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Pielgrzymkę narodów do Maria Hilf
w Zlatych Horach w Czechach

21 września 2013 (sobota)

Wyjazd kościół w Winowie 
godz. 7.30

Wyjazd kościół w Chrząszczycach 
godz. 7.45

Wyjazd rynek w Prószkowie 
godz. 7.50

Powrót około godz. 20.00

W razie konieczności możliwość od-
jazdu autokaru również z pozosta-
łych miejscowości gminy Prószków.

Koszt wyjazdu to 60 zł od osoby, 
w tym zagwarantowany transport 
i obiad.

Zgłoszenia przyjmują:
Andreas Heinrich tel. 77 4743894
Urszula Lissy tel. 77 4748464

Letni dzień
Pogodne chmury i słońce 

na błękitnym niebie.
Nie tylko nad moim małym ogródkiem,

również nad naszym miasteczkiem,
ze swoim barokowym kościółkiem  

w rynku
i zamkiem z szmaragdowymi wieżami.
Słoneczko oświeca też nasz potoczek
wijący się przez kwitnące łąki, stawy

i stare młyny,
aż w końcu wpadnie do Odry.

Tak piękny letni dzień 
mógłby trwać wiecznie!

     
Tłumaczenie, lipiec 2013

Ein Sommertag
Sonnenschein und Schönwettervolken 

am blauen Himmel. 
Nicht nur über meinem kleinen Garten

auch über unserem Städtchen 
mit seinem barocken Kirchlein am Ring 
und dem Schloss mit den smaragden 

Türmen,
die leuchten weit ins Land hinaus

über fruchtbare Felder
und rauschende Wälder.

Auch “unsere Bache” bescheint die 
Sonne

wie sie sich durch blühende Wiesen, 
Teiche

und uralte Mühlen schlingelt,
bis sie dann in die Oder mündet.

Solch ein schöner Sommertag sollte nie 
vergehen!

Ingeborg Odelga, Juli 2013

Blisko setka młodych parafian 
z Chrząszczyc, Górek, Folwar-
ku i Złotnik brała udział w te-
gorocznej edycji „Wakacji u Fa-
rorza” organizowanych przez 
Caritas Parafialny Kościoła pw. 
Matki Boskiej Szkaplerznej.

Idea wolontariatu to najważniejszy 
w organizacji półkolonii element.
Takie zajęcia, zainicjowane już w pierw-
szym roku działalności duszpasterskiej 
księdza proboszcza Krystiana Ziai są bez-
kosztowe dla dzieci i rodziców. To dosko-
nała alternatywa w wakacyjne miesią-
ce, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają 
szans wyjechać gdzieś na  odpoczynek 
. To, co oferują wolontariusze znajdu-
je nie tylko uznanie dzieci i młodzieży, 
ale również ich bliskich. W przygotowa-
nie wakacji angażuje się parafialny Cari-
tas, rodzice i starsza młodzież. Wszyscy 
mają zagwarantowane napoje i posiłek.

Półkolonie finansowane są ze środków, 
jakie w ciągu roku pozyskuje Caritas 
oraz dzięki sponsorom wakacji.

Zajęcia są mocno zróżnicowane – od 
malowania, śpiewania, nauki gry na gi-
tarze po zabawy rekreacyjne i sportowe. 
Najważniejsze jednak, że młodzi miesz-
kańcy sołectw wchodzących w skład pa-
rafii mają szansę się integrować.

To bardzo istotne, by być w grupie ró-
wieśniczej i nie spędzać wakacji samot-
nie. Poza tym, przyszli pierwszoklasi-
ści, czy przedszkolaki mogą tutaj wła-
śnie lepiej się poznać. Znajomości za-
warte podczas półkolonii „u Farorza” 
trwają już wiele lat. 

Dagmara Duchnowska

Dokończenie na str. 3

Gminny Zarząd DFK w Prószkowie
zaprasza na

CHRZĄSZCZYCE

PARAFIALNE PÓŁKOLONIE



strona sierpień 20132

„28’. Geograficzna długość, na 
której rozpięte są granice Bo-
rów Niemodlińskich.... 28 mi-
nut odmierzonych przez przy-
rodę, miejsca i  historię ludzi 
lasu, których zapis stanowi ni-
niejsza książka.” To niezwykłe 
wydawnictwo można otrzymać 
bezpłatnie – wystarczy odwie-
dzić siedzibę wydawcy.

Pod koniec czerwca br. odbyła się w pa-
łacu w Mosznej promocja kolejnego wy-
dawnictwa Partnerstwa Borów Niemo-
dlińskich, zatytułowanego „28’. Historia 
Borów Niemodlińskich”. Edycja dosko-
nale nawiązuje do wcześniejszych ksią-
żek poświęconych obszarowi Borów: 
„W krainie niemodlińskich stawów” 
i „Przyrodzie Borów Niemodlińskich”. 
Wszystkie te pozycje, to efekt pracy biu-
ra LGD Partnerstwo Borów Niemodliń-
skich oraz wybitnych autorów. Najnow-

PRZYRODA, MIEJSCA I HISTORIA

28 MINUT
szy tytuł poprowadzi czytelników przez 
historię krainy Borów Niemodlińskich. 
O to, by była to niezwykła wędrówka 
postarało się 9 autorów. Ich publika-
cje na 219 stronach uzupełnia ponad 
170 ilustracji. Redaktorem naczelnym 
i technicznym wydawnictwa jest Da-
niel Podobiński.

Publikację można pozyskać w siedzibie 
LGD Partnerstwo Borów Niemodliń-
skich, Niemodlin, ul. Bohaterów Po-
wstań Śląskich 34. Książka jest bezpłat-
na. W zamian wydawcy proszą o wypeł-
nienie krótkiej ankiety o zainteresowa-
niu publikacjami.

Autorzy tekstów: Aleksandra Paszkow-
ska, Krzysztof Badora, Robert Hellfeier, 
Mirosław Leśniewski, Eryk Murlow-
ski, Ireneusz Racławicki, Marek Zgoda, 
Bartłomiej Kostrzewa i Maciej Nowak.

PRÓSZKÓW 
GOŚCI PRUSZKÓW
Podczas tegorocznych Dni Prószkowa bę-
dziemy w naszym mieście gościć Jana Sta-
rzyńskiego - Prezydenta Pruszkowa, mia-
sta pod Warszawą, które jest nieformalnym 
partnerem naszej gminy. Prezydentowi bę-
dzie towarzyszyć delegacja oraz pruszkow-

ska grupa piłkarzy, którzy zagrają kilka me-
czy z naszymi zawodnikami.
Gminy nie mają podpisanego oficjalne-
go partnerstwa, ale od lat utrzymują kon-
takty. W minionym roku reprezentacja na-
szej gminy gościła podczas Dni Pruszkowa.

Dni Prószkowa  
30.08.2013r - 01.09.2013r

Piątek – 30 sierpnia 2013 r.

Koncert  muzyki klasycznej w parku  zamkowym poewangelickim godz.18.00

Sobota – 31sierpnia 2013 r. 

godz. 15.00 - 16.30   program interaktywny dla dzieci  
pt. ”Wakacyjna podróż dookoła Świata”

godz. 16.30 - 18.00   Biesiada Cygańska z zespołem  
„Cygańskie Czary” Elena Rutkowska

godz. 18.00 - 19.00   Klub wokalisty OKiS

godz. 19.00 - 20.00  Kabaret „PAKA”

godz. 20.00 - 21.00  koncert zespołu  „ABBA Family”

godz. 21.00 - 2.00  dyskoteka pod gwiazdami

od godz. 15.00 - 21.00 Obsługa konferansjera Mirek Riedel

Blok dodatkowych atrakcji dla dzieci:

Od 16.30 – 19.00   Animacje poza sceną Malowanie buzi, Balonowe zoo,  
Pokaz Baniek Mydlanych oraz inne niespodzianki.

Niedziela – 01 września 2013 r.

Godz. 16.00  program dla dzieci

Od godz. 17.00   blok poświęcony jubileuszowym obchodom 50 lat ist-
nienia Gminnej Orkiestry Dętej z Prószkowa  a w nim: 
Występy:  
- Gminnej Orkiestry Dętej Prószków  
- Zespołu trębaczy  „Leśny Róg” 
- Orkiestry  OSP Węgry 
- „Ligockich Wrzosów” 
- „Przysieczanek” 
- Kapeli Podwórkowej „Lewiniacy” z Lewina Brzeskiego

Imprezy towarzyszące:

Turniej  STREET BALL – piłka koszykowa 
sobota 31.08.2013 godz. 10.00 stadion miejski w Prószkowie boisko Orlik

Turniej mini piłki nożnej z udziałem drużyn Znicz Pruszków i OKiS Prószków 
stadion miejski w Prószkowie, boisko Orlik 1 września 2013 r. godz.11.00

DOLINA BARYCZY

WYJAZD DLA LIDERÓW
Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
organizuje wyjazd do Doliny Baryczy 
w dniach 27-28.09.2013 r. Zaprosze-
nie do wyjazdu jest kierowane szcze-
gólnie do liderów społeczności lokal-
nych, stowarzyszeń, klubów sporto-
wych, ale i grup nieformalnych. Zachę-

camy do udziału w wyjeździe przede 
wszystkim młodych (do 35 r. życia) 
i aktywnych mieszkańców gminy Pró-
szków. Limit miejsc jest ograniczony do 
23 osób. Zgłoszenia będą przyjmowane 
do 30 sierpnia 2013 r. Wyjazd, zakwa-
terowanie i wyżywienie są bezpłatne.
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PRÓSZKÓW

KSIĄŻKI Z SZAFY
Niecodzienne przedsięwzię-
cie zorganizowali pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Prószkowie. Przed wejściem 
do sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury i Sportu stanęła koloro-
wa szafa. Zawsze otwarta i za-
wsze pełna książek i czasopism. 
Do 5 sierpnia br. ponad 200 wo-
luminów zostało z niej wypoży-
czonych. Bez udziału pań z bi-
blioteki i bez zgłaszania wyboru 
tytułu. Akcja „Uwolnij  książkę 
z szafy” uczy wyobraźni, uczci-
wości i wspierania pasji innych.

Akcja polega na nieodpłatnym wypoży-
czeniu książek umieszczonych w zawsze 
otwartej szafie ustawionej przed Ośrod-
kiem Kultury i Sportu w Prószkowie, przy 
ulicy Daszyńskiego 6. Każdy może wypo-
życzyć tytuł, wypełnić króciutką ankietę, 
która pozwoli inicjatorom akcji sprawdzić, 
ile osób sięgnęło po dany tytuł, a następ-
nie oddać książkę do szafy. Można też wes-
przeć akcję przynosząc własne woluminy.
Kolorowa szafa przyciąga wzrok, a leżące 
na półkach książki zachęcają do sięgnię-
cia przynajmniej po jeden tytuł. Większość 
tych, którzy zatrzymują się przy szafie, prze-
czytało więcej niż jedną książkę.
- Już ponad 200 książek tam wyniosłyśmy 
– mówi dyrektor biblioteki, Krystyna Brzo-
zowska. – Nawet w  niedziele ja, albo pani 
Teresa Kotyrba przejeżdżamy i sprawdza-
my, czy nie trzeba donieść książek. Naj-
większą popularnością cieszą się bajki, 
również mamy idące z dziećmi do parku 
chętnie sięgają po gazety.
Szafa jest uzupełniania dzięki czytelnikom 
prószkowskiej biblioteki, którzy od lat przy-
noszą przeczytane już książki i czasopisma 
do placówki. To dzięki nim zasoby tytułów 
w szafie są takie duże.
- Mamy nadzieję, że ci, którzy wypo-
życzyli książki w ramach akcji odniosą 
je, aby mogli z nich skorzystać następ-
ni czytelnicy. Czekamy też na nowe ty-
tuły – zachęca Teresa Kotyrba. 

UWOLNIJ 
KSIĄŻKĘ Z SZAFY

W tej szafie czekają stęsknione za 
czytelnikiem książki.

Możesz je wziąć bez żadnych wpi-
sów czy też  innych zobowiązań.

Weź wybraną przez siebie książkę 
– przeczytaj i podaj dalej lub włóż 
na powrót do szafy.

Możesz to zrobić w każdym dniu 
i każdej porze dnia.

Jeżeli masz książki z którymi chciał-
byś się podzielić – to przynieś pro-
szę i włóż do szafy.

Życzymy miłej lektury

CHRZĄSZCZYCE

PARAFIALNE PÓŁKOLONIE
Na tę część wakacji dzieci 
i młodzież z Chrząszczyc, Gó-
rek i Złotnik czekają z niecier-
pliwością. Przy plebanii ko-
ścioła pw. Matki Boskiej Szka-
plerznej w Chrząszczycach cały 
teren jest do ich dyspozycji, 
a wolontariusze robią wszyst-
ko, aby każdy dzień półkolo-
nii był wypełniony zabawami, 
grami i popularnymi wśród naj-
młodszych sposobami spędza-
nia wolnego czasu.

„Wakacje u Farorza” – na pewno jedyne 
takie w diecezji opolskiej, a kto wie, czy 
nie jedyne w kraju - zainicjował ks. Kry-
stian Ziaja już w pierwszym roku swojej 
działalności duszpasterskiej. Dla wielu 

młodych parafian, to jedyna forma zor-
ganizowanego czasu podczas wakacji, 
dla wszystkich czas doskonałej zabawy. 
W przygotowanie wakacji angażuje się 
parafialny Caritas, rodzice i starsza mło-
dzież. Uczestnicy mają także zagwaran-
towane napoje i posiłek.

Od 2002 roku prowadzona jest księ-
ga półkolonii, w której odnotowywa-
ne jest, kto i kiedy uczestniczył w za-
jęciach, a także, jakie osoby je prowa-
dziły. „Wakacje u Farorza” to zatem nie 
tylko czas spędzony z przyjaciółmi, ale 
ważny element w historii parafii, so-
łectw i całej gminy.

Dagmara Duchnowska

Julia Bera, 11 lat: - Jestem na półkolo-
niach już piąty, albo szósty, bardzo mi 
się podoba, gramy w dwa ognie, bawi-
my się z koleżankami, to jest fajne, że 
jesteśmy tutaj razem.

Marcin Weinzettel, 12 lat: Jestem na 
półkoloniach już siódmy, albo ósmy 
raz, gramy w piłkę, skaczemy na 
trampolinie.

Oliwier Kutz, 10 lat: Najbardziej lubię 
tutaj grać w piłkę nożną z kolegami. 
To jest super.

Mateusz Kuc: Jestem już szósty raz, naj-
fajniejsze jest to, że możemy grać w pił-
kę, skakać na trampolinie i dmuchańcu.

Grzegorz Botor: Jestem na wakacjach 
tutaj już szósty raz, lubię grać w piłkę 
z kolegami.

Märchennacht 2013 / Bajkowa Noc 2013
W  nocy z  30 na 31 sierpnia 
2013 roku (piątek) Mniejszość 
Niemiecka - Zarząd Gminny 
TSKN w Prószkowie organizuje, 
przy wsparciu przewodniczą-
cych DFK,  spotkanie dla dzieci 
ze światem niemieckich bajek. 

KIEDY?: od godz. 19.00 (30.08 piątek) 
do godz.10.00 (31.08 sobota).
KTO?: dzieci od 6 do 12 lat, liczy się 
pierwszeństwo zgłoszeń (max. 25 dzieci). 

GDZIE?: Ligocki Młyn, agroturystyka Pań-
stwa Klosów w Ligocie Prószkowskiej.
WARUNKI UCZESTNICTWA: pisemna 
zgoda rodziców i podstawy znajomo-
ści j. niemieckiego.
KOSZT: 15 PLN od osoby.

Zapisy u p. Cecylii Kurpierz - Urząd 
Miejski w Prószkowie pod  nr tel. 77 
40 13 700 do dnia 20.08.2013.
Tradycyjnie bajki w języku niemieckim 
i polskim będą czytali lub opowiadali 

znani mieszkańcy gminy Prószków i nie 
tylko. Oprócz bajek czytanych i opowia-
danych na żywo będzie można obejrzeć 
bajki na dużym ekranie. Będą konkur-
sy i zabawy.
To już szósta Bajkowa Noc, ciesząca się co 
roku bardzo dużym zainteresowaniem. 
Dzieci śpią w młynie w śpiworach, na 
materacach, co stanowi dla nich ogrom-
ną atrakcję. Opiekunowie przygotowują 
wspólnie z dziećmi kolację i śniadanie.
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, ro-

dziców oraz opiekunów. 
Wir laden herzlich ein!!!!

Organizator: 
TSKN Zarząd Gminny w Prószkowie

GEMEINDE PROSKAU
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ZIMNICE WIELKIE

TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA

LIGOTA PRÓSZKOWSKA

„LIGOCKI MŁYN” Z NAGRODĄ ZA KARPIA

Niżej publikujemy osiągnięcia uczniów Ze-
społu Szkół im. ks. Karola Brommera w Zim-
nicach Wielkich w roku szkolnym 2012/2013.
Szkoła Podstawowa
• zajęcie dwóch I miejsc oraz i III miejsca w Woje-

wódzkim Konkursie Przyrodniczym – etap gminny
• zajęcie II i IV miejsca w Wojewódzkim konkursie 

historycznym na etapie - gminnym
• zajęcie III miejsca w Wojewódzkim konkursie 

matematycznym na etapie gminnym
• zajęcie II i III miejsca w Gminnym Konkursie Ma-

tematycznym dla Trzecioklasistów
• zajęcie II miejsca w Gminnym Konkursie Or-

tograficznym
• zdobycie 11 miejsca w Polsce w Ogólnopolskim 

Konkursie Ekologicznym EKOTEST

Gimnazjum
• zdobycie dwóch tytułów laureata w Wojewódz-

kim konkursie języka niemieckiego
• zdobycie tytułu finalisty w Wojewódzkim Kon-

kursie Wiedzy o Kulturze i Dziedzictwie Kulturo-
wym Śląska Opolskiego

• zajęcie II miejsca w Wojewódzkim konkursie po-
lonistycznym na etapie – gminnym

• zajęcie I, II i IV miejsca w Wojewódzkim konkur-
sie historycznym na etapie – gminnym

• zajęcie II miejsca w Wojewódzkim konkursie geo-
graficznym na etapie – gminnym

• zajęcie I, II , IV, V miejsca w Wojewódzkim konkur-
sie biologicznym na etapie - gminnym

• zajęcie I i II miejsca w Wojewódzkim konkur-
sie języka niemieckiego na etapie – gminnym

• zajęcie I i II miejsca w Wojewódzkim konkursie 

technicznym na etapie - gminnym
• zakwalifikowanie się uczniów do etapu rejono-

wego w konkursie religijnym dla gimnazjalistów
• zdobycie III miejsca w Regionalnym Konkursie 

Literackim „Ze Śląskiem na Ty” 
• zdobycie III miejsca w eliminacjach Wojewódz-

kich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
„ Poezja i proza na wschód od Bugu”

W tym roku szkolnym uzyskane wyniki z eg-
zaminu próbnego jak i państwowego są zde-
cydowanie wyższe od średniej wojewódzkiej 
w każdej kategorii. 
Najważniejsze osiągnięcia sportowe:
Szkoła Podstawowa
• I miejsce – drużyna dziewcząt w Małym Olim-

pijczyku – etap gminny
• II miejsce- drużyna chłopców w Małym Olimpij-

czyku – etap gminny
•  I miejsce w mistrzostwach Powiatu w Sztafeto-

wych biegach przełajowych
• VII miejsce w mistrzostwach Wojewódzkich 

w Sztafetowych biegach przełajowych 
• III miejsce w mistrzostwach Powiatu w czwór-

boju lekkoatletycznym 
• II miejsce w mistrzostwach Powiatu w bie-

gu na 500m ,
• II miejsce w mistrzostwach Powiatu w bie-

gu na 600m 
Gimnazjum
• V miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich w in-

dywidualnych biegach przełajowych 
• I miejsce w mistrzostwach Powiatu w Szachach 

Drużynowych 

• 2 I miejsca w Mistrzostwach Powiatu w lekkiej 
atletyce – bieg na 1000m

• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w lekkiej 
atletyce - skok wzwyż

• III i IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w szta-
fetowych biegach przełajowych 

• Uczniowie Zespołu Szkół brali udział w ogólno-
polskim programie „Samorządy głosują”, ogól-
nopolskiej akcji „Góra grosza”, „Szklanka Mle-
ka”, klasy I –III Szkoły podstawowej uczestniczy-
ły w ogólnopolskim programie ,,Śniadanie Daje 
Moc” oraz „Warzywa i Owoce w szkole”. Reali-
zowany był program „Szkoła bez przemocy”. 

Od kilku lat nasza szkoła należy do Klu-
bu Szkół UNICEF. W ramach przynależno-
ści do tego klubu przeprowadzony był pro-
jekt Dzień Zmian, gdzie wszystkie klasy ze-
społu prezentowały informacje o różnych 
krajach świata.
Działające w naszej szkole Koło Caritas li-
czy 50 członków.

Szkolne koło Caritas przeprowadziło w tym 
roku szkolnym następujące akcje:
• utrzymywanie porządku wokół grobu ks. Karo-

la Brommera; 
• zbieraniem plastikowych nakrętek wspierają 

chore dziecko;
• sprzątanie cmentarza parafialnego oraz okoli-

ce wokół obelisku 
• jak co roku, na terenie Zespołu Szkół przeprowa-

dzono akcję „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. 
Zbierano dary materialne dla dzieci z Domu Ma-
łego Dziecka w Kłodzku

• współpracujemy z Domowym Hospicjum dla 
Dzieci w Opolu,

• członkowie SKC ściśle współpracowali z Para-
fialnymi Zespołami Caritas w swoich parafiach 
m.in. w Zimnicach Wielkich, Boguszycach i Dą-
brówce Górnej 

W czerwcu w gościliśmy uczniów z partner-
skiej szkoły z  Hunfeld. Dzięki otrzymanej do-
tacji w wysokości prawie 8 tys. zł uczniowie 
z Jahnschule oraz uczniowie z naszej szkoły 
mogli zobaczyć wiele ciekawych miejsc. Mię-
dzy innymi uczniowie byli w Krakowie gdzie 
poznali proces produkcji czekolady. W cza-
sie wymiany młodzieży zrealizowano projekt 
„Mój sąsiad mój przyjaciel”. Tydzień pobytu 
pozwolił na nawiązanie nowych znajomości.
 
W  kończącym się roku szkolnym zorgani-
zowano wiele uroczystości szkolnych i kla-
sowych: Obchody Dnia św. Marcina, mi-
kołajki, Halloween, Wigilie klasowe, Dzień 
Chłopca, Dzień Kobiet, Dzień Matki, zaba-
wę karnawałową, 

Przy Zespole Szkół działa profesjonalna dru-
żyna piłki siatkowej Iskra Zimnice. Druży-
na ta zakończyła sezon na czwartym miej-
scu w Krapkowickiej Amatorskiej Lidze Siat-
kówki KALS.

Uczniowie wyjeżdżali na wycieczki do Wisły, 
Gdańska, Gdyni, Sopotu, do Opola, do wio-
ski indiańskiej w Dąbrówca Dolnej. Zorgani-
zowanych było kila wycieczek rowerowych.

Jolanta i Joachim Klosa – wła-
ściciele gospodarstwa agro-
turystycznego „Ligocki Młyn” 
zajęli podczas tegorocznego 
regionalnego finału konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
- Smaki Regionów” pierwsze 
miejsce w swojej kategorii za 
wędzonego karpia – przysmak 
wyróżniający Ligotę Prószkow-
ską i samo gospodarstwo poza 
granicami gminy.

Finał konkursu odbył się 4 sierpnia br. 
w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. 
Wśród oceniających była Izabella By-
szewska z Polskiej Izby Produktu Re-
gionalnego i Lokalnego oraz przedsta-
wiciele opolskiego urzędu marszałkow-
skiego, Opolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, a także Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i Lokalnego. 
Wędzony karp z gospodarstwa „Ligoc-

ki Młyn” został finalistą w grupie „Pro-
dukty i Przetwory Rybne”, w kategorii 
„Lokalny i Regionalny Produkt Żywno-
ściowy”. Joachim Klosa, zdradza, jak 
przygotowuje przysmak, który zdobył 
serca jurorów:
- Karpia – najlepiej niezbyt wielkiego 
- trzeba złowić, wyczyścić, wymyć po-
kroić na dwie części: ogon i przód, któ-
ry wzdłuż kręgosłupa przecinamy jeszcze 
na pół. Mieszankę ziół i przypraw zago-
towujemy, a następnie łączymy z wodą 
wymieszaną z solą i cukrem. Ryby wkła-
damy do takiej mikstury na pięć godzin. 
Następnie wyciągamy, myjemy, nadzie-
wamy na szpikulce, na których będą się 
wędzić i suszymy w zacienionym, prze-
wiewnym miejscu. Suche idą do wę-
dzarni, ta metoda to wędzenie na cie-
pło, więc wystarczą cztery godziny, aby 
ryba była gotowa. Najlepsza jest właśnie 
taka ciepła – zachęca właściciel „Ligoc-
kiego Młyna”.
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SŁAWOMIR CHMIELEWSKI

TRENING CZYNI MISTRZA

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE INFORMUJE:

To nie zabawa. Sport to ciężka 
praca, a Sławek naprawdę cięż-
ko pracuje. Jego ojciec, Bogdan 
Chmielewski w  specjalnym no-
tatniku poświęconym treningom 
i wynikom syna ma zapisaną do-
kładną datę pierwszego trenin-
gu chłopca: 16 maja 2009 roku.  
Cztery lata i 11 dni później w no-
tesie odnotowany został 1162 
trening. I  ponad 5000 kilome-
trów tras pokonanych na ćwicze-
niach i zawodach. Sukcesy w ka-
jakarstwie nie przychodzą łatwo, 
zwłaszcza takie, jak mistrzostwa 
kraju. Sławek, który zaczął star-
tować dość późno, udowadnia, że 
upór i szczera pasja to podstawo-
wy klucz do wybitnych osiągnięć.

Sławomir Chmielewski, utytułowany zawod-
nik Opolskiego Towarzystwa Kajakowego 
(rocznik 1999), uczeń Publicznego Gimna-
zjum w Prószkowie, mieszkaniec Przysie-
czy po raz kolejny został Mistrzem Polski 
w kajakarstwie, startując w długodystanso-
wych mistrzostwach w Bydgoszczy w załodze 

z Robertem Świercem – obu trenuje Krzysz-
tof Bil, który na swoim koncie ma już wiele 
sukcesów. Kajakarze zajęli pierwsze miej-
sce w kategorii K-2 młodzików na dystansie 
5000 metrów.  Po tych zawodach do blisko 
setki medali młodego sportowca dołączył 
kolejny krążek, a on sam zaczął natychmiast 
przygotowania do następnych wyzwań. 24 
lipca podczas Mistrzostw Polski Młodzie-
żowców i Młodzików rozegranych w Byd-
goszczy zajął III miejsce. Wcześniej, w Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików 
w Lubniewicach zwyciężył w swojej katego-
rii. Jest też czterokrotnym Mistrzem Moraw, 
a także Mistrzem Śląska.
Silny, umięśniony, zaangażowany w swoją 
sportową pasję, obowiązkowy - chłopiec 
trenuje sześć razy w tygodniu.
- Od dwóch i pół do czterech godzin. 
W takim treningu jest i bieganie, i siłow-
nia, i basen – tłumaczy Sławomir Chmie-
lewski. – To podstawa, wszyscy musimy 
dobrze pływać.
Chłopiec mógł zacząć swoją karierę wcze-
śniej, ale pasji przeszkodziła choroba, ope-
racje i zakaz pływania. Kajakarz nadrobił jed-
nak wszystko na tyle szybko, że stał się waż-
nym elementem kadry OTK. W 2010 roku 
w Gorzowie Wielkopolskim zdobywa wice-
mistrzostwo kraju, rok później w Tychach  
jest już Mistrzem Polski na dystansie 3000 
metrów. Dwa lata później z klubowym kolegą 
Robertem Świercem sięga ponownie po 
tytuł, tym razem na 5000 metrów. Osiągają 
czas 19,21 minuty.
- Najważniejsza sprawa to równowaga 
w kajaku. Na początku, jak każdy, wywa-
lałem się, ale treningi wsparte ćwiczenia 
siłowymi sprawiły, że szło mi coraz lepiej 
– przyznaje sportowiec. 
Upór i odporność, to cechy, które z pew-
nością przyniosą mu kolejne sukcesy. Nie-
wielu z tych, którzy pojawiają się na tre-
ningach po raz pierwszy, czy drugi wracają 
na trzeci i kolejne. To, co w telewizorze 
wydaje się banalne, bo przecież „kto nie 

potrafi wiosłować”, w praktyce okazuje się 
za trudne dla mało zdyscyplinowanych.
Można powiedzieć, że kajakarstwo Sławek 
ma w genach. Jego ojciec, Bogdan Chmielew-
ski, odkąd pamięta też pływał, teraz przede 
wszystkim rekreacyjnie, ale dopinguje syna 
i innych podopiecznych Opolskiego Towarzy-
stwa Kajakowego. Jest też wiceprezesem sek-
cji wyczynowej klubu. Szczegółowo odnoto-
wuje nie tylko treningi i osiągnięcia syna, ale 
wszystkich zawodników. Dzięki tym statysty-
kom można ocenić formę kajakarza, a także 
wspomóc opracowanie cyklu treningowego 
na cały sezon. Organizacja udziału w zawo-
dach to prawdziwa logistyka, trzeba załatwić 
i dopilnować wszystkiego: sprzętu, transportu, 
treningów, odpoczynku, noclegów, jedzenia, 
strojów. Każdy problem wymaga natychmia-
stowego rozwiązania, a problemów jest wiele.
- W sezonie zawodów jest mnóstwo, czasami 
nawet w ciągu jednego weekendu w dwóch 
miejscach. Musimy być naprawdę dobrze 
zorganizowani – mówi Bogdan Chmielew-
ski i dodaje: - To wiąże się również z dużymi 
kosztami dojazdów, noclegów, sprzętu, który 

się niszczy. Opłaty klubowe i sponsorzy nie 
zawsze wystarczają.
Kajakarstwo to z pewnością sport wyma-
gający inwestycji, zwłaszcza, gdy zawodnik 
wciąż jeszcze rośnie i wymaga co pół roku 
nowych ubrań, innego sprzętu. Nowe wio-
sło – dłuższe, z głębszą łyżką i twardsze – 
to obowiązkowy wydatek każdego roku.
W mistrzostwach 2014 roku Sławek będzie 
już startował w kategorii junior młodszy na 
dystansie 10 000 metrów. Po dwóch latach 
– oby kolejnych sukcesów – wskoczy na 
następną, wyższą kajakarską półkę. Sławek 
startuje w kategoriach K1, K2 i – rzadziej – 
w K4. W 2012 roku uczestnicząc w kajako-
wym polo rozgrywanym na poziomie makro-
regionu zajął wraz z drużyną IV miejsce.
Zapytany o przyszłość, Sławek Chmielew-
ski odpowiada:
- Chciałbym żyć z tego, że jestem sportowcem.

Dagmara Duchnowska

Od dnia 01.08.2013r. przyj-
mowane są wnioski o  usta-
lenie prawa do świadczeń 
z  funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczenio-
wy trwający od 01.10.2013r. 
do 30.09.2014r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami do dnia 31.08.2013r., 
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc październik 2013r. 
nastąpi do dnia 31.10.2013r.

W przypadku, gdy osoba ubiegają-
ca się o świadczenie z funduszu ali-
mentacyjnego na nowy okres świad-
czeniowy złoży wniosek wraz z doku-
mentami w okresie od 01.09.2013r. 
do dnia 31.10.2013r., ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego oraz wypłata świadczeń przysłu-
gujących za miesiąc październik 2013r.
nastąpi  do dnia 30.11.2013r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku ro-
dzinnego oraz dodatków do zasiłku ro-
dzinnego na nowy okres zasiłkowy trwa-
jący od 01.11.2013r. do 31.10.2014r. 
przyjmowane będą od dnia 01.09.2013r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca 
się o zasiłek rodzinny wraz z dodat-
kami na nowy okres zasiłkowy zło-
ży wniosek wraz z dokumentami do 
dnia 30.09.2013r., ustalenie prawa 
do wnioskowanych świadczeń oraz 
wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc listopad 2013r, nastąpi do 
dnia 30.11.2013r.

W przypadku, gdy osoba ubiegają-
ca się o zasiłek rodzinny wraz z do-
datkami na nowy okres zasiłkowy 
złoży wniosek wraz z dokumenta-
mi od 01.10.2013r. do 30.11.2013r., 
ustalenie prawa do wnioskowanych 

świadczeń oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad 
2013r. nastąpi do dnia 31.12.2013r.

Szczegółowe informacje pod nume-
rem tel.: 774643053 lub w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17, 
pokój nr 11.
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TENISOWE WAKACJE

PIERWSZE ODBICIA

Od lipca na prószkowskich kortach 
trwają zajęcia szkółki tenisowej. Ka-
rolina Pawleta (13 l.) i Paulina Wotzka 
(9 l. - obie na zdjęciu obok) z Chrzowic 
wykorzystały wakacje, aby nauczyć się 
grać w tenisa ziemnego. Uczestniczyły 
w zajęciach prowadzonych przez Karo-
la Wójciaka, podobnie, jak blisko 30 in-
nych młodych adeptów tenisowej sztu-
ki. Jak zdradza mama Pauliny, nie jest to 
pierwszy kontakt dziewcząt z tą dyscy-
pliną sportową, wcześniej odbijały już 
piłkę na ulicy, próbując swoich sił w ro-
dzinnych mini meczach. Zarówno Ka-
rolina, jak i Paulina chcą po prostu na-

uczyć się grać rekreacyjnie. Przy Fun-
dacji Tenis Prószków działa także naj-
większy na Opolszczyźnie klub teniso-
wy z licencjonowanymi zawodnikami. 
Wszyscy korzystają z kortu na stadio-
nie miejskim w Prószkowie.
- W tej chwili na kortach trenują trzy gru-
py podstawowe oraz trzy grupy tenisi-
stów zaawansowanych – mówi Sławo-
mira Wójciak z Fundacji Tenis Prószków.
Letnie otwarte treningi to nie jedyne efek-
ty udziału Fundacji w konkursach o euro-
pejskie fundusze. Dzięki uzyskanemu do-
finansowaniu zakończono właśnie budo-
wę wiaty przy kortach. W ten sposób po-
wstało miejsce, gdzie tenisiści mogą przez 
chwilę odpocząć, a ich bliscy, czekający na 
zakończenie treningu, poczekać w przy-
jemnym i atrakcyjnym miejscu.
Fundacja Tenis Prószków prowadzi za-
jęcia dla zainteresowanych, ale też 
utworzyła własny klub, w którym star-
tują licencjonowani zawodnicy, repre-
zentujący Gminę Prószków:
- Nasi zawodnicy biorą już z powodze-
niem udział w imprezach ogólnopol-
skich – mówi Sławomira Wójciak.
Fundacja, jako organizacja pozarządo-
wa może korzystać ze wsparcia sponso-

rów – powierzchnia reklamowe w tym 
właśnie sporcie jest co prawda nieduża 
i ogranicza się do 12 cm2 na koszulce, 
ale z drugiej strony to wciąż sport per-
spektywiczny, a dzięki obecnym osią-
gnięciom polskich tenisistów coraz bar-
dziej popularny. Koszty uprawiania te-
nisa ziemnego są dość wysokie, sprzęt, 
piłki, stroje kosztują, swoją cenę ma też 
odnawiana co rok licencja sportowa 
dla każdego z zawodników. Sławomira 
Wójciak, zachęca do kontaktu z Fun-

dacją Tenis Prószków wszystkich tych, 
którzy chcieliby wesprzeć zawodników 
(czytaj: ramka niżej). W województwie 
opolskim działają obecnie trzy kluby te-
nisowe, spośród nich najliczniejszy jest 
właśnie prószkowski.

Dagmara Duchnowska

Treningi wakacyjne dobywają się w śro-
dę i w piątki od 16 do 20. Zaintereso-
wani mogą kontaktować się z p. Karo-
lem Wójciakiem, nr. Tel.: 696 463 051.

„Letnia Szkółka Tenisa” to je-
den z projektów realizowany ch 
przez Fundację Tenis Prószków. 
Ten odbywa się w ramach Osi 
4 Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Dzięki uzyska-
nemu dofinansowaniu zajęcia 
dla wszystkich uczestników – 
sympatyków tenisa ziemnego 
– są bezpłatne. Drugi - trwają-
cy od maja br. - to finansowa-
ny przez Gminę Prószków „Te-
nis zabawą dla każdego”.

Natalia Sowada (14 l.) kibicowała siostrze Simonie Który z młodych tenisistów pójdzie w ślady Jerzego Janowicza?

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
wsparcie założonego przez Fundację 
Klubu Tenisowego wpisanego na li-
stę Polskiego Związku, numer licencji: 
LK/111/2013/OP.

W ostatnich latach w naszym województwie nie 
było klubu do którego mogliby należeć opolscy za-
wodnicy, dlatego startując w rywalizacji z rówie-
śnikami byli zawodnikami niezrzeszonymi lub re-
prezentowali barwy innych klubów. Wobec takiej 
sytuacji Fundacja postanowiła, że najlepszym roz-
wiązaniem dla promowania tenisa w naszym woje-
wództwie jest założenie licencjonowanego Klubu.
Obecnie Klub liczy ponad 15 zawodników. Więk-
szość zawodników jest w pierwszej „setce” pol-
skiej listy, a najlepsi zajmują miejsca w pierwszej 

trzydziestce. Mamy trzy drużyny zgłoszone do roz-
grywek międzyklubowych, które rozgrywają me-
cze w kategoriach młodzików, kadetek i juniorów.
Nasi zawodnicy trenują na kortach miejskich w Pró-
szkowie – od wiosny do jesieni, a zimą w Chrząsto-
wicach i Zawadzie.

Przy obecnym zainteresowaniu tą dyscypliną spor-
tową poprzez sukcesy polskich tenisistów w świe-
cie, mamy nadzieję, że nasz Klub ułatwi dzieciom i 
młodzieży rozwój swoich umiejętności tenisowych.
Dokonując darowizny pieniężnej na rzecz Fundacji 
pomożecie Państwo doposażyć naszych podopiecz-
nych w niezbędny do treningów sprzęt, dofinanso-
wać zorganizowanie turniejów, wyjazdów zawod-
ników na turnieje ogólnopolskie, obozów sporto-
wych, opłacić szkolenie dzieci.

Wpłaty prosimy dokonać na:

Fundacja Tenis Prószków
ul. Sportowa 3, 46-060 Prószków
BGŻ S.A., nr rachunku:
43 2030 0045 1110 0000 0270 1460
z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe”

Ze swojej strony zobowiązujemy się do rzetelnego 
wykorzystania środków do realizacji celów fundacji 
oraz zamieszczenia stosownych informacji o spon-
sorach na naszej stronie internetowej: 
www.fundacja.proszkow.pl

Fundacja dziękuje wszystkim, którzy pomogli w 
realizacji projektu oraz darczyńcom, a zwłaszcza 
uczestnikom zajęć.
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PRÓSZKÓW – SOBĚCHLEBY

MIĘDZYNARODOWE DNI SPORTU
W  ramach trwającej od kilku 
lat współpracy sportowców 
z Czech i Prószkowa  grupa na-
szych piłkarzy wyjechała w lip-
cu (6-7.2013 r.) do miejscowo-
ści Soběchleby, gdzie odbyły 
się doroczne Dni Sportu.

Czesi po raz pierwszy zaprosili piłkarzy 
z Prószkowa w 2010 r. w ramach pro-
jektu finansowanego ze środków unij-
nych, realizowanego pod nazwą „Dni 
sportowe Sobechleby – Prószków”. Rok 
później inicjatorem podobnego przed-
sięwzięcia była Gmina Prószków. Te-

goroczne rozgrywki, odbywające się 
po czeskiej stronie granicy, mają for-
mę turnieju piłkarskiego, prowadzo-
nego w czterech grupach wiekowych: 
orliki - 8-10 lat; trampkarze - 11- 15 
lat; juniorzy - 16-18 lat; seniorzy - po-
wyżej 18 lat. Nasze drużyny zajęły od-

powiednio miejsca: orliki – II miejsce 
(na 4 zespoły startujące); trampkarze 
– III miejsce (na 4 zespoły); juniorzy – 
X miejsce (na 10 zespołów); seniorzy – 
IV miejsce (na 10 zespołów).

Dag

PRÓSZKÓW

PIERWSZY MIESIĄC 
WAKACJI ZA NAMI
W  Ośrodku Kultury i  Sportu 
w Prószkowie już trwają przy-
gotowania do Dni Prószko-
wa, a jeszcze niedawno dzieci 
i młodzież uczestniczyli w zaję-
ciach zaproponowanych w ra-
mach wakacji z OKiS. 

W lipcu br. ośrodek przygotował moc-
no zróżnicowaną propozycję zajęć, 
wycieczek, zajęć sportowych i spekta-
kli. Wśród lipcowej oferty były: zajęcia 
wokalne w ramach „Klubu wokalisty”; 
zajęcia plastyczne (trwają jeszcze przez 
cały sierpień) oraz koncert rockowy ze-

społów Flavor z Prószkowa i Scary Liars 
z  Chmielowic, który zakończyła dysko-
teka pod gwiazdami w parku OKiS. Za-
interesowani mogli również wyjechać 
na wycieczkę rowerową (na zdjęciach 
wyprawa do opolskiego amfiteatru), 
czy sprawdzić swoje siły podczas wa-
kacyjnych rozgrywek sportowych, któ-
re odbyły się na boisku w kompleksie 
„Orlik”:  turnieju piłki nożnej drużyn 
podwórkowych i turnieju siatkówki.  
Najmłodsi oklaskiwali przedstawienie 
teatralne „Kot w butach”, a nieco star-
si wyjechali na wycieczkę turystyczną 
do Kotliny Kłodzkiej.
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OŚRODEK KULTURY I SPORTU 
W PRÓSZKOWIE
ZAPRASZA NA 

LETNIE WARSZTATY PLASTYCZNE

CZEKAMY NA WAS W 
każdy poniedziałek sierpnia
w godz. od 10.00 do 12.00

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząszczycach
Zaprasza

Na uroczystość poświęcenia samochodu strażackiego 
i sprzętu zakupionego ze środków 

Fundacji Aktywni w Regionie Grupy Górażdże.

25 sierpnia 2013 r.

14.00   Msza  św. w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej  
w Chrząszczycach

15.00  Poświęcenie wozu bojowego i sprzętu
15.30   Festyn strażacki: konkurencje i pokazy sprawnościowe straża-

ków, występy artystyczne, zabawy i atrakcje dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych

20.00  Zabawa taneczna

Przysieckie Święto Ziół
15 sierpnia 2013 r.

Od 14.00 do 24.00

Plac festynowy w Przysieczy

W programie koncerty artystów:

Jarosław Lysko z Katowic
Zespół Paratio z Częstochowy

Zespół Di Maggio z Kępna
Ex Blok z Przysieczy

A także: pokaz tańca towarzyskiego, atrakcje dla dzieci,  
przejazdy konne, bryczką i na quadach.

Gastronomia i napoje.

ZAPRASZAMY

OD 31 SIERPNIA DO 1 WRZEŚNIA 2013 R.

DWA DNI WSPANIAŁEJ ZABAWY W CIENIU WINOROŚLI.
KONCERTY, ZABAWY, ATRAKCJE DLA DZIECI
TRADYCYJNIE: DEGUSTACJA WINOGRON I WINA

ZAPRASZAMY
NA DOROCZNĄ IMPREZĘ

WINOWSKIE WINOBRANIE


