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Prószków

Chrząszczyce

Co to były za dni!

Nowy wóz, nowy sprzęt
Mieszkanka Chrząszczyc, Natalia
Głatki (13 l.) w miejscowej jednostce
Ochotniczej Straży Pożarnej działa od
ponad roku – zachęcona przez koleżanki, chętnie uczestniczy w ćwiczeniach
i spotkaniach. 25 sierpnia br. była również świadkiem uroczystego poświęcenia wozu strażackiego.
Więcej na stronie 8

Boguszyce

Żniwniok w farskich ogrodach
Po pięcioletniej przerwie wróciły do kalendarza miejskich imprez Dni Prószkowa. Jak pokazała frekwencja, było to wydarzenie wyczekiwane przez mieszkańców. Impreza odbyła się w zmodernizowanym parku przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie. Nowa scena gościła wielu znakomitych artystów.
Na zdjęciu: zespół śpiewaczy „Ligockie Wrzosy”.
Więcej na stronie 4 i 5

Blisko 400 mieszkańców boguszyckiej parafii uczestniczyło w dożynkach organizowanych w ogrodzie przy plebanii. Po mszy świętej, przy suto zastawionych stołach
ustawionych między drzewami, bawieni występami lokalnych grup zasiedli ci, którzy
swoją obecnością dziękowali wszystkim rolnikom z Boguszyc, Źlinic i Chrzowic. Honorowymi gośćmi byli Henryk i Klaudia Lakwa, którzy wystapili z krótkim koncertem.
Podczas dożynek pożegnano ks. Jana Pykę, który obejmuje parafie w Zdzieszowicach.
Więcej na stronie 6

NOWY ROZKŁAD JAZDY
Od 01 września br. dotychczasowa linia autobusowa Prószków –
Boguszyce zostanie przedłużona o miejscowości Chrzowice i Folwark.
Operator: ZGKiM Sp. z o.o. Prószków, ul. Daszyńskiego 13a
Linia komunikacyjna: Prószków – Folwark
przez Zimnice Małe – Zimnice Wielkie - Źlinice – Boguszyce – Chrzowice
KIERUNEK: FOLWARK

Kurs nr 1

Kurs nr 2

Prószków Rynek

9:11

11:52

Zimnice Małe

9:18

11:59

Zimnice Wielkie

9:20

12:01

Zimnice Małe

9:22

12:03

Źlinice

9:26

12:07

Boguszyce

9:28

12:09

Chrzowice

9:30

12:11

Folwark

9:32

12:13

KIERUNEK: PRÓSZKÓW

Kurs nr 1

Kurs nr 2

Folwark

9:32

12:13

Chrzowice

9:34

12:15

Boguszyce

9:36

12:17

Źlinice

9:38

12:19

Prószków Rynek
9:49
12:30
Kursuje w dni robocze : OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Rozkład jazdy obowiązuje od 01.09.2013 r. do 31.12.2014 r.
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OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
W PRÓSZKOWIE

OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
W PRÓSZKOWIE

ZAPRASZA
NA ZAJĘCIA MUZYCZNE:
INSTRUMENTY
KLAWISZOWE

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA
KLUBU WOKALISTY

PROWADZI:
P. DOROTA PISANI
TRWA NABÓR!

Zapisy w OKiS Prószków
tel. kontaktowy 77 4648 06

PROWADZI:
P. ŻANETA PLOTNIK
TRWA NABÓR!
Zapisy w OKiS Prószków
tel. kontaktowy; 507 532 578
(p. Żaneta Plotnik)
oraz 77 4648 062 (OKiS)
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Urząd Miejski
Zarejestruj się w Prószkowie w Prószkowie informuje:
Zintegrowany Informator Pacjenta

S

erdecznie zachęcamy wszystkie osoby dorosłe z terenu województwa opolskiego do założenia indywidualnego konta ZIP
w funkcjonującym od 1 lipca 2013
roku na terenie całej Polski Zintegrowanym Informatorze Pacjenta
(ZIP). Konto w ZIP to łatwy, szybki, wygodny i bezpieczny dostęp
do ważnych informacji o Państwa
leczeniu – aby mieć wgląd w informacje o swoim leczeniu wystarczy
zarejestrować się w systemie ZIP.
Jak to zrobić, dowiecie się Państwo
25 września br., w godzinach od 9
do 15 w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. Rejestracja, jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne.

ZIP

– Zintegrowany Informator
Pacjenta – jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym od 1
lipca 2013 r. zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu
i finansowaniu świadczeń, gromadzonych od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
ZIP składa się
z czterech głównych części:
 Serwisu inf rmacyjnego: Twój Portal
Informatora: Gdzie się leczyć?
Rejestru Usług Medycznych
Prawo do Świadczeń

We wszystkich zakładkach za wyjątkiem zakładki „Twój Portal”, użytkownik
znajdzie informacje na temat niezrozumiałych terminów. Informacja ta jest zamieszczona pod hasłem „Pomoc i przewodnik”.
W części ogólnodostępnej – z której
można korzystać bez rejestracji – znajdziemy ogólne informacje o systemie
opieki zdrowotnej (Twój portal) oraz
o miejscach udzielania świadczeń w ramach umów podpisanych z Narodowym
Funduszem Zdrowia (Gdzie się leczyć?).
Strony Rejestru Usług Medycznych
i informacje zawarte w zakładce Prawo
do Świadczeń dostępne są jedynie dla
zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników. W pierwszym etapie działania systemu ZIP uprawnienia będą
nadawane tylko osobom pełnoletnim.
Jak zapowiada NFZ, ZIP będzie systematycznie rozbudowywany o nowe możliwości np. zakładanie konta dzieciom.
Wniosek rejestracyjny można także
wypełnić elektronicznie na stronie
https://zip.nfz.gov.pl wybierając
opcję „Zarejestruj się” i wypełniając
wniosek rejestracyjny lub może

on zostać wygenerowany przez
pracownika w Oddziale Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Jeśli ktoś nie będzie chciał lub mógł
skorzystać z możliwości zarejestrowania się 25 września br. w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, login i hasło możne też odebrać osobiście w Oddziale
Wojewódzkim Narodowego Funduszu
Zdrowia, po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu.

od 5 września 2013 r.
w każdy wtorek i czwartek
w godzinach: 1000 – 1100 oraz 1700 – 1830
w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie,
ul. Daszyńskiego 6 działać będzie punkt kontaktu
z dzielnicowymi Gminy Prószków.
Można zgłaszać wszystkie sprawy,
którymi zajmuje się policja.

Co nam daje ZIP?
Szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych (eWUŚ).
Wiedzę o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach.
Informację o kwotach, które zostały
przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia.
Czy po rejestracji można od razu
korzystać z ZIP?
Po aktywowaniu konta dane użytkownika pojawią się w serwisie w ciągu 24 godzin.
Co zrobić kiedy informacje w ZIP
są nieprawidłowe?
Jeżeli w systemie pojawią się informacje, co do których użytkownik
ma wątpliwości np. leki, których nie
przyjmuje, należy niezwłocznie skontaktować się pisemnie z oddziałem wojewódzkim NFZ, w którym zostały odebrane uprawnienia, podając swój nr ID
(login). Adres: Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
Ważne! Nigdy nie udostępniajcie
swoich danych służących
do logowania w ZIP!

NUMERY KONTAKTOWE

dotyczące ZIP:
Informacje dotyczące nadania uprawnień do systemu ZIP: 77 40 20 169, 176
Informacje dotyczące problemów
technicznych: 77 40 20 178
Informacje dotyczące danych z Portalu Pacjenta w zakładce:
Świadczenia Medyczne: 77 40 20 131
Deklaracje POZ: 77 40 20 186
Recepty Refundowane: 77 40 20 121
Uzdrowiska: 77 40 20 139
Kolejki Oczekujących: 77 40 20 182
Zaopatrz. Ortopedyczne: 77 40 20 155
Prawo do Świadczeń: 77 40 20 161,
162, 163, 169, 176
Infolinia:
Telefony stacjonarne: 194 88,
telefony komórkowe: 77 194 88

Rejon 54
asp. Wojciech Owczarek
Miejscowości:
Winów, Górki, Chrząszczyce,
Chrzowice, Folwark, Boguszyce, Źlinice, Zimnice Małe,
Zimnice Wielkie

Rejon 53
mł. asp.
Paweł Dankiewicz
Miejscowości:
Prószków, Złotniki, Nowa
Kuźnia, Przysiecz, Ligota
Prószkowska, Jaśkowice

Zdjęcia: www.opolska.policja.gov.pl

Gminny Zarząd DFK w Prószkowie
zaprasza na

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 odjazdu autokaru również z pozostałych 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
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Prószków

Co to były za dni!
P

o pięciu latach mieszkańcy
miasta i całej gminy mogli bawić się podczas Dni Prószkowa.
Przerwa spowodowana w dużej
mierze modernizacją parku przy
Ośrodku Kultury i Sportu nie zaszkodziła popularności imprezy.
Dokończenie ze strony 1

Nowa aranżacja parku pozwoliła
na stworzenie z jednej strony kameralnej, a z drugiej sprzyjającej licznej publiczności przestrzeni. Zanim jednak
wszyscy spotkali się na plenerowych
koncertach, w piątek (30.08), w pierwszy dzień święta miasta niemal po brzegi wypełnił się prószkowski kościół poewangelicki. W wyjątkowej oprawie
i przy gromkich oklaskach, owacji na stojąco, a nawet wspólnym śpiewaniu z publicznościąwystąpił ze swoim recitalem
„Evergreens” Marek Ravski, któremu towarzyszyła skrzypaczka Joanna Widawska oraz pianista Marcin Mazurek. W sali
kościoła zabrzmiały utwory Franka Sinatry, Elvisa Presleya, Yves Montanda, Edith
Piaff, Georga Gershwina, The Beatles, Leonida Utiesowa, czy Chaima Topola.
– Wspaniała barwa głosu artysty, to urodzony talent. Sam tytuł tego koncertu zainteresował i przyciągnął tak liczną publiczność. Pierwszy raz spotkałam się też
z takim odbiorem muzyki przez uczestników koncertu – skomentowała występ
Maria Zdera z Prószkowa.

W sobotę (31.08) stolicę gminy zdominowały rozgrywki sportowe oraz muzyka. W ramach Dni Prószkowa odbyły się zawody streetballu, a od popołudnia na parkowej scenie zabrzmiały uwodzicielskie i gorące rytmy pieśni
cygańskich, dowcipny kabaret PAKA
oraz popisy artystyczne dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach organizowanych przez OKiS. Od momentu, gdy zabrzmiały pierwsze takty piosenek zespołu ABBA (w wykonaniu zespołu ABBA Family) aż do 2 w nocy na miejscu przeznaczonym do tańca było naprawdę tłoczno. Tegoroczna dyskoteka
pod gwiazdami na pewno będzie jeszcze długo wspominana.
W niedzielę (01.09) gwiazdą dnia
była obchodząca jubileusz 50 lat istnienia Gminna Orkiestra Dęta w Prószkowie. Wśród zaproszonych przez jubilatów gości byli: Zespół Trębaczy „Leśny
Róg”, Orkiestra OSP Węgry, zespół śpiewaczy„Ligockie Wrzosy” i grupy„Przysieczanki”. W przerwach oglądaliśmy popisy pary tanecznej.
Wcześniej na miejskim „Orliku” odbył się turniej mini piłki nożnej z udziałem drużyn Znicz Pruszków i OKiS Prószków. Goście z zaprzyjaźnionej podwarszawskiej gminy towarzyszyli Dniom
Prószkowa i nie ukrywali, że zarówno
program imprezy, jak i organizacja, ale
przede wszystkim gościnni i sympatyczni mieszkańcy bardzo im się podobają.

Mieszkańcy Gminy Prószków nie zawiedli – Dni Prószkowa 2013
ściągnęły do parku Ośrodka Kultury i Sportu tłumy.

Jan Starzyński – Prezydent Pruszkowa przewodniczył delegacji podwarszawskiej gminy, która
uczestniczyła w tegorocznej imprezie. Na zdjęciu razem z Burmistrz Prószkowa – Różą Malik.

Dagmara Duchnowska

50 lat Gminnej Orkiestry Dętej w Prószkowie było okazją do spotkania się zaprzyjaźnionych grup muzyków. Na zdjęciach: sygnaliści zespołu „Leśny Róg” oraz Gminna Orkiestra Dęta w Prószkowie.

1 września br. na Stadionie Miejskim w Prószkowie odbył się mecz trampkarzy (od 5 do 7 lat) reprezentujących współpracujące gminy. W rywalizacji Prószków kontra Pruszków lepsi okazali się goście.
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Dźwięki wybrzmiały

Przeszedł najmłodszy

„Kopalnia Dźwięku” to interesujący
cykl muzycznych wydarzeń artystycznych organizowanych przez Klub Suterena Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych. Inicjatorką i koordynatorką
tych koncertów jest Joanna Widawska
– skrzypaczka, kameralistka, muzyk Filharmonii Opolskiej.
W Opolu Stowarzyszenie organizuje
wiele projektów, m.in. spotkania w ramach „Fabryki Inspiracji”, warsztaty mu-

Adrian Szpak – Orian (9 l.) był najmłodszym zawodnikiem tegorocznych
II Mistrzostw Opolszczyzny Nordic Walking Winów 2013, które zakończył z czasem 1 h 12 min. Biega i chodzi „z kijkami” od około roku. Zawody w Winowie
były trzecimi w jego karierze sportowej.
Reprezentuje klub Starter Zdzieszowice. Adrian przyznaje, że częściej jeździ
na rowerze niż maszeruje. Jego mama
Anna Orian, biegająca od siedmiu lat,

zyczne, jest także wydawcą Kwartalnika
Kulturalnego „Prowincja”.
– Wiele z tych wydarzeń, które dzieją się w Opolu można byłoby powtórzyć w Prószkowie. Współpraca z domem kultury jest bardzo dobra, a miejsce (kościółek poewangelicki – red.) –
wyjątkowe.
Zapraszamy na profil Kopalni Dźwięku na facebooku.

ocenia zaawansowanie syna:
– Ma bardzo dobrą technikę, wie, że nie
należy podbiegać.
W rodzinie Adrian nie jest najmłodszym sportowcem, w zawodach nordic
walking bierze także czasami udział jego
czteroletnia siostra.
Na zdjęciu: Jan Damboń – sołtys wsi
i pomysłodawca imprezy wręcza Adrianowi nagrodę za pierwsze miejsce
w jego kategorii wiekowej.

Winów

Każdy koncert jest przygodą Nie tylko dla spragnionych
Zapytaliśmy Marka Ravskiego – muzyka, kompozytora, autora tekstów, wykładowcę w Warszawskiej Wyższej Szkole Teatralnej – o wrażenia ze spotkania
ze spontaniczną prószkowską publicznością, która tak chętnie uczestniczyła w jego recitalu „Evergreens”, organizowanego w ramach cyklu „Kopalnia
Dźwięku” podczas pierwszego z Dni
Prószkowa.
– Myślę, że dostępność artystów

w dużych miastach jest po prostu
większa, w mniejszych chłonność tego
typu wydarzeń, sztuki jest dlatego duża.
Reakcje są bardziej spontaniczne.
Jeśli publiczność zna tekst, to chętnie
śpiewają. To świadczy o dobrym klimacie koncertu, dla nas to także jest ważny
wieczór i chcemy go mile spędzić. Szanujemy te wyjątkowe momenty. Każdy koncert to kwintesencja tego, co robimy na co dzień. Każdy jest przygodą.

Ligota Prószkowska

Azyl w Ligocie Prószkowskiej

Najważniejszym punktem tegorocznego Winowskiego Winobrania były … zawody Nordic Walking. Licznie przybyli zawodnicy z różnych regionów Śląska potwierdzają, że winowskie zmagania są ważną pozycją na sportowej
liście cyklicznych imprez tego typu. Na
wszystkich czekały też tradycyjne produkty tej imprezy: butelki win przygotowywanych z lokalnych owoców. Były
różnej mocy i aromatów wina gronowe
oraz niecodzienne połączenie smaków
jabłek i gruszek.		
Dag
Grupa młodych mieszkańców sołectwa, przy wsparciu Stowarzyszenia„Nasza Wioska – Ligota Prószkowska” wzięło udział w pierwszej edycji konkursu
grantowego „Działaj Lokalnie!” i zdobyła grant w wysokości 6000 zł na zagospodarowanie części dawnego boiska
sportowego. W piątek, 6 września odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone planowi prac związanych z projektem „Projekt X – Nasz azyl”.
W ramach przedsięwzięcia powstanie boisko do gry w piłkę oraz plac grillowy.
– To bardzo fajny pomysł. Nie ma takiego miejsca w Ligocie, gdzie moglibyśmy się spotkać, coś wspólnie zrobić. Tutaj na pewno będą się odbywały rozgrywki, będzie można spotkać się
i porozmawiać, pograć na gitarze, po-

śpiewać – mówi Magda Fronia, jedna
z członkiń grupy.
Bernadeta Mueller zwraca uwagę,
ze gdy młodzież sama zaangażuje się
i coś wspólnie zrobi, będzie też dbała
o to miejsce i z pomysłem je wykorzystywała.
Grupę w większości tworzą gimnazjaliści, całość młodzież w wieku 13 –
23 lata. Wszystkie bieżące informacje
będą zamieszczane na stronie stowarzyszenia na facebooku: www.facebook.com/ligotaproszkowska. Zapraszamy do odwiedzin.
Na zdjęciu: szefowa stowarzyszenia
Bernadeta Mueller z Mateuszem
Błazy, Danielem Strzelczykiem
i Maksymilianem Mueller podczas
uroczystego wręczenia certyfikatów
potwierdzających przyznanie grantu.
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Boguszyce

Ligota Prószkowska

Żniwniok w farskich ogrodach Pewnego razu na Smolniku…

W

tym roku sołectwo Ligota
Prószkowska postanowiło
przygotować się do dożynek nieco inaczej niż zwykle. Panie nie
spotkały się jak co rok w remizie
strażackiej, miejscem spotkań
i twórczej pracy stała się natomiast stodoła pani Eryki Hampel.

Starostami dożynek byli w tym roku: Michaela i Damian Thomys

Ligota Prószkowska to specyficzna miejscowość, o dość nietypowym układzie
przestrzennym – część leży przy głównej,
przelotowej drodze; część pod lasem. Tak
też podzielili się organizatorzy dorocznego
święta plonów, czyli żniwnioków: na Smolnik, Aleję Leśną, Ligotę Wieś i Podole. Każdego roku inna część wsi zajmie się przygo-

Program artystyczny przygotowali tradycyjnie mieszkańcy parafii: oklaskiwano między innymi scenkę przygotowaną do słynnej piosenki „Wodzionka” przez Rudolfa Matuszka, Joachima Piechaczka i Rolanda Woźnicę.

Podczas dożynek odwiedził zebranych również dzielnicowy
Paweł Dankiewicz. Na zdjęciu z księdzem Józefem Mikołajcem.

Z pól i łąk
T

eresa Broy razem z mężem
Pawłem (oboje na zdjęciu)
chętnie angażują się w przygotowanie dożynek w ogrodach przy
plebanii w Boguszycach. Mieszkają w tym sołectwie od urodzenia. Małżeństwo gospodaruje
na 20 hektarach.
Gdy tylko Boguszyce są organizatorem parafialnego żniwnioka, pani
Teresa Broy – i cała jej rodzina – wie,
że pracy będzie sporo. Nie tylko trzeba przygotować koronę dożynkową,
ale także ozdobić kościół.
– Zawsze miałam talent do takich rzeczy: robiłam kroszonki, ozdoby ze zboża, malowałam – wymienia pani Teresa i zdradza: – Wszystkie pomysły biorę

z głowy, pomagają mi w pracach synowa Klaudia i wnuczki: Paulina i Patrycja.
Korony dożynkowe, którym patronuje Teresa Broy zawsze wyróżniają się
na tle innych. Na ostatnich Dożynkach
Powiatu Opolskiego praca mieszkańców Boguszyc zajęła II miejsce.
Ponad trzy tygodnie zajęło jej i mężowi zebranie wszystkich niezbędnych materiałów na stworzenie małego dzieła, jakim jest korona dożynkowa. Pomagała pani Teresie także
pani Maria Kansy. Zboże trzeba było
związać w małe snopki, zebrać kwiaty, zioła, trawy.
– Jedziemy w pole, a żona widzi już jakieś
trawy, które mogą się przydać. Muszę
się zatrzymać – śmieje się pan Paweł.
Zanim zboża i trawy zostaną
wplecione w misterną konstrukcję
korony trzeba je właściwie przygotować, oczyścić. Do tego wykonać
z makaronu i ziaren kwiaty, które

towaniami. Pierwszy był Smolnik i gospodarstwo państwa Hampel. W stodole znalazło się miejsce i dla przyczepy wypełnionej
zbożem, i dla stołów, do których zasiadało
nawet blisko 20 pań, i dla stelaża, który
misternie oplatany w ciągu tygodnia zaledwie przybrał już kształt kielicha.
– Jako pierwszy dożynki przygotowuje
Smolnik, po raz pierwszy też robimy coś
innego, niż tradycyjną koronę – w tym
roku to będzie kielich – tłumaczy Elżbieta Mróz.
Sabina Tomasiak (14 l.) upiekła specjalnie na spotkanie babkę i murzynka, zapach
kawy wypełnił stodołę, na stoły trafiły pączki
– prezent od pani sołtys, która wpadła na
chwilę zobaczyć, jak panie ze Smolnika
sobie radzą. A radziły sobie doskonale:
zebrane w małe snopki kłosy równo przycięte i czyste, tworzyły zgrabne bukieciki

przywiązywane drucikami do stelaża kielicha. Katarzyna Fornol zdradza, że takie plecenie wcale nie jest łatwe: – Najtrudniejszy jest początek, pierwsze przeplatanie,
po którym tworzy się już zarys kielicha.
Koncepcja „korony” została najpierw opracowana na papierze, ale panie twierdzą, że to
tylko zarys, który się zmienia wraz z postępem
prac. Pomocą służyły Kornelia Kiełbasa, Krystyna
Klosa i Ewelina Kiełbasa, Gabriela Bartusz, Brygida
Kluczny,GrażynaTomasiak,ElżbietaKowol,Dorota
Herman, Grażyna Miklis, Magda Kowol, Sybilla
Szyndzielorz, Julia Bartusz. Adrianna Mazurkiewiczprzychodziłapleśćnawetprzedpołudniem.
- Takie spotkania maj także wymiar integracyjny: posiedzimy, porozmawiamy,
popracujemy – mówi pani Elżbieta.
Dożynki parafialne odbyły się w Ligocie
Prószkowskiej 8 września br.

ozdobią kościół.
– Wszystko pochodzi z naszych pól –
deklaruje pani Teresa, która przed

laty wykonała z ziaren herb Boguszyc
i herb Prószkowa.

Dagmara Duchnowska

Dagmara Duchnowska
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Ligota Prószkowska

19. Rezzitationswettbewerb „Jugend trägt Gedichte vor”

Docenione interpretacje

Noc bajek
J

ak każdego roku, tak i tym razem w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ligocki Młyn” spotkały się dzieci i młodzież. Bajkowa
Noc odbyła się już po raz szósty
– tym razem program przygotowali Klaudia i Henryk Lakwa, czyli
ceniona nauczycielka, a zarazem
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Prószkowie i Starosta Opolski.
W nocy z 30 na 31 sierpnia kilkudziesięciu młodych mieszkańców gminy
spotkało się w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu„Ligockiego Młyna”. Gospodarze: Jolanta i Joachim Klosa jak
każdego roku, tak i teraz przygotowali dla wszystkich pyszny poczęstunek
i miejsca do spania – uczestnicy imprezy zostawali bowiem na noc w gospodarstwie.
Taka noc zdarza się raz w roku: gry
i zabawy, śmiech i radość. A gdy noc
już zapadła – czytanie bajek przez zaproszonych gości. W tym roku Klaudia Lakwa zaproponowała sięgnięcie
po zbiór opowieści „Śpiewająca Lipka.
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T

rzech uczniów reprezentujących Gminę Prószków zostało
wyróżnionych podczas tegorocznej edycji XIX Konkursu Recytatorskiego w Języku Niemieckim
„Młodzież recytuje poezję”. Finał
odbył się w kościele poewangelickim w Prószkowie.

Bajki Słowian Zachodnich”, wydane tylko jeden raz, w 1976 roku, przez Wydawnictwo „Śląsk” w Katowicach.
Dzieci i młodzież z zaciekawieniem
słuchali interpretacji legend odczytywanych przez asp. Macieja Kędrę z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, który
na bajkową noc przyjechał razem z synem Jakubem oraz księdza Marka Duraja, wikarego parafii Rycerka Górna (Żywiecczyzna), czytającego baśnie w góralskiej gwarze. Po niemiecku odczytał
teksty Krzysztof Wysdak, Wicestarosta
Opolski i Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP. Organizatorami wydarzenia
byli Zarząd Gminny TSKN oraz przewodniczący DFK.
Dag

Pierwsze miejsca w kategorii Grundschulen/Szkoły podstawowe zajęli ex
aequo: Michał Jagło, uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszycach, którego opiekunem językowym jest Teresa
Blachucik, recytujący„Ein deutscher Dichter
bin ich einst gewesen” Maxa HerrmannaNeisse oraz Karolina Fronia, z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej, przygotowywana przez Karinę Groechlich z utworem „Gewitter” Ingrid Herta
Drewing. Wyróżnienie otrzymała także Paulina Klosa, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie, pracująca z nauczycielką Patrycją Dobranowską. Paulina przedstawiła swoją interpretację wiersza „Aus
einer Kindheit” Rainera Marii Rilkego.
Karina Groechlich, nauczycielka języka
niemieckiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej dostosowała utwór do osobowości i barwy głosu
swojej podopiecznej – była to doskonała
decyzja, która przyniosła Karolinie pierwsze miejsce w tym prestiżowym konkursie.

Przysiecz

Letni piknik MOPS
Od

kilku lat Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Prószkowie jest
organizatorem,,Letniego Pikniku” adresowanego do najmłodszych. W tym roku
impreza odbyła się 28 sierpnia w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Lipińskich w Przysieczy. Uczestniczyło w niej blisko 70 osób.
Naspotkaniezaproszononietylkodziecizrodzicamialerównieżosobystarszeisamotne–mieszkańcówgminyPrószków.Wspólniespędzonyczas
stał się okazją do wzajemnej integracji i wymiany
doświadczeń, a także podzielenia się radościami
i troskami dnia codziennego.
Pracownicy przygotowali poczęstunek
dla gości oraz moc atrakcji dla dzieci, a właściciel gospodarstwa umilał czas zgromadzonym znanymi przyśpiewkami.
Wszystkim gościom oraz osobom które
pomogły w organizacji Pikniku- serdecznie dziękuję.
Małgorzata Chrynus

Karolina Fronia, obecnie uczennica szóstej klasy, języka niemieckiego była uczona
przez babcię i dziadka:
– Mama mówi, że jak miałam 3 lata,
to już ją poprawiałam.
Michał Jagło, uczeń ostatniej klasy szkoły
podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Boguszycach nie
tylko jest doskonałym i obowiązkowym
uczniem, ale poświęca swój czas również
na naukę gry na fortepianie. Języka niemieckiego także uczyła go babcia – zaczął, gdy
miał 5 lat, a teraz włada nim biegle. Własną interpretację wiersza przygotowywał
blisko miesiąc.
Zuzanna Donath-Kasiura z TSKN wysoko
ocenia tegoroczny konkurs:
– Z roku na rok jest coraz wyższy poziom
i coraz większe zainteresowanie. Bardzo
nam odpowiada organizacja tego konkursu
w Prószkowie, myślę, że klimat tego miejsca
jest odpowiedni dla tego typu wydarzeń.
Konkurs organizowany jako kontynuacja odbywającego się od 1995 roku przez
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim„Młodzież recytuje
poezję śląską” ma na celu popularyzowanie niemieckojęzycznej poezji wśród dzieci
i młodzieży województwa. W tym roku
finansowo wsparli imprezę: Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, Konsulat Niemiec w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Dagmara Duchnowska

Złotniki

Nowy rok szkolny

14

pierwszoklasistów rozpoczęło w tym roku naukę
w szkole Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złotnikach.
Pierwszym krokom uczniów w szkole
towarzyszyła Burmistrz Prószkowa –

Róża Malik, absolwentka tej placówki. Wychowawczynią dzieci przez kolejne trzy lata będzie Iwona Janczak.
Gratulujemy i życzymy doskonałych
osiągnięć edukacyjnych.
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Fundacja Grupy Górażdże

Aktywni w Chrząszczycach

Po

uroczystej mszy świętej w parafialnym kościele w Chrząszczycach, w obecności
pocztów sztandarowych gminnych jednostek i wielu zaproszonych gości uroczyście
został poświęcony nowy samochód strażacki miejscowej OSP. Impreza, która odbyła
się później na boisku sportowym, była okazją do zaprezentowania nie tylko Mercedesa 307D, ale
także jego nowoczesnego wyposażenia, które wraz ze strojami treningowymi zostały zakupione
w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Fundacji Grupy Górażdże „Aktywni w Regionie”.

O strażakach z Chrząszczyc i ich pozapożarniczych osiągnięciach pisaliśmy
w lipcowym wydaniu „Kronikarza”. Wiele czasu poświęcają na działania społeczne: remontują remizę, zagospodarowują teren wokół budynku, dbają o właściwą jakość instalacji. Z drugiej strony – są też doskonale przygotowanymi do służby strażakami, czego
dali wyraz podczas ostatnich gminnych
zawodów pożarniczych zdobywając
pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach, w których startowali. Można
powiedzieć, że ich sukces, jako organizatorów życia społecznego jest zatem
zwieńczeniem wszystkich działań.
Tomasz Kurpierz, Prezes jednostki OSP
Chrząszczyce przywitał gości i przypomniał, z jakiej okazji strażacy się spotykają:
– Uzyskaliśmy grant Fundacji „Aktywni
w Regionie”, dzięki któremu wyposażyliśmy

nowy samochód oraz zakupiliśmy dla strażaków ubrania treningowe.
Nowy samochód, Mercedes 307D, został zakupiony już w 2012 roku przez Urząd Miejski
w Prószkowie, a w 2013 roku dzięki grantowi Fundacji „Aktywni w Regionie” wyposażony w nowoczesny sprzęt: między innymi
w motopompę Tohatsu VC 82 AS, aluminiową drabinę pożarniczą trzyprzęsłową,
przecinarkę do cięcia stali i betonu, maszt
oświetleniowy, radiotelefon nasobny motorola GP 360, pałki oświetleniowe. W ramach projektu zakupione zostały także dresy oraz hełmy dla drużyn harcerskich i młodzieżowych oraz buty specjalne Brandbul.
Realizację projektu docenił Komendant Gminny OSP, Tadeusz Domaradzki:
– Myślę, że Chrząszczyce pokazały, jak
można zadziałać społecznie. Chodzi
o to, by nie tylko się bawić, ale także inwestować w sprzęt.

Przywitana przez strażaków gromkim okrzykiem Burmistrz Prószkowa
Róża Malik doceniła działania chrząszczyckiej społeczności:
– To jest bardzo piękny dzień, nie dlatego,
że auto nowe, że nowy sprzęt, tylko dlatego, że są tutaj tacy wspaniali ludzie. Nazwa fundacji świetnie pasuje do Chrząszczyc: aktywni w regionie. Jesteście najaktywniejsi w całej gminie, co ma znaczenie nie tylko dla jednostki straży pożarnej,
ale dla całej lokalnej społeczności, dla całej wioski. Cieszy mnie to niezmiernie.
Strażacy z Chrząszczyc uczestniczyli
w 2012 r. w konkursie organizowanym
przez Fundację „Aktywni w Regionie”,
składając wniosek o wsparcie finansowe w ramach kategorii „Rozwój i promocja regionu” i otrzymali grant w wysokości 30000 złotych.
Fundacja „Aktywni w Regionie” rozpoczęła działalność na początku 2012
roku. Jej założycielami są trzy spółki
wchodzące w skład Grupy Górażdże:
Górażdże Cement SA, Górażdże Kruszywa sp. z o.o. i Górażdże Beton Sp.
o.o. Jej celem jest stałe wspieranie lokalnych społeczności, mieszkańców
miast i gmin, na terenie których prowadzą swoją działalność Fundatorzy czyli
spółki Grupy Górażdże, ze szczególnym
uwzględnieniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA.
Dagmara Duchnowska

DFK w Górkach
zaprasza na

9. OKTOBERFEST

22 września 2013 r.
zaczynamy o godz. 14
miejsce:
boisko przy dawnej szkole
w programie:
• Występ dzieci z przedszkola w Górkach • Swen Solisch
• Aneta i Norbert • Gminna Orkiestra Dęta z Prószkowa • Simona i Denis • Daria Noryńska
(fletnia pana) • DJ Stojanowski
• gastronomia •
gry i zabawy.

Zimnice Małe

Dwieście lat, pani Mario!
M
aria Mróz z Zimnic Małych, najstarsza mieszkanka gminy Prószków, 2 września skończyła 104 lata.
Z okazji urodzin odwiedzili ją w tym
dniu krewni, przedstawiciele władz
gminy oraz sąsiedzi. Urodzinowe
przyjęcie z kawą i kołoczem przygotowała rada sołecka wsi. – Niewiele miejscowości w Polsce może się poszczycić tak sędziwymi mieszkańcami
jak pani Maria – mówi sołtys Jan Gurbierz. – Mam nadzieję, że jeszcze wiele razy będziemy się tu spotykać z okazji jej urodzin.
Jubilatka spędziła życie w Zimnicach Małych, utrzymując się z 4-hek-

tarowego gospodarstwa. Od 35 roku
życia pracowała na nim sama, bo jej
mąż zginął na wojnie. Wychowała
dwoje nieżyjących już dzieci. – Nie
było jej łatwo, ale mimo to zawsze
była uśmiechnięta i chętnie wszystkim pomagała – mówią sąsiadki pani
Mróz.
– Dobry humor i pogoda ducha to chyba babci sposób na długowieczność –
przypuszcza Marcel Mróz, wnuk pani
Marii, który opiekuje się nią wraz
z żoną Moniką. – Nie przypominam sobie, by kiedykolwiek była zestresowana.
SK

Tadeusz Domaradzki
- Komendant Gminny OSP

Róża Malik
- Burmistrz Prószkowa

Tomasz Kurpierz
- Prezes OSP Chrząszczyce

