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Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości,

wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny.

Pogody w sercu i radości, którą niesie

Zmartwychwstanie Pańskie,

a także spotkań z najbliższymi

życzą

Gala konkursu „Leopoldy 2013” odbyła się 23 lutego br., w "Gościńcu pod
Różą" w Chrząszczycach. W tym roku statuetki otrzymali: w kategorii
„Przedsiębiorczość i gospodarka” - Małgorzta Tomechna, Michał Tomechna
TOMECHNA Sp. j. z Prószkowa; w kategorii „Kultura i sztuka” - Edeltrauda
Gambka z Przysieczy, a za działalność społeczną wyróżniono tytułem
Andreasa Heinricha z Winowa.

Leopoldy 2013

STATUETKI PRZYZNANE!
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Róża Malik
Burmistrz Prószkowa

Klaudia Lakwa
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Radni

Tradycyjnie już odbył się w gminie Prószków „Szalony Poniedziałek” –
Rosenmontag, kończący czas zabaw karnawałowych. Jednak 11 lutego
dobrej zabawy, wspaniałych przebrań i poczucia humoru nie zabrakło.
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Rosenmontag

PRZEDNIA ZABAWA

Tajemnica przyszłości

Czy można spojrzeć w przyszłość?
Nie wiem.

Jest tajemnicą przyszłości bowiem,
że pozostaje zakryta,

aż zmieni się w czas obecny.
By jeszcze należeć do nas tak długo

aż przejdzie w jutro.
Przyszłość zostanie tajemna

jak natura.

Das Geheimnis der Zukunft

Können wir die Zukunft voraussehen?
Ich weiss es nicht.
Denn das Geheimnisvolle der Zukunft ist,
dass sie ein Geheimnis bleibt,
bis sie Gegenwart wird.
Die Gegenwart gehört uns
nur solange bis sie
in die Vergangenheit übergeht.
Die Zukunft bleibt geheimnisvoll
wie die Natur.

Ingeborg Odelga
tłum. z jęz. niemieckiego Krystyna Gorak



WSTĘP WOLNY ZAPRASZAMY

strona 2 marzec 2013

LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich ogłasza OSTATNI – w tej
perspektywie finansowej - NABÓR na operacje realizowane w ramach tzw.
„małych projektów” ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa
Borów Niemodlińskich. Pula w tym naborze wynosi 626 971,78 zł.

Podstawowe wytyczne dla ostatniego naboru, wynikające z nowelizacji rozporządzenia
i wyników ewaluacji LSR:

• maksymalna wielkość wniosku: 100 000 zł (dla biznesu 50 000 zł)

• maksymalne dofinansowanie: 50 000 zł

• pula na jednego wnioskodawcę została zwiększona ze 100 tys. do 200 tys. zł

• utrzymano zaliczki, do 50% kosztów inwestycyjnych (konieczna gwarancja bankowa)

• przywrócono WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE, do 20% kosztów
(bez konieczności gwarancji bankowej, i tylko dla stowarzyszeń bez OPP!)

• z naboru wyłączone zostało Przedsięwzięcie 6 LSR PBN
(monitoring wykazał już przekroczenie ilości projektów w tym zakresie)

Aktualny wzór wniosku będzie dostępny na naszej stronie www.boryniemodlinskie.pl
od 27 lutego 2013 roku, w zakładce INFO DLA BENEFICJENTA.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Partnerstwo Borów Niemodlińskich

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, 49-100 Niemodlin, tel. 77 3606351
www.boryniemodlinskie.pl

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

UWAGA BENEFICJENCI

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie jest realizowane pod nazwą: Polnisch-Deutsche Verhältnisse im Aspekt eines
vereinigten Europa. Gerhart Hauptmann - schlesischer Naturalist, Nobelpreisträger und
Europäer (Stosunki polsko-niemieckie w aspekcie zjednoczonej Europy. Gerhart
Hauptmann - śląski naturalista, laureat nagrody Nobla i Europejczyk).
Pomysł zyskał akceptację Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Polnisches
Jugendwerk) i wsparcie na jego realizację. Celem tego przedsięwzięcia kulturalnego jest
poznanie twórczości wybitnego śląskiego noblisty – Gerharta Hauptmanna. W minionym
roku minęło 150 lat od daty jego urodzin oraz 100 od czasu przyznania mu literackiej
Nagrody Nobla.
Wszystkich chętnych zapraszamy 22 marca, o godzinie 16 do Ośrodka Kultury i Sportu na
przedstawienie przygotowane wspólnie przez uczniów PG w Prószkowie oraz niemiecką
grupę teatralną zatytułowane „Gerhart Hauptmann - śląski naturalista, laureat Nagrody
Nobla i Europejczyk”. Gościem tego spotkania będzie Ingeborg Odelga – prószkowska
poetka, która przypomni czasy przyznania dramaturgowi Nagrody Nobla i własne
wspomnienia z nim związane. W tym roku obchodzimy 10-lecie współpracy Gminy
Prószków z LSG 1975 Beindersheim e.V.

Prószków

KULTURALNY PROJEKT

Spektakl wystawiany przez Amatorską Grupę
Teatralną 1975 z Beindersheim (LSG 1975
Beindersheim e.V.) jest częścią projektu
realizowanego przez Stowarzyszenie Braterstwa
w Prószkowie, we współpracy z Publicznym
Gimnazjum w Prószkowie w dniach 21 – 26 marca br.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Prószków
do udziału w  V edycji konkursu „Opolskie
Kwitnące”.
Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniej
ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz
obiektów użyteczności publicznej w województwie
opolskim .

W t y m ro ku ko n ku rs o rga n i zo wa ny j e st w t r ze c h
kategoriach:

– do której zalicza się m.in.: przysiółek, wieś,

– do której zalicza się.: domy jednorodzinne, pojedyncze
domki w zabu-dowie bliźniaczej i szeregowej,

do której zaliczane są m.in.: obiekty rekreacyjno –
sportowe, obiekty socjalne, obiekty użyteczności
publicznej, przedsiębiorstwo, obiekty hotelowy, obiekty
gastronomiczne oraz gospodarstwa agroturystyczne.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie
„Konkursu Opolskie kwitnące 2013” oraz na stronie
www.opolskie.pl w zakładce „Opolskie kwitnące”, a także
na stronie Urzędu Miejskiego – www.proszkow.pl.

I „Najpiękniej ukwiecona wieś”

II „Obiekt prywatny”

III „Obiekt dostępności publicznej”
–

KONKURS:

OPOLSKIE KWITNĄCE

TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ!

grupa teatralna LSG 1975 Beindersheim e.V.

BIBERPELZ - FUTRO BOBRA

GERHARTA HAUPTMANNA

Spektakl w języku niemieckim BIBERPELZ  - FUTRO

BOBRA śląskiego noblisty Gerharta Hauptmanna

komedia w języku niemieckim

W OŚRODKU KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE

przedstawi

24 MARCA 2013 R., GODZ. 17.00
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Śmieci – przygotowania do zmiany systemu

OSTATNI DZWONEK ŻEBY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Prószkowie,  ul. Daszyńskiego 13a

ogłasza obowiązujące w Gminie Prószków
od dnia 22.03.2013 r. do dnia 21.03.2014 r.

taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków

1. Zaopatrzenie w wodę: (opłaty netto)

- opłata abonamentowa: 4,00 zł/miesiąc

- opłata za dostarczoną wodę: 2,49 zł/m3

(dla wszystkich grup odbiorców)

2. Odprowadzanie ścieków: (opłaty netto)

- opłata abonamentowa: 4,00 zł/miesiąc

- opłata za odebrane ścieki:

dla dostawców grupy 1 6,71 zł/m3

dla dostawców grupy 2 6,73 zł/m3

dla dostawców grupy 3 13,19 zł/m3

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,

będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

Koszt odbioru przyłącza wodociągowego 105,00 zł netto

Koszt odbioru przyłącza kanalizacyjnego 105,00 zł netto

Koszt odbioru podlicznika mierzącego wodę zużytą bezpowrotnie 80,00 zł netto

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o.

Grupa 1 – dostawcy dostarczający ścieki urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Prószkowie

Grupa 2 – dostawcy dostarczający ścieki urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Opolu i Krapkowicach

Grupa 3 – dostawcy wytwarzający ścieki przemysłowe

Na ostatniej sesji Rady Gminy
podjęto następujące uchwały:

Nr XXV/195/2013 w sprawie
przyjęcia planu nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami

XXV/196/2013 w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.

XXV/197/2013 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż prawa
własności nieruchomości gruntowej
niezabudowanej

XXV/198/2013 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż prawa
własności nieruchomości gruntowej
niezabudowanej

XXV/199/2013 w sprawie
wyrażenia zgody na nabyc ie
nieruchomości gruntowych

XXV/200/2013 w sprawie
wyrażenia zgody na nabyc ie
nieruchomości gruntowych

XXV/201/2013 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie lokali

XXV/202/2013 w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2013

XXV/203/2013 w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej

XXV/204/2013 w sprawie
wysokości i zasad ustalania dotacji
celowej dla podmiotów prowa-
dzących żłobki lub kluby dziecięce
w Gminie Prószków

XXV/205/2013 w sprawie
rozpatrzenia skargi

XXV/206/2013 w sprawie
rozpatrzenia skargi

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

KRÓTKO Z SESJI

Burmistrz Prószkowa zawiadamia,
że 15 lutego upłynął termin
składania deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Wszystkich, którzy do tej pory nie
złożyli deklaracji prosi się o jak
najszybsze dostarczenie ich do
Urzędu Miejskiego (wraz z wyma-
ganymi załącznikami – tj. kopia
dotychczasowej umowy na odbiór
odpadów i zgoda na przetwarzanie
danych osobowych). Jak największa
ilość zebranych deklaracji pozwoli
na uniknięcie kosztów admini-
stracyjnych związanych z wysta-
wianiem decyzji o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które Burmistrz jest
zobowiązany wydać w przypadku
niezłożenia deklaracj i przez
w ł a ś c i c i e l i n i e r u c h o m o ś c i .
Wysokość opłaty w tej decyzji
będzie naliczona na podstawie
danych z bazy meldunkowej Urzędu
Miejskiego, czyli liczba osób
zameldowanych na terenie danej
nieruchomości pomnożona przez
12 zł.

Właściciele nieruchomości, na
których nikt nie zamieszkuje

Co z pustostanami?

składają również deklaracje
wpisując liczbę osób zamieszkałych
„0” i wysokość opłaty „0”. W prze-
ciwnym przypadku Burmistrz
wystawi decyzję o wysokości opłaty
naliczoną na podstawie liczby osób
zameldowanych.

Każdy właściciel nieruchomości
składający deklarację otrzyma
osobny komplet kubłów na odpady
komunalne. Zachęcamy mieszkań-
ców wspólnot, nieruchomości
wielorodzinnych oraz nierucho-
mości na których jest więcej niż

Czy wspólnoty zasypią kubły?

jedno gospodarstwo domowe do
złożenia oświadczenia w sprawie
wspólnych kubłów na odpady
komunalne. Unikniemy w ten
sposób sytuacji, w której cały teren
wokół posesji będzie zastawiony
kubłami. Przykładowo wspólnota
składająca się z czterech rodzin
otrzyma 4 duże wspólne kubły
zamiast 16 małych.



Zwycięzców prezentuje Arnold Czech – Prezes Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania
Inicjatyw Lokalnych: Wiele na temat tej firmy powiedziano, ale najważniejsze jest dla

nas to, że państwo Tomechna inwestują na własnym obszarze i zatrudniają ludzi

przede wszystkim z terenu gminy. To wyjątkowe w obecnych czasach.

TOMECHNA - Małgorzata Tomechna, Michał Tomechna, spółka jawna.
Firma rodzinna, która działa na terenie Gminy Prószków już ponad 10 lat.
W Chrząszczycach prowadzą sklep spożywczy, a w Prószkowie centrum handlowe
„CENTRO”. Od października 2011 roku spółka prowadzi jeden z największych
i najbardziej ekskluzywnych obiektów hotelarskich w regionie – trzygwiazdkowy hotel
ARKAS.
Rodzina Państwa Tomechnów zakresem działania w znaczący sposób przyczynia się do
rozwoju gospodarczego, marketingu i rozpowszechniania zakresu usług dla ludności
lokalnej, regionalnej i zagranicznej. Dzięki gospodarności i stałemu rozwojowi
przedsiębiorstwa firma na koniec roku 2012 zatrudniała w swoich strukturach aż 114
pracowników, głównie mieszkańców gminy Prószków. Dzięki ich inwestycjom Miasto
Prószków znacząco podniosło swoją rangę w stosunku do sąsiadujących aglomeracji
miejskich odkąd właśnie Centrum Handlowe Centro oraz hotel ARKAS stały się nieodłączną
wizytówką tego miejsca. Szeroka gama wysokiej jakości towarów oferowanych w sklepie
Centro powoduje, iż na zakupy do Prószkowa przyjeżdżają klienci również z sąsiadujących
gmin.
Kompleks hotelowy ARKAS został dofinansowany w ramach projektu „Nowy kompleks
hotelowo-rekreacyjny w Prószkowie wykorzystujący Odnawialne Źródła Energii”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007 – 2013, z Wellness i SPA gwarantuje ponad 100 miejsc noclegowych w stylowo
zaaranżowanym obiekcie. Jest to standard, jakiego konkurencja może tylko pozazdrościć.
Kapituła zwróciła uwagę na aspekt zagospodarowania przestrzennego dawnych
nieruchomości popegeerowskich, a w szczególności wybudowania hotelu dopasowanego
stylem architektonicznym do budowli sąsiadującej czyli spichlerza. Całość otoczona pięknie
zadbaną powierzchnią zieloną.

KATEGORIA:
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
I GOSPODARKA

Kapituła Lepoldów 2013 pośmiertnie przyznała statuetkę Gabrieli Gwóźdź –
Skarbniczce Gminy, liderce społecznej, wspaniałej kobiecie.

Urodzona w 1960 r. zmarła przedwcześnie 3 grudnia 2011 r. w wieku 51 lat. Swoje życie
zawodowe związała z urzędem miejskim, a wcześniej – gminnym - w Prószkowie, w którym
pracowała od 1980 r. Przez 21 lat była Skarbnikiem Gminy Prószków. Aktywność zawodowa
nie ograniczała jej działań społecznych związanych z Nową Kuźnią, w której spędziła całe
swoje życie. Była sołtysem tej miejscowości, pomysłodawcą i organizatorem festynu „Noc
świętojańska” i „Majówka u Gabi”. Zainspirowała mieszkańców do samooroganizacji
i w efekcie powołali do życia Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Kuźni. Ta właśnie organizacja -
pod czujnym okiem Gabrieli Gwóźdź i dzięki jej umiejętnościom zarządzania finansami
i pozyskiwania funduszy - zrealizowała projekty, dzięki którym staw w Nowej Kuźni został
wyposażony w kładkę i miejsca widokowe oraz stał się oficjalnym rezerwatem przyrody,
służącym nie tylko badaniom naukowym, ale również jako miejsce rekreacyjne dla
mieszkańców i gości naszej gminy. Angażowała się także w działalność struktur DFK, była
członkiem rady parafialnej i pomysłodawcą „Festynu u farorza” w parafii w Domecku.
-

– mówiła w laudacji poświęconej Gabrieli Gwóźdź,
Aneta Lissy-Kluczny. Słowa te zebrały gorące oklaski zebranych gości.
W imieniu rodziny, która była nieobecna na uroczystości statuetkę przejęła Burmistrz Róża
Malik, która przypomniała, że przy nominacjach do Leopoldów jest zasada, która mówi, że
pracownicy Urzędu Miejskiego nie mogą być nominowani.
- – wyjaśniła wzruszona
Róża Malik. –

Jesteśmy przekonani, iż jej zaangażowanie w sprawy gminne, wiejskie i parafialne jest

godnym do naśladowania. W naszej pamięci pozostanie na zawsze uśmiechnięta

i zainteresowana drugim człowiekiem

Dlatego za swoją działalność Gabi dostaje Leopolda dopiero teraz

Statuetka ta poczeka kolejne dwa lata, abym mogła ją wręczyć rodzinie

Gabrysi.

LEOPOLD
DLA
GABRIELI GWÓŹDŹ

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w „Gościńcu pod Różą”, w Chrząszczycach wręczono wybranym przez Kapitułę konkursu osobom statuetki
nawiązujące do osoby hrabiego Leopolda Prószkowskiego, tradycyjnie nazywane „Leopoldami”. Powyżej prezentujemy czytelnikom laureatów.

LEOPOLDY 2013 WRĘCZONE!

W TEGOROCZNEJ EDYCJI
LEOPOLDÓW NOMINOWANI
BYLI TAKŻE:

KATEGORIA:
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA

PAŃSTWO JOLANTA I JOACHIM KLOSA
Z PRÓSZKOWA
Działalność gospodarczą rozpoczęli w 2000
roku od wydzierżawienia stawu w Ligocie
Prószkowskiej, który przystosowali do
funkcji stawu hodowlanego. W następnych
latach Jolanta i Joachim nabyli były młyn
w Ligocie Prószkowskiej, który wyremon-
towali i zaadaptowali jako gospodarstwo
agroturystyczne. Właściciele pasjonują się
historią młyna i kochają naturę. Swoją
pasją chętnie dzielą się z innymi oprowa-
dzając gości po młynie i gospodarstwie
i opowiadając, jak młyn funkcjonował
w przeszłości.
Obecnie w gospodarstwie może przeno-
cować 18 osób i spróbować domowych
wyrobów takich jak wędzone ryby, gulasz
z dzika czy wspaniałe nalewki. Na
wigilijnych stołach nie może zabraknąć
karpia z ligockiego stawu. Gospodarstwo

państwa Klosów jest często odwiedzane.
Tutaj odbywają się wieczory poetyckie,
noce bajkowe i pikniki. Gospodarstwo
agroturystyczne „Ligocki Młyn” zajęło III
miejsce w konkursie agroekoturystycznym
„Zielone lato 2011” organizowanym przez
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie.

Firma z tradycjami, która na rynku

ZAKŁAD PRZEMYSŁOWO USŁUGOWY
„REINERT” ALOJZY REINERT
Z ZIMNIC MAŁYCH

gospodarczym istnieje już od 64 lat. Została
założona w 1949 r. w Zimnicach Małych
przez Gertrudę i Gerharda Reinertów i jest
firmą rodzinną w trzecim pokoleniu.
Obecnie firmą kierują Alojzy Reinert wraz
z synem Patrykiem i jego żoną Barbarą.
Początkowo zakład był działalnością
jednoosobową, lecz jego dynamiczny
rozwój spowodował konieczność rozbu-
dowy metrażowej jak również stopnio-
wego zwiększenia liczby zatrudnionych
pracowników. Obecnie zatrudnia 14
pracowników, w tym głównie z naszej

gminy. Firma REINERT zajmuje się głównie
produkcją okien i drzwi nie tylko na rynek
krajowy, ale również zagraniczny,
eksportując swoje wyroby głównie do
Niemiec, Szwajcarii i Austrii. Firma ZPU
REINERT to firma z długoletnią tradycją,
zawsze chętnie zaangażowana w życie
społeczne miejscowości.

Organistka z Chrząszczyc od przeszło 20 lat
krzewi kulturę śpiewu w tej parafii. Pod jej
egidą dwie mieszkanki Chrząszczyc
ukończyły Studium Muzyki Kościelnej
w Opolu i grają w kościołach naszej
diecezji. Od 7 lat społecznie prowadzi
scholę w dwóch grupach wiekowych.
Ukończyła kierunek dyrygentury przy
Studium Muzyki Kościelnej. Schola
uświetnia liturgię kościelną w kościele w
Chrząszczycach oraz w kościołach
sąsiednich parafii, daje koncerty, z których
najbardziej znane są koncerty kolędowe.
Katarzyna Długosz jest pomysłodawczynią,
organizatorką i wykonawczynią koncertów
„Gramy i śpiewamy dla Pani z góry Karmel”,
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KATARZYNA DŁUGOSZ Z FOLWARKU
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Zwycięzcę prezentuje Przewodnicząca Kapituły, dr med. Izabela Bednarek

ANDREAS HEINRICH Z WINOWA

Urodzony w 1948 roku w Opolu w wieku 10 lat wyjechał z rodziną do Niemiec. Jednak ciągła
tęsknota za śląską ojczyzną oraz regularne pobyty w swojej rodzinnej miejscowości
sprawiły, iż w 2001 roku przeprowadził się z powrotem do Winowa. Od powrotu z Niemiec
pan Andreas czynnie włączył się w działalność parafii i sołectwa. Zrealizował pomysł
proboszcza ks. Waldemara Klingera regularnie organizując i prowadząc spotkania
Winowian Trzeciego Wieku, które cieszą się wielkim zainteresowaniem nie tylko
mieszkańców Winowa ale również seniorów parafii Chrząszczyce. Zainteresowania pracą
na rzecz społeczeństwa wykraczają jednak o wiele dalej, gdyż pan Andreas chętnie
organizuje wyjazdy pielgrzymkowe w kraju i za granicą. Warto przytoczyć, iż na terenie
Polski odbyło się ich już około 40, a zagranicę dzięki zaangażowania pana Heinricha
mieszkańcy gminy Prószków wyjeżdżali już 12 razy, w tym do Rzymu, na Litwę, do Austrii,
Niemiec, Węgier i Czech.
Od 3 lat pan Andreas jest animatorem grupy szensztackiej w Winowie, która spotyka się raz
w miesiącu i raz w roku wyjeżdża na czuwanie nocne na Jasną Górę. Oprócz tego Pan
Heinrich działa w kole DFK Winów oraz jest członkiem Zarządu Gminnego Prószków
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Bezinteresownie dba
o pomnik poległych II Wojny Światowej na cmentarzu w Winowie oraz pielęgnuje grób,
w którym spoczywają ciała 14 żołnierzy.
Pan Andreas nie zapomina o ludziach chorych, samotnych i niedołężnych, których co
miesiąc regularnie odwiedza, by po prostu spędzić z nimi czas i porozmawiać. Na pytanie,
co motywuje jego działania, pan Heinrich odpowiada: „Tutaj w Winowie znalazłem swoje

najlepsze miejsce w życiu, tutaj się spełniłem, a we wszystkim co robię umacnia mnie

głęboka wiara.”

Zwyciężczynię prezentuje Krzysztof Zyzik, redaktor naczelny NTO: Cieszę się, że są

takie miejsca, w których słowo samorząd coś naprawdę znaczy.

EDELTRAUDA GAMBKA Z PRZYSIECZY

Pani Edeltrauda od urodzenia mieszka w Przysieczy. Interesuje się historią, kulturą i tradycją

zarówno swojej miejscowości jak i całego Śląska. Od 17 lat śpiewa w zespole

„Przysieczanki” a od 10 lat jest prowadzącą i solistka zespołu. Jej głos można usłyszeć

w niedzielnych audycjach Radia Plus, gdzie szerzy gwarę i promuję śląską kulturę. Z wielką

pasją od kilkunastu już lat spisuje dzieje i historię mieszkańców Przysieczy, legendy oraz

dzieje mieszkańców gminy Prószków.

Lecz to tylko niektóre z pasji pani Edeltrudy, której głównym hobby jest poszukiwanie

i zbieranie antycznych przedmiotów i urządzeń, w które wyposażone były domy naszych

przodków. Te pieczołowicie zbierane antyki udało jej się umieścić i odpowiednio

wyeksponować w budynku byłej straży pożarnej, który przez panią Edeltrudę

i mieszkańców Przysieczy został przystosowany do pełnienia funkcji izby regionalnej pod

nazwą „Chaupka pod Blychym”. Izba została uroczyście udostępniona zwiedzającym

16 października 2011 r. Pani Edeltrauda z zamiłowanie opiekuję się tą izbą, do której

zaprasza dzieci i młodzież z gminy Prószków prowadząc z nimi zajęcia przybliżające historię

i tradycję, jaka zachowała się na tych terenach. Izbę odwiedzają również grupy

zorganizowane spoza gminy, które pani Edeltrauda oprowadza po izbie, a jej

dar opowiadania o zgromadzonych eksponatach zainteresuje najbardziej wymagającego

odwiedzającego.
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które cieszą się dużym zainteresowaniem
od ponad 12 lat.
Jest także projektantką i autorką sezo-
nowych dekoracji w kaplicy w Folwarku.
Redaguje i cyklicznie wydaje gazetkę
parafialną „Szkaplerz”.

Od lat jest fanem gier planszowych, które
sam wymyśla, kreuje i bierze udział
w ogólnopolskich konkursach, w których
prezentuje swoje pomysły. W planach ma
zorganizowanie „Dnia gier planszowych”.
Pan Zygfryd jest również pomysłodawcą
i głównym organizatorem wielu imprez
kulturalnych odbywających się na terenie
sołectwa.
Jest wielkim wsparciem dla Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Kaprys ze Źlinic. Od
początku istnienia orkiestry pomaga
w przygotowaniu i organizowaniu jej
występów.

Koło DFK w Prószkowie zrzesza ponad 120
osób pochodzenia niemieckiego, których
głównym celem jest kultywowanie
niemieckiej i śląskiej kultury, tradycji
i języka. Przez ponad 20 lat Koło miało
siedzibę w pomieszczeniach obecnego
OKiS w Prószkowie. W 2010 r. rozpoczęły
się przygotowania do remontu pomiesz-

ZYGFRYD MATUSZEK Z BOGUSZYC

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO
KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU
OPOLSKIM KOŁO PRÓSZKÓW
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czeń znajdujących się w byłym „Browarze
Prószkowskim” przy ul. Zamkowej. W
remont zaangażowali się członkowie koła.
Robotnicy – ochotnicy głównie w czynie
społecznym wymienili tynki, instalacje
centralnego ogrzewania, instalacje elek-
tryczne, wymienili podłogi, pomalowali
ściany, wykuli beton w holu, pod którym
ukazały się zabytkowe kafle podłogowe,
odnowili zabytkowe drzwi wejściowe z
1905 r. oraz drzwi wewnętrzne poszcze-
gólnych pomieszczeń. Prace trwały rok i
były prowadzono głównie w soboty w
trakcie których 32 ochotników przepro-
wadziło jeden z największych projektów
społecznych w gminie Prószków. „Dom
Spotkań” – „Begegnungshaus” służy nie
tylko członkom DFK Prószków. Spotykają
się tutaj członkowie różnych stowarzyszeń,

Rady Sołeckie, czasami odbywają się sesje
Rady Miejskiej, konkursy recytatorskie,
noce bajkowe, szkolenia. Od 28 lutego tego
roku co sobotę w siedzibie będzie
odbywała się szkółka sobotnia dla dzieci
z nauką języka niemieckiego.

Od urodzenia jest mieszkańcem Winowa.
Od 2002 roku pracował na rzecz sołectwa
Winów w grupie młodych liderów odnowy
wsi. W roku 2005 został liderem Programu
Odnowy Wsi. Od 2010 r. jest sołtysem tej
miejscowości.
W 2005 roku zakładał wespół z ówczesnym
sołtysem i przyjaciółmi winnicę winowską,
która stała się produktem markowym tej
miejscowości. Poświęcając wiele godzin na
społecznej pracy w winnicy, zachęca swoją

JAN DAMBOŃ

postawą młodych mieszkańców Winowa
do zaangażowania się na rzecz swojego
s o ł e c t wa . J e st za a n ga żo wa ny w
organizację dorocznego trzydniowego
festynu „Winowskie Winobranie”.
Od wielu lat opiekuje się także boiskiem,
placem zabaw oraz istniejącą świetlicą.
Dzięki jego staraniom sołectwo Winów
w roku 2010 r. podpisało umowę
partnerską ze Stowarzyszeniem Czeskich
Winiarzy SIDURI w Kuks (Czechy). Jan
Damboń promuje swoją wieś podczas
różnych imprez i wizyt zarówno przed-
stawicieli z kraju jak i z zagranicy.
Zaangażowanie Jana Dambonia zostało
uhonorowane prze Prezydenta RP, który
w 2012 r. nadał mu brązowy Honorowy
Krzyż Zasługi

Wyjątkowa oprawa tegorocznej uroczystości to zasługa
organizatorów, czyli Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ale przede
wszystkim – jak przyznała Burmistrz Róża Malik – inspektor Anety
Lissy-Kluczny, która na czas gali wcieliła się również w prowadzącą
uroczystość i doskonałą piosenkarkę. Towarzyszył jej Norbert Rasch,
który podobnie, jak artystka zachwycił wszystkich wykonaniem
operetkowej piosenki „W rytm walczyka serce śpiewa”. Było to
debiutanckie wykonanie tego rodzaju muzyki przez duet „Aneta
i Norbert”. Rzęsiste oklaski potwierdziły, że udane.
Wcześniej zaprezentowali się: Chór Mieszany Liceum
Ogólnokształcącego Adama Mickiewicza w Głubczycach pod
dyrekcją Tadeusza Eckerta; Daria Noryńska, fletnistka SYRINKS
grająca na fletni pana, grupa teatralna Ośrodka Kultury
i Sportu w Prószkowie prowadzona przez Tomasza Stochniała.
Podsumowanie uroczystości wręczenia Leopoldów był tort, którym
zostali poczęstowani wszyscy obecni. Kolejna edycja konkursu za
dwa lata. Do zobaczenia.

CZAR GALI
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Karnawał w Gminie Prószków tradycyjnie zakończył
"Rosenmontag" – „szalony poniedziałek”, który tym razem
odbył się w chrząszczyckim "Gościńcu pod Różą”. Tradycyjnie już
mieszkańcy gminy oraz goście spoza jej granic bawili się na tym
wyjątkowym w regionie wydarzeniu. Przebierańcy, którzy
wypełnili salę dali dowód niezwykłej wyobraźni i pracowitości.

Rosenmontag 2013

OSTATNIE TAKIE SZALEŃSTWO

Burmistrz Prószkowa - Róża Malik – jak
zwykle zachwyciła strojem. Organizowanie
co rok tak barwnej i specyficznej zabawy
karnawałowej to właśnie jej pomysł. Pełne
sale i zadowolenie uczestników to najlepsza
rekomendacja dla tego projektu.

Gwiazdą wieczoru był kabareciarz Krzysztof Hanke, zbierający gorące
oklaski od rozbawionej żartobliwymi opowieściami i dowcipami
publiczności. Zebranym szczególnie przypadła do gustu historia
o Ślązakach.

Andrzej Bojarski – dyrygent Gminnej
Orkiestry Dętej tym razem pokazał, że
jego rola nie ogranicza się do
tłumaczenia muzykom „co i jak”. Strój
boksera i rękawice, które na ten wieczór
założył sugerowały, że z szefem
orkiestry dyskutować nie należy, jednak

okazało się, że w dyrygowaniu się nie
sprawdzają. Podczas Rosen-

montag zagrała też Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta Kaprys" ze

Źlinic pod batutą Klaudiusza
Lisonia.

E l ferrat – panowie,
których zadaniem było
panowanie nad prze-
biegiem imprezy sprawili
się doskonale i wyglądali
pięknie.

Imprezę poprowadzili Aneta Lissy-Kluczny i Norbert Rasch,
zachęcając do zebranych do uczestniczenia w niezwykłych

zabawach, typowych dla tego święta. Nie miało znaczenia,
kto jest kim w każdy inny dzień roku, Rosenmontag to
zabawa, podczas której każdy śmieje się serdecznie,

a dystans przestaje istnieć.

Ależ to była zabawa! Korowód barwnych
postaci, integracja pokoleń – tak właśnie
powinien kończyć się udany karnawał!

Do zobaczenia w następnym roku!
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Dowiedli tego wszyscy orga-
nizatorzy Dnia Seniora, który odbył
się 4 lutego w podziemiach kościoła
pw. Ducha Świętego w Winowie. Na
stołach pojawiły się lokalne przy-
smaki, przygotowywane przez
przedstawicieli sołectw. Było to
pierwsze takie spotkanie, ale
o r g a n i z a t o r z y z a m i e r z a j ą
kontynuować współpracę obu
p a raf i i . N a m a j te go ro ku
planowana jest pielgrzymka do
Jemielnicy. Przybyło tak dużo osób,
że sala podziemi kościoła była
wypełniona po brzegi. Na scenie
prym wiódł Teodor Glensk,

Winów

PRZEDNIA ZABAWA

popularny Tolek, któremu czasami
towarzyszył sprawca całego
zamieszania – Andreas Heinrich.
Podziękowania za pomoc w przy-
gotowaniu imprezy należą się
paniom: Stefanii Baron, Irmgardzie
Walecko, Anicie Kuboń, Annie
Dudzie, Marii Chudala, Weronice
Michalik, Leokadii Kubis.
-

– podsumowuje
spotkanie Andreas Heinrich.

To wspaniale, że ludzie tak chętnie

uczestniczą w spotkaniu. To ma dla

nas nie tylko wielki wymiar

integracyjny, ale także motywuje

do dalszej pracy

W kuchni panowała gorąca atmosfera – przygotować 125 porcji
nie było łatwym zadaniem, bo twórcy imprezy zakładali,

że przybędzie 70 osób

Pełna sala - zebranym towarzyszyła Burmistrz Prószkowa,
Róża Malik oraz Siostry Szenstackie

Pomysłodawcy i główni organizatorzy – jak przystało na spotkanie
karnawałowe, w zabawnych przebraniach:

Krystyna Kiełbasa i Andreas Heinrich.

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Ligocie Prószkowskiej
świetnie bawiły się podczas zorganizowanej 14 lutego zabawy
walentynkowej. Tradycyjnie już dzień ten przebiegł pod hasłem:
Piżama Party.

W ten dzień dzieci ubierają piżamki i bawią się według specjalnego
programu, w którym stawia się przede wszystkim na ruch, muzykę
i recytację. Tradycja walentynkowa jest okazją także do stworzenia
niecodziennej atmosfery w przedszkolu i świętowania przy słodkościach
specjalnie z tej okazji ozdobionych w serduszka. Jak mówi Zuzanna
Schauder, nauczycielka z przedszkola w Ligocie, która realizuje program,
jego celem jest rozbudzanie poczucia bezpieczeństwa, bliskości i miłości
wśród malców, a także wyposażenie dzieci w wiedzę o tradycji dnia świętego
Walentego.

Ligota Prószkowska

WALENTYNKOWE PIŻAMA PARTY

Spotkania seniorów w parafii Chrząszczyce

odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek

miesiąca, a w Winowie w każdy drugi

wtorek miesiąca.

W ostatnim numerze „Kronikarza” wspomnieliśmy o wyjątkowej
imprezie, którą dla seniorów z parafii Winów i Chrząszczyce
zorganizowali: Andreas Heinrich i Krystyna  Kiełbasa.  To liderzy
swoich środowisk, którzy dbają nie tylko o strawę duchową
organizując spotkania integracyjne i wycieczki, ale także o ciało.
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W drugim tygodniu ferii zimowych
trener prowadził zajęcia sportowe
dla dzieci i młodzieży w sali
gimnastycznej boguszyckiej PSP. Od
godz. 9.00 do 11.00 trenowali
zawodnicy starsi, od 11.00 do
13.30 - młodsi. Oprócz typowych
zajęć piłkarskich, zwiększających
umiejętności gry w piłkę nożną,
Roman Stoksik prowadził również
zajęcia ogólnorozwojowe. Należy
odnotować, że dla uczestników były
to zajęcia całkowicie bezpłatne.
-

-
mówi trener.
Sportowe ferie były naturalnym
uzupełnieniem treningów odbywa-
jących się w czasie roku szkolnego.
W zajęciach klubowych, które
odbywają się trzy razy w tygodniu
uczestniczą wtedy dzieci i młodzież

W pomoc zawsze bardzo chętnie

angażują się rodzice naszych

zawodników. Zapewniają napoje,

wyżywienie, wyjazdy na przykład

na basen. Nie tylko na feriach,

również wsparcie, na przykład

stroje, obuwie, sprzęt sportowy

Ferie z Orłem Źlinice

TRENING I ZABAWA

Podczas ferii zimowych źlinicki klub zorganizował dla dzieci
i młodzieży zajęcia sportowe. Przez tydzień amatorzy aktywnej
rekreacji – zawodnicy klubu – ćwiczyli z Romanem Stoksikiem,
trenerem młodzików (rocznik 2007 i młodsi) oraz juniorów
(rocznik 1994 i młodsi).

z różnych sołectw gminy, nie tylko
ze Źlinic i Boguszyc.
Zdaniem trenera, zajęcia sportowe
dają uczestnikom nie tylko nowe
umiejętności piłkarskie, ale też uczą
dyscypl iny, samoorganizacj i ,
zapewniają właściwy rozwój
psychoruchowy i są taką formą
rekreacji, przez którą najłatwiej
trafić do młodego człowieka.
Drużyna młodzików Klubu Orzeł
Ź l in ice podję ła współpracę
sportową z Mannheim w Niem-
czech. Wymiana doświadczeń
zakłada odwiedziny obu zespołów.
Nasza ekipa wyjeżdża do Niemiec
już w marcu - przez trzy dni
zawodnicy będą trenować z kolega-
mi, a także wezmą udział w meczu
Bundesligi.

Informacje o rozgrywkach,
w których uczestniczą obie
drużyny prowadzone przez trenera
Romana Stoksika na stronie

Dag

www.orzel-zlinice.futbolowo.pl

W opolskim "OKRĄGLAKU" 16 lutego br. rozpoczął się cykl rozgrywek
"OPOLE MOSIR JUNIOR CUP 2013". Turniej organizowany jest wspólnie
z Odrą Opole, która do udziału w rozgrywkach zapraszała piłkarskie kluby
młodzieżowe z całego województwa. Łącznie w 6 kategoriach wiekowych
(2000 - 2006) wystąpi 57 drużyn. Oprócz klubów z miasta Opola (Odra
Opole, Rodło Opole, ASD Gwardia Opole, FA Opole) zobaczymy także
zawodników następujących klubów: Piast Strzelce Opolskie, MKS Gogolin,
GKS Komprachcice, OKiS Prószków, FA Niemodlin, Spiders Krapkowice,
Soccer College Łubniany, MKS Kluczbork, Spartę Prudnik oraz Koksownik
Zdzieszowice. Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”. Jest
jednak pewna nowość, której w Opolu jeszcze nie stosowano. W ostatnich
rozgrywkach zawodnicy najmłodszych kategorii (2005/2006) nie grali na
punkty. O zwycięstwie zdecydowała liczba strzelonych bramek.
- – ocenia trener Jarosław Kublin. -

Julia Staniec, Karol Staniec, Kamil Przywara,
Kuba Wocka, Krzysiek Marek, Igor Korpacki, Michał Korpacki, Mikołaj
Siedlikowski, Szymon Tom, Marcel Mąka, Adam Hankus.

To dobry pomysł Dla najmłodszych

adeptów piłki nożnej nie są ważne punkty - najważniejsze są zdobyte

bramki.

Skład prószkowskiej drużyny:

OKiS Prószków

JUNIOR CUP 2013

Daniel Jendryca, 9 lat
W piłkę nożną gram już rok. Moim marzeniem jest być
zawodnikiem klubu FC Barcelona. Moim ulubionym
piłkarzem jest Leo Messi. Cenię go przede wszystkim za to, że
jest taki szybki.

Alex Zdzuj, 10 lat
Gram od sześciu lat na lewym ataku. Myślę, że już dość
dobrze gram. Chciałabym kiedyś grać w FC Barcelona.
Wzoruję się na Leo Messim. Jest bardzo szybki, ma bardzo
dobry drybling.

Dominik Wrzos, 13 lat
Od dwóch lat gram, jestem bramkarzem. Moim ideałem jest
Wojtek Szczęsny. Chciałbym kiedyś zagrać na stadionie
Camp Nou.


