den Sirup dazu geben. Sirup aufkochen und in Flaschen
füllen. Am besten schmeckt er mit gekühltem Mineralwasser.

Smak czarnego bzu zamknięty w słoiku

SYROP
ZE ŚWIEŻYCH KWIATÓW
CZARNEGO BZU

25-30 sztuk świeżo roz-
kwitłych kwiatów zalewa-
my 2 litrami zimnej wody.
Dodajemy 5 dag kwasku
cytrynowego. Po 48 godzi-
nach odcedzamy na sicie,
do płynu dodajemy 2 kg
cukru, przegotowujemy
i zlewamy do butelek.

Najlepiej smakuje ze schłodzoną wodą
mineralną.
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Kiedy i w jakim celu spożywa się siemieniotkę? Jakie dolegliwości leczy „cicha
woda”? Z którego wieku pochodzi Wieża Piastowska w Opolu?  To tylko
niektóre z pytań dotyczących tematyki Śląska,  z którymi musieli się zmierzyć
gimnazjaliści i licealiści w I Konkursie Wiedzy o Kulturze i Dziedzictwie Śląska
Opolskiego zorganizowanym na Uniwersytecie Opolskim 27.05.2013 r. Celem
konkursu jest zachęcenie młodego pokolenia do podejmowania działań na rzecz
pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu.

W finale pierwszej edycji konkursu wzięło udział 17 uczniów z województwa opolskiego.
Marta Wocka i Ola Szromik reprezentowały Zespół Szkół im. ks. K. Brommera w Zimnicach
Wielkich w kategorii gimnazjów (opiekun: Jolanta Drwięga), natomiast Paweł Fronia
i Maximilian Mueller - Publiczne Gimnazjum im. ks. H. Kwiotka w Prószkowie (opiekun:
Ewelina Szczurek). Po części pisemnej troje naszych uczniów znalazło się w gronie
finalistów i przeszło do rozgrywek ustnych, które okazały się szczęśliwe dla Marty Wocki -
laureatki konkursu, zdobywczyni 2. miejsca.
Gratulujemy!

I Wojewódzki Konkurs Wiedzy

KULTURA I DZIEDZICTWO ŚLĄSKA OPOLSKIEGO

Finaliści z gimnazjów podczas eliminacji ustnych.  Z lewej siedzą: pierwsza -
Marta Wocka, trzecia - Aleksandra Szromik, piąty - Paweł Fronia.

W jury konkursowym siedzą: prof. dr hab. Teresa Smolińska,
dr Dorota Świtała-Trybek.

Zdjęcie wykonał: Tomasz Piotr Łabys

W niecodzienny sposób uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Pisarzy
Śląskich w Złotnikach świętowali rocznicę Konstytucji 3 Maja. Zamiast
tradycyjnego apelu każdy z uczniów mógł wziąć udział w przeglądzie pieśni
patriotycznej. Chętnych nie brakowało. Wystąpiło 36 uczestników.

Za realizację pomysłu odpowiadały nauczycielki: polonistka Iwona Ciszewska oraz
nauczycielka muzyki i plastyki - Monika Skowrońska. Wszystkie klasy mogły zgłaszać
swoich reprezentantów, a ci z kolei z pomocą wychowawców wybierali utwór
i opracowywali aranżację oraz scenografię. Dzięki temu na szkolnej scenie było
efektownie i różnorodnie.
-

- mówi dyrektor
placówki, Maria Chudala.
W szkole, do której uczęszcza 85 uczniów, w artystyczne występy zaangażowały się 44
osoby, z których większość wzięła udział w festiwalu.

Same byłyśmy zaskoczone takim zainteresowaniem. Wychowawcom dziękujemy za
zaangażowanie w przygotowanie uczniów. Cała szkoła przyszła tego dnia ubrana na
galowo, Marysia Szindzielorz zagrała na trąbce „Rotę”, cała klasa czwarta zatańczyła
poloneza, było to wyjątkowe wydarzenie tak dla nas, jak dla uczniów

Dag

Złotniki

FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

ALICJA WYRÓŻNIONA

Alicja Szindzielorz, uczęszczająca do
przedszkola Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Złotnikach otrzymała nagrodę
specjalną komisji oceniającej uczestników
tegorocznej edycji konkursu gawę-
dziarskiego „Śląskie Beranie”. Była to
najmłodsza uczestniczka przeglądu.
Reprezentanci złotnickiej placówki chętnie
biorą udział w tej prestiżowej imprezie
promującej język i kulturę śląską. W 2007
roku z tekstem „Skubanie pierza” IV
miejsce zajęła Anna Chudala, dwa lata
później druga była Ania Szindzielorz, która
wystąpiła z „Modą”, w 2010 w kategorii
scenki rodzajowej uczniowie Zespołu zajęli
III miejsce, w 2011 Piotr Lissy z tekstem
„Wieli Piontek u ciotki Grejtli” był IV.

Dag

Zimnice Wielkie

DZIECI DZIECIOM

7 maja 2013 roku odbyła się prezentacja projektu „Poczytaj mi, przyjacielu” realizowanego przez Zespół
Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Uczennice trzeciej klasy gimnazjum: Marta Wocka, Aleksandra Szromik, Nikola Wilczek, Aleksandra
Machała, Żaneta Wysmalek i Kamila Krawiec przez kilka miesięcy spotykały się z dziećmi z pierwszej klasy
szkoły podstawowej. Celem cotygodniowych spotkań było czytanie przeróżnych bajek i rozbudzanie
zainteresowania książkami. Drugim zadaniem było przygotowanie przedstawienia pt. ,,Jaś i Małgosia".
Maluchy podeszły do tego z ogromnym zaangażowaniem. Marta napisała scenariusz dopasowany do

możliwości pierwszoklasistów. Dzieci
uczyły się ról, samodzielnie przygoto-
wały kostiumy. Wychowawczyni klasy
pierwszej - Andrea Adolf pomogła
w przygotowaniu dekoracji. Na spektakl
zaproszono dyrektora szkoły, nauczycieli
oraz uczniów z drugiej i trzeciej klasy
szkoły podstawowej. Maluchy spisały się
świetnie i poradziły sobie z tremą. Ich
występ wszystkim się podobał.

Jolanta Drwięga
Koordynator projektu
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Przy pięknej, słonecznej pogodzie w niedzielne popołudnie
odbył się w Przysieczy X Festyn Śląski „Spotkania Śląskiej
Celołtki”, którego głównym organizatorem było Radio Plus,
a współorganizatorem wieś Przysiecz z Gertrudą Gritner
i Edeltraudą Gambka oraz sołtysem Piotrem Gritner na czele.
Pomysł na tego rodzaju imprezę zrodził się 10 lat temu
i każdego roku gromadził wielu gości nie tylko z okolicznych wsi,
ale z całego województwa, Polski oraz z Niemiec.

-

- mówi Gertruda Gritner, która wraz z siostrą Edeltraudą prowadzi
tę audycję już od 12 lat.
Festyn rozpoczął się półgodzinnym nabożeństwem w kościele Jana Pawła II
i Miłosierdzia Bożego. Na placu festynowym przy kościele od początku
imprezy trwała doskonała zabawa - zaśpiewał duet matki i córki: Claudia
i Kasia Chwołka.
Nie obyło się bez „Śląskiego Berania” - czyli tzw. „gatka po śląsku”
w wykonaniu kuzynek Szindzielorz. Organizatorzy przygotowali także wiele
innych atrakcji: pokazy tańca towarzyskiego w wykonaniu opolskiej pary
tanecznej: Małgorzaty Idzik i Tobiasza Czyrni, zaśpiewały „Przysieczanki”
i „Szydłowianki”. Gwiazdą wieczoru był zespół „Duo Fenix”, a wieczorem
podczas zabawy tanecznej grał zespół Galaktica. Dla dzieci był
przygotowany plac zabaw i liczne zabawy. Śmiechu nie zabrakło podczas
licytacji „kota w worku”, którym w tym roku okazała się piękna drewniana
ławka wykonana przez Zakład Stolarski Arnolda Kuca z Prószkowa.
Konsekwentnie licytował pan Norbert, który stał się właścicielem
oryginalnego mebla oraz kilku dodatkowych prezentów ufundowanych
przez sponsorów.
- - mówi
Gertruda Gritner. -

Pani Gertruda Girtner oraz Edeltrauda Gambka pragną złożyć gorące
podziękowania za pomoc jakiej udzielili mieszkańcy wsi podczas
przygotowania placu festynowego.
O sponsorów coraz trudniej, lecz nie zwiedli i wspomogli wydarzenie:
IMEX PIECHOTA - sponsor główny; TADEJ - materiały budowlane
i przemysłowe; PELA cukiernia; Meble RÓŻOWY SŁOŃ Szindzielorz;
Arnold Kuc; „Centro” Tomechna; „Pamet” Pawleta; Sklep Spożywczy
w Przysieczy Nagrodzcy; Sklep Mięsny z Przysieczy Brzozowscy; Restauracja
„Zamkowa” z Prószkowa.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom.

W każdą sobotę w Radiu Plus prowadzimy audycję „Nasz Śląsk”, w której
rozmawiamy tylko i wyłącznie w języku śląskim, tłumaczymy różne słówka
na śląski, przedstawiamy ciekawe historie, dzwonią do nas słuchacze
i odpowiadają na różne pytania związane ze Śląskiem. Początkowo festyn
odbywał się w innej miejscowości, by na stałe zagościć w Przysieczy dziesięć
lat temu

Pogoda była przepiękna, wręcz wymodlona - nie zabrakło słońca
Przybyło mnóstwo gości, przez cały dzień przewinęło się

blisko tysiąc osób.

B. Ilków

Do konkursu stanęło 8 osób: Robert
Helfajer ze Smolarni, Michał Wala
z prószkowskiej Obory, Simona
Wieczorek z Przysieczy, Paulina
Thiel, Aron Wieczorek, Dawid
Lellek, Monika Chudala i Kamil
Berger również z Przysieczy.

Uczestnicy konkursu musieli wyka-
zać się wyobraźnią, pomysłem
i znajomością sztuki fotogra-
fowania. Każdy z nich przedstawił
pięć zdjęć, na których uwidocz-
nione zostały różne oblicza wiosny:
pejzaże, kwiaty, zwierzęta, ptaki

i owady.
W jury zasiedli: Rudolf Zmarzły -
fotograf i gminny dokumentalista;
Anna Hlawacz - studentka i Roman
Hlawacz - fotograf. Ocenie podlegał
komplet zdjęć i po trudnych
obradach pierwsze miejsce przyz-
nano Dawidowi Lellek, drugie zajęła
Monika Chudala, a trzecie Michał
Wala. Nagrody ufundowali: Beata
Nagrodzka – sklep spożywczy
w Przysieczy, Meble „Różowy Słóń”,
COVEBO pośrednictwo pracy
Opole, Gabriela Kuc- stolarnia

Prószków, Urząd Miejski w Prósz-
kowie, Ośrodek Kultury i Sportu
w Prószkowie oraz TSKN. W tej
edycji konkursu została również
przyznana nagroda publiczności,
którą zdobyli Dawid Lellek i Monika
Chudala.
Organizatorzy dziękują paniom,
które upiekły pyszne ciasto
i przygotowały kawę i herbatę:
Irenie Chudala, Gertrudzie Gritner,
Monice Berger, Gabrieli Wieczorek
i Edeltraudzie Gambka.

B. Ilków

Przysiecz

PO KONKURSIE
Edeltrauda Gambka w Izbie Regionalnej „Chałupka pod Blychem”
w Przysieczy zorganizowała po raz drugi cykliczny konkurs fotograficzny,
którego przewodnim tematem była „Wiosna w obiektywie”.

Przysiecz

JUBILEUSZOWY FESTYN RADIA PLUS
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Wielka ulewa uniemożliwiła organizatorom dorocznego Rodzinnego Festynu Wiosennego z okazji
Dnia Dziecka, Matki i Ojca spotkanie na boisku, tradycyjnie: „pod chmurką”. Szybka decyzja
przeniesienia imprezy do świetlicy wiejskiej okazała się trafna, a licznie zebranym mieszkańcom
Ligoty i okolic nie przeszkadzała nietypowa forma festynu. Występy dzieci tradycyjnie doczekały się
gromkich oklasków, ciasta były przepyszne, a atmosfera spotkania sprzyjała integracji.
Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie "Nasza Wioska - Ligota Prószkowska", którego członkinie
sprzedawały podczas festynu cegiełki uprawniające do wygranej. Organizacja z Ligoty Prószkowskiej
promuje formalne zbiórki i jak co rok dowodzi, że „dla chcącego nie ma nic trudnego”.

Dag

Rozgrywki piłkarskie, rzut kulą, skoki w workach, sztafeta i rzut piłeczką do tarczy -
to tylko niektóre ze sportowych atrakcji przygotowanych przez organizatorów
imprezy: sołectwo Złotniki z sołtys Elżbietą Dobis na czele, DFK Złotniki, Radę
Parafialną i księdza proboszcza Krystiana Ziaję. Dobrym duchem tego wydarzenia
od lat jest Norbert Wieszala.
Pierwszy turniej sportowy odbył się piętnaście lat temu; impreza międzyparafialna
oficjalnie została odnotowana w kronice kilka lat później. Jak przypomina
prowadzący tę imprezę Paweł Kiszka, szef TKKF nr 6 w Opolu, inspiracją dla jej
powstania był kapelan sportowy, ksiądz Zygmunt Lubieniecki. Pan Paweł nie tylko
prowadzi wielobój i jest jego głównym spikerem, ale także od pierwszych zawodów
prowadzi dokładną kronikę wszystkich wydarzeń.
- Tutaj zapisuję kto organizował, kto był, kto sponsorował, jakie były wyniki, kto
zwyciężył w całym turnieju - Paweł Kiszka pokazuje wykaligrafowane strony wielkiej księgi. Takie precyzyjne dane opracowane dla
TKKF nr 6 stały się podstawą już trzech prac magisterskich na Politechnice Opolskiej. Kto wie, może powstanie naukowe
opracowanie Międzyparafialnego Wieloboju Sportowego?

Joachim Klosa przygotował świerkowy siedmiometrowy, prosty pień, który stanął
przy altanie w gospodarstwie agroturystycznym.
-

- opowiada właściciel „Ligockiego Młyna”.
Wykonał też obręcz o średnicy półtora metra, która została zawieszona na czubku
pnia za pomocą łańcuchów. Tam właśnie zawisł wieniec wykonany przez Urszulę
Lellek, Marię Nahusa i Lizelotę Rasch - panie wpięły w wieniec wstęgi w barwach
Prószkowa. Na samym szczycie drzewca zamontowano choinkę.

To wydawało się najtrudniejsze, myślałem, że znalezienie takiego pnia będzie
wymagać czasu, ale wchodzę do stodoły teścia i to, czego potrzebowaliśmy
właśnie tam stało

Ligota Prószkowska

FESTYN POD DACHEM

Cztery parafie: Domecko, Chrząszczyce, Zimnice Małe i Boguszyce wystawiły swoje
reprezentacje do dorocznego wieloboju sportowego. Mimo niesprzyjającej aury na
sołeckim boisku było gwarno.

Złotniki

MIĘDZYPARAFIALNE ZMAGANIA

Paweł Kiszka od lat
prowadzi zapisy historii
sportowych wydarzeń

w Złotnikach

Ligota Prószkowska

UMAJENI

Już drugi raz odbyło się w maju spotkanie w Ligockim Młynie
organizowane przez DFK Prószków. Tym razem jednak po raz
pierwszy pojawił się tutaj „umajony moj”.

Zwyczaj stawiania „Maibaumów” - drzew
majowych nazywanych „mojami” - datuje się na co
najmniej XVI w. Na czas majówek młodzieniec
ustawiał przed domem ukochanej maik ubarwiony
wstążkami w kolorach Śląska: żółtym i niebieskim.
Każda z panien chciała, by przed jej domem w nocy
stanął maik, a jeśli nie miała powodzenia - drzewce
stawiali nawet ojcowie, aby dbać o dobre imię
córki. Tradycja ta ewoluowała i stała się bardziej
publiczna niż prywatna. Dzisiaj ustawianie maika
jest przywracane, jako promocja lokalnej kultury.

-
-

tłumaczy Joachim Klosa.
Jak się okazało, było warto - blisko 60 osób bawiło się przy maiku, wszyscy mieli też
okazję dowiedzieć się więcej o tej majowej tradycji: historię zwyczaju przywołała
Jolanta Klosa. Na stołach znalazły się pyszne wypieki oraz gulasz, chleb z masłem
czosnkowym oraz gotowane w mundurkach kartofle podawane z białym serem
i ziołami.
Na binie (po śląsku to scena) udostępnionej przez Zakład Gospodraki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Prószkowie wystąpili: Ingeborg Odelga, Aneta i Norbert, Ala
i Sandra Dziuk oraz serdecznie oklaskiwani Urszula Lissy i Jerzy Czech, którzy
dowcipnie, grając i śpiewając wprowadzili zebranych w prawdziwie majowy
klimat. Zatańczył też Marcel Szylar - utalentowany i utytułowany młody artysta
z Prószkowa.
Projekt „Picknik im Mai - Ellguter Muelle” dofinansował Konsulat der
Bundesrepublik Deutschland Oppeln.

Żeby to wszystko umieścić musieliśmy całe drzewce zamontować na zawiasach,
jak maszt, by łatwo je położyć i móc bez problemu zamontować i obręcz i choinkę

Dagmara Duchnowska



Wydawca:

Urzędu Miejskiego
w Prószkowie

Druk:
Zdjęcia:
Skład i opracowanie graficzne

Projekt Dagmara Duchnowska
Na zlecenie

ug@proszkow.pl

e-mail:
tel.:

e-mail:

gazeta.kronikarz@wp.pl,
77 437 13 35

46-060 Prószków, ul. Opolska 17,

Drukarnia Sady, Krapkowice
Kajetan Syguła, sxc.hu

wydawnictwo.opole4x4.pl
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W ramach realizowanej w Publicznym Przedszkolu
w Boguszycach dwuletniej innowacji pedagogicznej
pt. „Spotkania i zabawy z muzyką – rozwijanie twórczej
aktywności dzieci w wieku przedszkolnym boguszycka placówka
była organizatorem „Gminnego przeglądu umiejętności
tanecznych”.

Przegląd odbył się 15 maja br. w Boguszycach, uczestniczyły w nim trzy
przedszkola: Przedszkole Publiczne z Prószkowa, Przedszkole Publiczne
z Górek i gospodarze.
Każda z grup tanecznych przygotowała układ tańca dyskotekowego.
Występy publiczność nagrodziła oklaskami, a dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego - Alina Wasilewska wręczyła wszystkim uczestnikom
dyplomy, pamiątkowe puchary i gorąco podziękowała za wspaniałą
atmosferę przeglądu. Na zakończenie uroczystości na dzieci czekał pyszny
poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Boguszyce

PRZEDSZKOLAKI ZATAŃCZYŁY!

Maj i czerwiec w prószkowskim przedszkolu to miesiące
niezwykłych wydarzeń i aktywności zarówno dzieci, jak
i nauczycieli i rodziców.

Cała Polska czyta dzieciom

Śląskie śpiewanie

Jak mówi Stefania Smarzlik, dyrektor placówki, nie do przecenienia jest rola,
jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat,
odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój
intelektualny młodego słuchacza i czytelnika.
-

Tegoroczna edycja Tygodnia odbywa się pod hasłem „Czytanie dzieciom -
najlepsza inwestycja”.

23 maja 2013 r. na dużej sali
OKiS odbył się XI Festiwal
P r ze d sz ko l n e j P i o s e n k i
Śląskiej i Ludowej Prószków
2013 zorganizowany przez
Ośrodek Kultury i Sportu
w Prószkowie oraz Publiczne
Przedszkole w Prószkowie.
Na festiwal zgłosiło się
siedem przedszkoli z terenu
Gminy: Górki, Złotniki, Ligota Prószkowska, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie
oraz Prószków. Celem tej cyklicznej imprezy jest rozwijanie i prezentacja
umiejętności wokalnych u dzieci, promowanie dziecięcej twórczości
muzycznej oraz popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci,
inspirowanie do poszukiwania nowych form zainteresowań artystycznych
oraz integracja, promowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku
przedszkoli.
Dzieci przedszkolne występowały odświętnie ubrane w strojach galowych i
ludowych, każde przedszkole reprezentował zespół oraz solista. Łącznie
wzięło udział 56 przedszkolaków. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone za

Rozumiemy to i doceniamy: nasze przedszkole w ramach społecznej
kampanii XII już Ogólnopolskiego Czytania Dzieciom organizuje głośne
czytanie w dniach od 1do 8 czerwca. Do czytania w naszym przedszkolu
zostali zaproszeni liczni goście, w tym Burmistrza Prószkowa Róża Malik.
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wzięcie udziału w festiwalu, otrzymały z rąk Zastępcy Burmistrz Prószkowa
Anny Wójcik i Dyrektor Przedszkola w Prószkowie Stefanii Smarzlik nagrody
w formie piłek i słodyczy, a każde przedszkole statuetkę i dyplom
ufundowane przez OKiS w Prószkowie.
Na zakończenie imprezy wystąpił zespół ludowy „Przysieczanki”, które
wykonały wiązankę kilku śląskich utworów. Poczęstunek został
zorganizowany i ufundowany przez DFK w Prószkowie.

Tradycją Przedszkola Publicz-
nego w Prószkowie jest
organizowanie festynu ro-
dzinnego na Dzień Matki
i Ojca. W tym roku odbył się
on dnia 24 maja w Sali
widowiskowej OKiS. Impreza
rozpoczęła się występami
dzieci z poszczególnych grup
wiekowych, był również
spektakl w wykonaniu teatru „Kacperek” oraz zabawy i konkursy.
Poczęstunek przygotowali rodzice przedszkolaków.

Przedszkole Publiczne w Prószkowie wzięło udział w „IX Spartakiadzie
Przedszkolaków - Opole 2013”, która odbyła się na terenie II Liceum
Ogólnokształcącego w Opolu. Celem zawodów było promowanie zdrowego
stylu życia, organizacji czasu wolnego, współzawodnictwa oraz integracji
z innymi przedszkolami. Organizatorami imprezy były: Przedszkole
Publiczne nr 18, nr 28 i nr 33 w Opolu, oraz Przedszkole Niepubliczne „Bajka”
w Opolu. W zmaganiach wzięło udział pięć placówek z terenu Opolszczyzny,
w sumie 380 dzieci, w tym 65 dzieci z Prószkowa.
Olimpiada rozpoczęła się uroczyście od wmaszerowania przedstawicieli
przedszkoli z emblematami, wprowadzenia Flagi Olimpijskiej i Flagi
Państwowej oraz odśpiewania hymnu Spartakiady.
Współzawodnictwo odbywało się pomiędzy zespołami w dwóch
kategoriach wiekowych: dzieci 5-6 letnie i 3-4 letnie. Przedszkolaki
rywalizowały w nietypowych konkurencjach, m.in.: w chodzeniu na
czworaka, rzucaniu do kosza woreczkiem, skokach w workach, przenoszeniu
piłeczki na rakiecie do badmintona, chodzeniu z woreczkiem na głowie,
strzelaniem do bramki, przechodzeniem przez obręcz i wyścigami
pajączków. W tej Spartakiadzie wszyscy są zwycięzcami - dzieci otrzymały
więc pamiątkowe dyplomy, a każde przedszkole - puchar.

Dla mamy i taty

Spartakiada przedszkolaków

B. Ilków


