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BURMISTRZ PRÓSZKOWA
przypomina, że 15 lutego 2013r.

mija termin składania

deklaracji śmieciowych.

Wszystkich, którzy jeszcze nie złożyli
deklaracji zapraszamy

do Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Do deklaracji należy dołączyć kopię
dotychczasowej umowy na odbiór odpadów.

Wszelkie informacje oraz niezbędne druki
dostępne są w Urzędzie Miejskim.

Uczestniczymy w trzeciej edycji
przyznania „Leopolda”, nagrody
wyróżniającej zasłużonych miesz-
kańców gminy Prószków. Statuetka
będzie przyznawana w trzech
kategoriach. Dzisiaj przedstawiamy
nominowanych.

– sołtys Winowa,
działacz społeczny, Wiceprze-
wodniczący koła DFK Winów,
Wiceprezes Stowarzyszenia na

Kategoria „Działalność społeczna”:
Jan Damboń

Leopold Prószkowski 2013

NOMINACJE!

Już 23 lutego br. odbędzie się kolejna edycja wręczenia statuetki
„Leopold Prószkowski 2013”. Kandydatów zgłaszano do 21 stycznia,
z zaproponowanych osobowości kapituła wybrała osoby nominowane do tytułu. Laureatów
poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się w „Gościńcu pod Różą” w Chrząszczycach.

Rzecz Rozwoju Winowa.
– lokalny lider

z Winowa, inicjator powstania przy
parafii klubu seniora – Winiowianie
Trzeciego Wieku, pomysłodawca
wielu wydarzeń adresowanych do
starszych mieszkańców gminy,
organizator wycieczek.

– organizacja
społeczno-kulturalna Mniejszości
Niemieckiej, która na obszarze
Prószkowa inicjuje i organizuje

Andreas Heinrich

DFK Prószków

przedsięwzięcia adresowane nie
tylko do członków MN. Grupa, która
z sukcesem zagospodarowała
zaniedbane pomieszczenia na
efektowną siedzibę Koła.

– organistka,
dyrygentka i opiekunka scholi
parafialnej, mieszkanka Folwarku.
Swoją muzyczną pasją zaraża dzieci
i młodzież, chętnie uczestniczy
w muzycznych przedsięwzięciach.

– mieszkaniec
Boguszyc zaangażowany w rozwój
kulturalny lokalnej społeczności,
twórca i współtwórca wielu imprez,
pomysłodawca organizowania
w sołectwie Dnia św. Marcina, od
lat wspiera orkiestrę „Kaprys”,
prowadzi też wydarzenia arty-
styczne organizowane w gminie.

– mieszkanka
Przysieczy, liderka zespołu „Przysie-
czanki”, promotorka kultury śląskiej
w Radio Plus, organizatorka życia
kulturalnego w Przysieczy, współ-
twórczyni „Chaupki przed Blychem”

Kategoria „Kultura i sztuka”:
Katarzyna Długosz

Zygfryd Matuszek

Edeltrauda Gambka

oraz pomysłodawczyni zajęć
związanych z lokalną kulturą
adresowanych do dzieci i mło-
dzieży.

z Prószkowa – twórca
sukcesu gospodarstwa agro-
turystycznego „Ligocki Młyn”,
promotor wykorzystania lokalnych
zasobów w rozwoju gminnej
przedsiębiorczości

–
z powodzeniem wprowadza na
lokalny rynek wysokiej jakości
usługi stolarskie i tartaczne oraz
montaż okien i drzwi.

–
z sukcesem konkurują na trudnym
rynku handlu i usług, prowadząc
popularne nie tylko w skali gminy
sklepy w Chrząszczycach oraz
w Prószkowie, dzięki ich inwestycji
w branży hotelarskiej w Prószkowie
powstał jeden z piękniejszych
obiektów w województwie,
a nawet w kraju. Z powodzeniem
wykorzystują w swojej pracy
możliwości, jakie dają fundusze Unii
Europejskiej.

Pośmiertnie Kapituła przyznała
statuetkę -
wieloletniej Skarbnik Gminy
Prószków oraz Sołtys Nowej Kuźni.

Kategoria „Przedsiębiorczość
i gospodarka”:
Joachim Klosa

ZPU „Reinert” Alojzy Reinert

T O M E C H N A M a ł g o r z a t a

Tomechna, Michał Tomechna s.j.

Gabrieli Gwóźdź

Dagmara Duchnowska
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Od 1995 roku, odkąd kierow-
nikiem Zakładu Diagnostyki
Obrazowej Wojewódzkiego
Centrum Medycznego w Opolu
jest dr Andrzej Sznajder,
placówka ta, w której pracuje
obecnie około 60 osób, w tym 15
l e k a r z y r a d i o l o g ó w, 2 5
techników i 10 pielęgniarek,
osiągnęła najwyższy poziom
rozwoju technicznego, a pracu-
jący w niej radiolodzy niezwykle
wysoki poziom specjalizacji
medycznej. Jest to wyłączna
zasługa dr Sznajdera, praw-
dziwego pasjonata radiologii,
a przy tym lekarza z praw-
dziwego zdarzenia. Sercem
Zakładu jest Pracownia Rezo-
nansu Magnetycznego. Zaku-
piony, dzięki staraniom dr A.
Sznajdera, w 2010 roku aparat
służy do precyzyjnego badania
wszystkich narządów. W WCM
wykorzystywany jest głównie
pod kątem diagnozowania
schorzeń z zakresu neuro-
chirurgii, chorób kręgosłupa
i układu krążenia. W Pracowni
Tomograf i i Komputerowej
wykonywane są praktycznie
wszystkie badania obrazowe,
włącznie z obrazowaniem serca.
W Pracowni Radiologii Zabie-
gowej, pod kontrolą promieni
RTG, specjaliści z Oddziału
Chirurgii Naczyniowej wykonują
między innymi zabiegi endo-
waskularne. Pozwalają one
leczyć zwężone tętnice przy
minimalnej ingerencji chirur-
gicznej. W Zakładzie Diagnostyki
Obrazowej oddział gastro-
logiczny wykonuje też badania
obrazowe dróg trzustkowych
i żółciowych.
W trzech Pracowniach USG,
wyposażonych także w aparaty
dopplerowskie, wykonywane są
między innymi badania jamy

brzusznej, tarczycy i układu
moczowego. W Zakładzie mieści
się również Pracownia Radiologii
Klasycznej, w której wykony-
wa n e s ą t y p o we zd j ę c i a
rentgenowskie. Korzysta z nich
w s zc ze g ó l n o ś c i O d d z i a ł
Ratunkowy dla szybkiego
zdiagnozowania pacjentów po
urazach.
Wszystkie badania robione są
w technologii cyfrowej. Ich
w y n i k i w r a z z o p i s a m i
zapisywane są w bazie, z której
przesyłane są wewnętrzną siecią
do oddziałów i przychodni
szpitalnych. W razie potrzeby
posyłane są internetem do
specjalistycznych konsultacji
online. Miesięcznie robi się tu
średnio 3,5 tysiąca badań RTG,
500 tomografii oraz blisko 300
rezonansów magnetycznych.
Diagnostyka obrazowa, tak
bardzo rozwinięta w WCM dzięki
dr Andrzejowi Sznajderowi, to
dzisiaj oczy opolskiej medycyny.
Doktorowi Andrzejowi Sznajde-
rowi Opolszczyzna zawdzięcza
również wyszkolenie kilku
pokoleń młodych radiologów na
poziomie porównywalnym
z ośrodkami akademickimi
naszego kraju.
Dr Andrzej Sznajder jest przy tym
niezwykle skromnym człowie-
kiem, nie zabiegającym o żadne
honory i wyróżnienia, a jako
lekarz – całkowicie bezintere-
sowny i oddany człowiekowi
choremu. Jest to już dzisiaj
niezwykle rzadki typ doktora
Judyma (choć on sam pewnie
żachną łby s ię s łysząc to
określenie w stosunku do
siebie), dla którego jedynym
i najwyższym dobrem jest dobro
pacjenta.

Prezydent Opola, Ryszard Zembaczyński poinformował sołtysa
Winowa, Jana Dambonia, że w budżecie miasta na rok 2013 nie
uwzględniono budowy chodnika łączącego stolicę województwa
z Winowem.

Przypomnijmy, że społeczność sołectwa zabiegała o realizację tej inwestycji
i rozpoczęła nawet zbiórkę środków na ten cel. W tej chwili na koncie
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Winów zgromadzono 3000 złotych.
-

-
mówi sołys Winowa.
Mieszkańcy są rozczarowani - według wcześniejszych wyliczeń z 17 lipca
minionego roku wykonanie chodnika miało kosztować 93 000 brutto,
a opracowanie dokumentacji - 14 500. Dziesięć procent miał wynosić udział
mieszkańców sołectwa.

Zdecydowaliśmy, że będziemy czekać na rozwój tej sytuacji. Na pewno nie

przekażemy miastu ani złotówki, dopóki nie będzie ruchu w tej sprawie

Dag

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

INFORMACJA

W ZASIĘGU RĘKI!

Informujemy o organizacji dyżuru konsultantów
Głównego Punktu Informacyjnego

o Funduszach Europejskich w Opolu (GPI)

w siedzibie Ośrodka Kultury i Sportu
w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 6

w dniu 14 lutego 2013 roku,
w godzinach od 10:00 – 12:00.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje
na temat możliwości otrzymania wsparcia (w tym
na założenie działalności gospodarczej) oraz zasad

realizacji projektów dofinansowanych
ze środków Unii Europejskiej.

Informacje dla przedsiębiorców, stowarzyszeń i rolników
chcących ubiegać się o środki Unii Europejskiej.

Osoby chętne do skorzystania z dyżuru
konsultanta GPI w Opolu,

proszone są o kontakt z Panią Anetą Lissy-Kluczny
pod numerem telefonu 77 4013 718.

Złoty Laur

ANDRZEJ SZNAJDER

W środę 9 stycznia 2013 roku w trakcie uroczystej gali
w Filharmonii Opolskiej został wyróżniony Złotym Laurem
Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono”
mieszkaniec naszej gminy dr Andrzej Sznajder, wieloletni
kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego
Centrum Medycznego w Opolu (przy ulicy W. Witosa) i zarazem
konsultant wojewódzki ds. radiologii i diagnostyki obrazowej.

Winów

CHODNIKA NIE BĘDZIE
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Główny Inspektor Sanitarny

OSTRZEGA!
przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz
nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą

o informowanie pijących alkohol o konsekwencjach picia alkoholu
pochodzącego z nieznanego źródła.

4-15 ml (1/2 kieliszka do wódki)
uszkadza nerw wzrokowy

30 ml (ok. 1 kieliszek wódki)
to dawka śmiertelna

w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na
bazarach)

w płynach do spryskiwaczy

w denaturacie

w odmrażaczach do szyb

w rozpuszczalnikach

pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same
jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego)

następnie pojawiają się:

bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty

silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia,
przyspieszone bicie serca

senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata
przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego)

wezwać pogotowie ratunkowe

jeśli zatruty jest przytomny:

wywołać u niego wymioty

podać do picia 1 szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego
(wódki)

jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku
do pieczenia rozpuszczonych w 1 szklanki wody

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy
niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc

alkoholu metylowego

alkoholu metylowego

Gdzie najczęściej występuje metanol:

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:

Pierwsza pomoc:

TEL: 999, 997 lub 112
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Jeszcze w tym półroczu zakończy
się realizacja Kontraktu nr 8,
w ramach którego mieszkańcy
Boguszyc, Źlinic i Zimnic Małych
zostaną podłączeni do sieci
kanalizacyjnej. Te roboty są już
w ostatniej fazie – teraz czas na
przebudowę tranzytu do Opola
oraz odtworzenie nawierzchni
zniszczonych podczas prowa-
dzenia inwestycji ulic.
Wiosną 2014 r. zakończą się
z ko l e i p r a c e z w i ą z a n e
z kontraktem nr 7. Kanalizowane
w s i e : P r z y s i e c z , L i g o t a
Prószkowska, Jaśkowice zostaną
podłączone do oczyszczalni
w Prószkowie.

W o g ł o s z o n y m p r z e z N T O
i Fundację „Aktywni w Regionie”
Grupy Górażdże konkursie „Róbmy
Swoje” uczestniczyły formalne
i nieformalne organizacje z terenu
ca ł e g o wo j e wó d z t wa . I d e ą
konkursu było pokazanie aktyw-
nych ludzi, którzy pracują społecz-
nie na rzecz innych. Ostatecznej
ocenie poddano stu kandydatów
zgłoszonych do konkursu. Wśród
nich byli też przedstawiciele gminy
Prószków.
Przez trzy miesiące czytelnicy NTO
wysyłali sms na kandydata, który za
swoją działalność społeczną, ich
zdaniem, najbardziej zasłużył na
wyróżnienie. Spośród tej grupy
Kapituła konkursu wybrała jeszcze
piątkę najbardziej, w jej opinii,
zaangażowanych grup. Znaleźli się
tam mieszkańcy sołectwa Winów
i Orkiestra Dęta „Kaprys” ze Źlinic.
Każda z wyróżnionych grup została
zaproszona na galę do siedziby Fun-
dacji oraz nagrodzona laptopem.
Przedstawiciele gminy Prószków

AKTYWNI W REGIONIE

Strażacy z jednostki OSP Chrząszczyce otrzymali grant w wysokości
30 000 zł na wyposażenie wozu bojowego OSP. Ich projekt wsparła
Fundacja "Aktywni w Regionie” Grupy Górażdże. Nasi strażacy
znaleźli się w ósemce wyróżnionych przez Fundację.
Gratulujemy.

Róbmy swoje

NAGRODZONE: SOŁECTWO WINÓW I ORKIESTRA KAPRYS

zostali poddani zewnętrznej ocenie
i jak czytamy w artykule NTO,
poświęconej podsumowaniu
laureatów – była to ocena w pełni
zasłużona.
Orkiestra Dęta „Kaprys” ze Źlinic –
„(…) Podstawą sukcesu orkiestry
jest zorganizowana grupa rodziców
oraz ludzi i organizacji wspie-
rających to przedsięwzięcie.
Wszystkie osoby tworzą swoisty
fanklub zespołu, wspierający go
organizacyjnie i finansowo.(…)”.
Społeczność Winowa – „(…)
Powrócili do starych tradycji,
zakładając we wsi własną winnicę.
Po ośmiu latach działalności rośnie
w niej ponad 350 krzewów.
Mieszkańcy chętnie zajmują się ich
uprawą. Trunku z Winowa można
skosztować co roku podczas
jesiennych festynów. Winowianie
nawiązali ponadto współpracę
z czeskimi kolegami ze stowa-
rzyszenia winiarzy Siduri. Chcą
razem promować tradycje winiar-
skie w swoich stronach.(…)”.

Kanalizacja gminy

ZMIERZAMY
DO KOŃCA

Zawodnicy (rocznik 1999 i młodsi) Polonii
Prószków uczestniczyli w Radlinie w turnieju piłki
nożnej. Organizatorem był klub piłkarski Górnik
Radlin, a turniej odbywał się MOSiR Radlin
gral iśmy o puchar dyrektora Mosiru.
W piłkarskich zmaganiach uczestniczyli: MOSiR

Jastrzębie Zdrój, Odra Wodzisław, Górnik Radlin I, Górnik Radlin II, Naprzód
Rydułtowy, LZS Polonia Prószków.
Niestety, Polonia Prószków mimo tego, że zagrała z wielkim sercem
i zaangażowaniem nie wyróżniła się w klasyfikacji końcowej zajęli 5 miejsce.
-

– mówi Jarosław Kublin, trener ekipy.

: w bramce - Piotr Lazik - dalej: Dawid Kochan, Mateusz Dawid, Patryk
Kuc, Gabriel Kania, Marek Chudala, Denis Sowada, Jakub Gołombek, Dawid
Wencel.

Lecz to nie było dla nas najważniejsze, liczył się nasz występ i duch walki

i myślę, że to właśnie dzięki temu nasz bramkarz Piotr Lazik został

najlepszym bramkarzem turnieju

Skład

MŁODA POLONIA
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Od tego roku opiekę nad Klubem Wokalisty, działającym przy
prószkowskim Ośrodku Kultury i Sportu prowadzi Żaneta Plotnik
(więcej o artystce w ramce). Zapytaliśmy wokalistkę, jak sobie
wyobraża tę pracę:

CZAS STANĄĆ NA SCENIE

Kasia, 18 lat

Kamil, 11 lat

Ania, 13 lat

- Czego oczekujesz po warsztatach? Wiążesz ze śpiewem swoją
przyszłość?

- Jak długo już śpiewasz?

- Jakiej muzyki słuchasz?

- Jak długo już śpiewasz?

- Uczysz się śpiewać gdzieś jeszcze?

- Jak poszło przesłuchanie, jesteś z siebie zadowolona?

- Czego oczekujesz po warsztatach?

- Jakiej muzyki słuchasz?

- Bardzo bym chciała, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie w przyszłości.
Akurat bycie piosenkarką jest bardzo trudne, ale chciałabym robić coś
związanego z muzyką. Uczęszczam również do MDK, śpiewała tam też
Żaneta, więc myślę, że nauczyciele tam są na wysokim poziomie i tego
spodziewam się po warsztatach.

- Około 7 lat.

- Odkąd zaczęłam śpiewać w zespole rockowym, zaczęłam słuchać
cięższej muzyki.

- W przedszkolu zacząłem recytować wiersze, a potem zacząłem śpiewać.
Najbardziej lubię śpiewać piosenki rozrywkowe, ale słucham
wszystkiego.

- Nie, tylko tutaj, ale kiedy nagrywałem płytę, to uczyła mnie pani Ludmiła
Wocial – Zawadzka.

- Myślę, że dobrze mi poszło. Wcześniej śpiewałam w szkole muzycznej,
przez 3 lata. Śpiewam od 2 klasy podstawówki, a jednocześnie gram na
pianinie.

- Zapisałam się tu właściwie dlatego, że chciałam pośpiewać – dla siebie.
Raczej nie będę łączyć przyszłości ze śpiewem.

- Głównie popu, rocka.

Prószków

NOWA ODSŁONA STUDIA PIOSENKI

- Czy to jedyne zajęcia, które pani
prowadzi?

- Uważa pani, że uczniom takie
zajęcia otwierają drogę do
kariery?

- Nie, mam jeszcze podopiecznych
w Krapkowicach, klub prowadzę
tam od września. Obowiązuje ścisły
reżim – regularnie prowadzę zajęcia
i jak mi ktoś podpadnie, to
wyrzucam. Później przychodzą
z czekoladkami i przepraszają, więc
się nad nimi lituję czasami.
Oczywiście żartuję, ale czasem tak
bywa. Trzeba pamiętać, że te zajęcia
są za darmo, a uczniów jest bardzo
dużo. W Prószkowie jestem raz
w tygodniu. Chęć śpiewania należy
podtrzymać, a co z tego wyjdzie –
zobaczymy. Na razie jestem tu na
zastępstwie.

- Wolałabym, żeby uczestnicy studia
w ogóle tak nie myśleli. Śpiewamy
tutaj po to, żeby się spotkać, a jeżeli
ktoś chce zrobić karierę, to chyba
nie jest dobre miejsce, nie na tym
etapie. Chodzi o to, żeby mieć pasję
do muzyki, czerpać z tego radość,
wyrażać emocje, może nawet pod
kątem terapeutycznym.

Chciałabym, żeby adepci tej sztuki
rozwijali się muzycznie, mam
zamiar kształcić odbiorców muzyki
– odbiorców świadomych, którzy
powinni poznać jej różne rodzaje.
Uważam, że kontakt ze sztuką
pozwala się rozwijać, kształci
podstawy zachowania na scenie.
W przypadku młodszych dzieci
stosuję inne kryteria (z tego
względu, że jestem pedagogiem),
u dorosłych wygląda to trochę
inaczej – albo ktoś jest zdecy-
dowany, albo nie. W przypadku
młodzieży chodzi mi o kontakt
z muzyką, zabawę.

- Teraz zajęłam się edukacją,
koncerty od czasu do czasu są, ale
ra c ze j j a ko „w s p o m a ga c z ”,
ewentualnie śpiewam w duecie. Po
prostu nie mam na to czasu. Lubię
pracować z młodzieżą, więc teraz
skupiam się na tym. Koncerty mogą
poczekać.

- Planuje pani występy w naj-
bliższym czasie? Jak się rozwija
pani kariera?

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Nikola Janczak

Żaneta Plotnik – wokalistka, wystąpiła na 47. Krajowym
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w koncercie DEBIUTY 2010.
Nagrodzona za najlepszy debiut podczas KFPP 2010 w plebiscycie
słuchaczy Radia Opole. Reprezentantka Polski w Global Singing
Talent Search Avon Voices 2011.
Jest laureatką wielu konkursów muzycznych. Wokalistka
o wszechstronnych zainteresowaniach muzycznych. Często
koncertuje w kraju i za granicą, bierze udział w przedstawieniach
teatralnych i nagraniach radiowych. Współpracuje z profesjo-
nalnymi muzykami w rożnych projektach muzycznych poszukując
kierunku swojej drogi artystycznej i nowych inspiracji do tworzenia
własnego stylu muzycznego.
W muzyce najbardziej ceni emocje i nieustanną możliwość
poszukiwania dźwięków. Jej marzeniem jest nagrać przebój.

Edukacja muzyczno - wokalna: I st. Państwowa Szkoła Muzyczna
w Opolu w kl. fletu poprzecznego; 2000 - 2007 - Studio Piosenki
"Debiut"- MDK Opole; 2006 -2010 -Wokalne Studio Kształcenia
Jazzowego.

Zapraszamy na stronę: www.myspace.com/zanetaplotnik

(informacja pochodzi ze strony: http://zanetaplotnik.muzzo.pl/)

JEDEN DŹWIĘK

Zespół Ligockie Wrzosy zajął II
miejsce (kategoria wiekowa:
dorośli, zespoły wokalne i wo-
kalno-instrumentalne) w XIII
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
"Brzeskie Kolędowanie".
Kierownictwo artystyczne: Przemysław Ślusarczyk
Współpraca: Agnieszka Ślusarczyk
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Kościół Matki Boskiej
Szkaplerznej wypełnił
się tego popołudnia
głosami prószkow-
skich artystów, którym
– przy popularnych
kolędach i pieśniach –
wtórowali zebrani
mieszkańcy gminy.
Ws p ó l n e ko l ę d o -
wanie było częścią
zorganizowanego już
p o ra z t r z y n a s t y
w parafii Chrząszczyce
nabożeństwa "Śpie-
wamy i gramy dla Pani
z Góry Karmel".
-

- mówi szef TSKN,
Norbert Rasch, który nie tylko
śpiewał, ale też wprowadzał

Chcemy w ten sposób przypomnieć

o tradycji śpiewania kolęd i zachęcić

do wspólnego kolędowania. Na

spotkaniach DFK, nawet w okresie

świątecznym, czy noworocznym

przede wszystkim rozmawiamy,

a nie śpiewamy

Chrząszczyce

GŁOS WYPEŁNIŁ KOŚCIÓŁ
Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Gminie Prószków był organizatorem Koncertu
Bożonarodzeniowego połączonego z nabożeństwem.
W niedzielę, 20 stycznia br., w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Chrząszczycach artyści gminy Prószków
zaprezentowali licznie zgromadzonym w świątyni wiernym niemieckie i polskie kolędy.

zebranych do poszczególnych części
tego wydarzenia.
W koncercie bożonarodzeniowym
wystąpili: schola parafialna pod
kierownictwem Katarzyny Długosz,
Paulina Klosa, Paulina Rasch, Norbert
Rasch. Kolędy i pastorałki zebrani
zaśpiewali po polsku, po niemiecku
i po angielsku. "Adeste Fideles”
wykonano, wspólnie z wiernymi,
po łacinie. Prószkowska poetka,
Ingeborg Odelga wyrecytowała wiersz

J. von Eichendorffa
"Markt und Strassen
stehn verlassen”.
Wzruszająco wszyscy
odśpiewali – w dwóch
językach: po polsku i po
niemiecku - "Cichą noc”.
Norbert Rasch i towa-
rzyszące mu dziewczęta
w y ko n a l i ta k że p o -
pularny utwór "Feliz
Navidad.

Dag

Orkiestra „Moravska Veselka” została
założona w roku 1990, grało w niej
kilku muzyków, pod kierownictwem
pana Miroslawa Waculik z Hradczan.
Obecnie orkiestrą dyryguje Miroslav
Smrčka. Zespół prowadzi też szkolenia
dla młodzieżowych i dziecięcych
orkiestr dętych.

W połowie stycznia odbyły się dwa koncerty, w których
wystąpili wspólnie muzycy z orkiestr: Młodzieżowa
Orkiestra Dęta „Kaprys” i „Moravska Veselka”
z obszaru Stowarzyszenia Gmin MAS Zahori – Becva.
Zespoły koncertowały w kościele pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Opolu (12 stycznia br.) oraz w kościele pw. św.
Bartłomieja w Głogówku (13 stycznia br.).
Koncerty te są elementem wspólnego, polsko-czeskiego
projektu. Muzyka, jaka rozbrzmiała w kościołach
zachwyciła zebranych – oklaski były gorące, kilkakrotnie
oceniano kunszt muzyków prawdziwą owacją. Koncert
poprowadził Zygfryd Matuszek.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Kaprys"
z siedzibą w Źlinicach zrzesza przeszło
50-ciu młodych muzyków w wieku od
6 do 21 lat. W minionym roku
obchodzili pięciolecie istnienia.
Orkiestrą dyryguje Klaudiusz Lisoń.

POLSKO-CZESKIE KOLĘDOWANIE
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Tradycyjnie już w sołectwach gminy Prószków „niedźwiedź” w otoczeniu
barwnego korowodu przemierzał ulice i uliczki. Towarzyszyliśmy mu
w Winowie, gdzie odwiedziny przebierańców miały przynieść
gospodarstwom urodzaj i szczęście. Czy tak się stanie, decyduje
serdeczność i hojność gospodarzy odwiedzanych przez grupę. Panie
obowiązkowo muszą z „niedźwiedziem” zatańczyć, a panowie
poczęstować czymś pysznym. Wodzenie niedźwiedzia, zwane też
"berami", to dawny ludowy zwyczaj, od lat kultywowany na Śląsku
Opolskim. Jak zapowiedział sołtys Winowa, Jan Damboń, wieczorem
odbywa się sąd nad niedźwiedziem. Wyrok jest zawsze ten sam:
oskarżony o wszelkie zło „miś” zostaje zabity.

POWIEDLI, JAK CO ROK

Po raz czwarty odbył się Bal
Przebierańców w Ośrodku Kultury
i Sportu w Prószkowie – tym razem
w nieco skromniejszej obsadzie.
Mimo to na parkiecie - jak zwykle -
zaroiło się od fantastycznych
przebrań, które powstają już na
wiele tygodni przed datą zabawy.
Znakomita atmosfera i dobre
humory nie opuszczały uczestników
karnawałowej biesiady, którzy
chętnie ruszyli w tan przy muzyce
zespołu REBELS.
Organizatorzy - pracownicy OKiS
Prószków - serdecznie dziękują za
ufundowanie nagród w kon-

Bal przebierańców w OKiS

KTO JEST KIM?

kursach, które odbyły się w czasie
balu: Salonowi fryzjerskiemu Pani
Kornelii Ryrko, firmie DIGICAR
autoelektronika Damiana Kotyrba,
firmie JODA Dariusz Gątkowski,
Pizzerii SERGIO Michał Kmiotek,
Zakładowi mechaniki pojazdowej -
Walter Kotyrba.

Dag

Podczas „Ferii z OKiS-em” dzieci
z terenu gminy miały okazję
obejrzeć przedstawienie teatralne
pt. "Kozucha kłamczucha". Licznie
przybyła publiczność oklaskiwała
aktorów Studia Małych Form
Teatralnych z Krakowa i chętnie
brała aktywny udział w przed-
stawieniu.

FERII CZAS

OŚRODEK KULTURY
I SPORTU

W PRÓSZKOWIE

Zaprasza:

zajęcia plastyczne

szkółka piłkarska

w poniedziałki i piątki

zajęcia na sali
gimnastycznej

w poniedziałki i piątki

Niżej prezentujemy organizacje, które w konkursie zorganizowanym przez
LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich zdobyły tytuły:

NAJAKTYWNIEJSZA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA OBSZARU:

Powstało w 2009 roku jako OPP. Do konkursu na Najaktywniejsza
organizację Borów Niemodlińskich Stowarzyszenie zgłosiło aż 7 projektów.
Obejmowały one przeróżne inicjatywy jak np. warsztaty ceramiczne,
organizowane cyklicznie od 3 lat czy warsztaty filcowania. Także od 3 lat
wspólnie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu,
Stowarzyszenie realizuje projekt „Historia lokalna”.

WYRÓŻNIENIE:

Stowarzyszenie działające w gminie Prószków, powstało dopiero w roku
2011 a na swoim koncie ma już szereg inicjatyw, w tym organizacja Festynu
Rodzinnego czy wrześniowego Festynu Kartoflanego. Od początku istnienia
Stowarzyszenie wspiera miejscowy zespół „Ligocie Wrzosy”, a od września
tego roku realizuje Mały Projekt dotyczący adaptacji budynku dawnej
remizy strażackiej na rzecz młodych mieszkańców Ligoty Prószkowskiej. Co
ważne Stowarzyszenie ściśle współpracuje z miejscową parafią, którą
wspiera przy realizacji projektów unijnych dotyczących remontu kościoła
św. Mikołaja.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej
w Prószkowie „Szerokie Horyzonty”

Stowarzyszenie "Nasza Wioska - Ligota Prószkowska”

Najaktywniejsza organizacja społeczna

NASI LAUREACI

Na wspaniałą zabawę zaprosili seniorów z Winowa i parafii Chrząszczyce
Andreas Heinrich i Krystyna Kiełbasa – liderzy społeczni tych parafii.
Przy suto zastawionych stołach, dzięki dowcipnemu wodzirejowi
i wielkiemu zaangażowaniu seniorów odbyła się 4 lutego br. impreza,
o której będzie się jeszcze długo mówić. My o szczegółach tego
wydarzenia opowiemy w kolejnym wydaniu „Kronikarza”. Na zdjęciu:
główni organizatorzy tego wyjątkowego spotkania.

Winów

TO BYŁ DZIEŃ!
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Pomysłodawczynią tego wyda-
rzenia jest Krystyna Brzozowska,
dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Prószkowie. Zgodnie
z zasadą tej imprezy uczniowie
szkół podstawowych mogą
zgłaszać swój udział w zabawie.
Zazwyczaj przyjmowano pół setki
chętnych, w tym roku zdecydo-
wano się zwiększyć tę liczbę.
Uczestników, jak zwykle, przy-
witała niezwykła aranżacja miejsca
– zapalone już na zewnętrz
lampiony tworzyły bajkowy
nastrój. Scena zaaranżowana
na potrzeby czytania bajek
i przedstawień wypełniona była
grą świateł. Uczestnicy słuchając
opowieści, przenosili się w świat
dziecięcych marzeń.
Tradycyjnym elementem „Nocy
z Andersenem” jest czytanie
głośne baśni tego wybitnego
pisarza.

Prószków

NOC Z ANDERSENEM

Rekordowa liczba 60 dzieci i młodzieży uczestniczyła
w tegorocznym spotkaniu z twórczością Jana Christiana
Andersena. Po raz pierwszy wszystkie zajęcia, jak i spanie
i jedzenie odbywało się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury
i Sportu. Było to już siódme takie spotkanie.

-

– tłumaczy Krystyna
Brzozowska.
W styczniu (30.01.2013) dzieci
wysłuchały interpretacji Klaudii
Gogolok, Agaty Jańczuk, Sabiny
Sowady, Tomasza Stochniała.
Ponieważ zimowe noce są długie,
l ista atrakcji , jakie czekały
uczestników też była spora: zajęcia
plastyczne, pieczenie i zdobienie
ciastek, samodzielnie przygo-
towywana kolacja, wspólne
oglądanie filmów opartych na
kanwie baśni Andersena.
Uczestnicy spotkania mieli też
okazję obejrzeć przedstawienia
grupy młodych aktorów z Prósz-
kowa oraz teatru „Kasperek”
Łukasza Sałajczyka.

Każdy z czytających losuje baśń,

którą będzie czytał. Co rok są to

inne tytuły

Dag

„Noc z Andersenem” to nie tylko okazja poznania wybitnej literatury, ale także
możliwość spędzenia w interesujący sposób ferii i spotkania z przyjaciółmi

Klaudia Gogolok, jako Królowa Śniegu, w przeciwieństwie do bajkowego
pierwowzoru łatwo nawiązywała kontakt z publicznością.

Ania Krupa

Uczennica I klasy Technikum Ekonomicznego w Opolu. Jak sama przyznaje, jej talent
odkrył tata i namówił, aby zaczęła śpiewać przed większą publicznością.
Anna dobrze się czuje w każdym repertuarze, śpiewa po śląsku i po polsku; prywatnie
słucha muzyki pop, ale nie stroni też od klasyki. Wokalistka gra też na keyboardzie
i pianinie.
Uczęszcza na zajęcia muzyczne organizowane przez Ośrodek Kultury i Sportu.

Weihnachtsfeier – tak nazywane są na Śląsku Opolskim
tradycyjne spotkania na przełomie roku organizowane przez
lokalne DFK. W tym roku towarzyszyliśmy grupie z Ligoty
Prószkowskiej.

Członkowie DFK spotkali się 6 stycznia br. Dopisali prawie wszyscy – na
zaproszonych 180 osób, przy suto zastawionych stołach zasiadło 110 osób.
Kawa i ciasto, a wieczorem kolacja stanowiły strawę dla ciała, a występy
artystyczne – dla ducha. Jedną z wykonawczyń była Ania Krupa,
utalentowana szesnastolatka, mieszkanka Ligoty.

Dag

Ligota Prószkowska

SPOTKANIE NOWOROCZNE



Wydawca:

Urzędu Miejskiego
w Prószkowie

Druk:
Zdjęcia:
Skład i opracowanie graficzne

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

opole4x4.pl
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- Jaki był początek Klubu "Iskra"?

- Czy piłka siatkowa była już
wcześniej tradycyjną konkurencją
dla sołectwa?

- W latach 1975-1985 piłka siatkowa
w Zimnicach zbierała swoje plony.
Ówczesny nauczyciel wychowania
fizycznego pan Janusz Budny sięgał
z uczniami po najwyższe miejsca
w województwie w piłce siatkowej.
Pamiętam mecz z Kędzierzynem
o mistrzostwo województwa,
w którym lepszą drużyną okazały się
Zimnice. Niestety, nie uznali nam
wyniku bo siatka była o dwa
centymetry za nisko. Dużo
rozmawialiśmy o lidze i już wtedy
pojawiła się nazwa ta nazwa -
ISKRA. Utkwiła mi w głowie i kiedy
stanąłem po drugiej stronie tablicy,
pamiętając tamte dni, zacząłem
kontynuować pasję pana Budnego.
A nazwa Iskra bardzo mi się podoba,
bo trzeba mieć iskrę żeby cokolwiek
zapalić.

- Myślę, że głównym powodem
wyboru piłki siatkowej w Zimnicach
była i jest sala gimnastyczna, której
wielkość odpowiada właśnie tej
dyscyplinie. Kolejnym takim
mocnym argumentem jest pora
rozgrywania meczów w piłce
siatkowej, jest to okres jesienno -
zimowy gdzie w gospodarstwach
domowych jest mniej pracy. Ale też
istotnym argumentem jest klimat
i aprobata pana dyrektora szkoły
Krzysztofa Cebula na bezpłatne
korzystanie z sali gimnastycznej
i zielone światło dla tej dyscypliny.

Piłka Siatkowa w Zimnicach Wlk.

TRZEBA MIEĆ ISKRĘ

z Joachimem Wocka rozmawia Dagmara Duchnowska

- Od kiedy gracie w lidze i jakie są
dotychczasowe osiągnięcia Klubu?

- Gdzie można obserwować wyniki
waszych meczów?

- Czy w każdej chwili można się
przyłączyć do klubu?

- Jakie cele stawia przed sobą
Klub? Co planujecie osiągnąć
w tym roku i w dalszym okresie?

- Od sezonu 2004/2005 gramy
w Krapkowickiej Amatorskiej Lidze
Piłki Siatkowej. Najlepsza pozycja,
jak osiągnęliśmy to miejsce trzecie,
a w latach 2010/2011 i 2011/2012
miejsce czwarte. Dla nas liczy się
przede wszystkim dobra zabawa.

- Wyniki można obserwować na
stronie Zimnic www.zimnice.pl lub
www.naszekrapkowice.pl.

- Jeżeli są chęci do gry można z nami
rozpocząć przygodę z pi łką
siatkową. W zależności od czasu i od
ilości lat i tak młodzież męska
szkolna i gimnazjalna treningi
w środy od 13.40 do 15.30,
dziewczyny w piątki od 13.40 do
15.30 i co drugi piątek trening oraz
mecz z drużyną „Pila Vinco”
z Krapkowic ( III liga). Zawodnicy
grający w KAL treningi wtorek
godzina 19.00-21.00. Mecze są
w czwartki.

- Gra się zawsze o mistrzostwo,
w tym roku jest nieźle, nie będę
zapeszał. Poziom gry jest bardzo
w y ró w n a ny, m oż n a w yg ra ć
z najlepszym, a przegrać lub stracić
punkt z ostatnią drużyną tabeli.

Skład drużyny ISKRA
1. Robert Olender
2. Damian Widera
3. Jakub Bednarek
4. Krystian Jarosz
5. Tomasz Urbacka
6. Tomasz Cebula
7. Rajmund Malorny
8. Piotr Tkocz
9.  Dawid Rother
10. Mateusz Wocka
11. Kacper Kutrzeba
12. Patryk Galowy
(od 01.11.2012 przeszedł do MOS Opole)
Przewodniczący Zarządu: Krystian Stach,
Zastępca/Trener młodzieży : Joachim Wocka, Trener  Iskry : Damian Widera

Na grupowym zdjęciu od lewej stoi: Marlena Trepka, Sandra Zylla, Klaudia
Gogolok, Karolina Sobotkiewicz, Magdalena Margos, Natalia Blach,

Maciej Citko (fizjoterapeuta)
Niżej od lewej: Ania Wierzchanowska, Angela Kaźmierz, Simona Lellek

W niedzielę 20 stycznia br. zorganizowany został w Pawonkowie halowy
turniej, w którym uczestniczyły piłkarki Polonii Prószków. Rywalizowały
z sześcioma innymi drużynami i wyjechały z zawodów na piątym miejscu.
Mecze trwające po 15 minut i rozgrywane w systemie każdy z każdym
wyłonić miały najlepszy zespół turnieju. Od pierwszego do ostatniego
gwizdka oglądać można było ciekawe i zacięte mecze, pełne walki i pięknych
bramek.

: Tygryski Świętochłowice 2:2
Orzeł Pawonków I : 0:0

: Naprzód Żernica 0:0
Gol Częstochowa : 3:2

: Orzeł Pawonków II 1:4
: Wenus Częstochowa 6:1

1. Gol Częstochowa
2. Tygryski Świętochłowice
3. Orzeł Pawonków II
4. Naprzód Żernica

6. Orzeł Pawonków I
7. Wenus Częstochowa

Wyniki:
Polonia Prószków

Polonia Prószków
Polonia Prószków

Polonia Prószków
Polonia Prószków
Polonia Prószków
Końcowa tabela:

5. Polonia Prószków

Polonia Prószków

PIŁKA NOŻNA - SEKCJA KOBIECA


