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„ORLIK” OTWARTY
Burmistrz Prószkowa - Róża Malik oraz Sandra Zylla - trenerka kobiecej
drużyny piłki nożnej LZS Polonia Prószków uroczyście przecięły wstęgę,
symbolicznie uruchamiając 21 marca br. działanie nowego kompleksu
sportowego przy miejskim stadionie. Dwa boiska oraz dostosowane do
właściwych standardów zmodernizowane budynki powstały w ramach
ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Tego dnia spotkali
się na nowych boiskach nie tylko działacze sportowi, ale także radni i sołtysi,
którzy ze względu na fakt otwarcia „Orlika” zdecydowali, by sesja odbyła się
w wyremontowanych w ramach inwestycji pomieszczeniach.
WIĘCEJ NA STRONIE 3

CAŁY ŚWIAT NA JEDNEJ SCENIE
Mieszkańcy gminy mieli okazję zobaczyć doskonały spektakl „Der Biberpelz”
- „Futro bobra”, autorstwa śląskiego laureata Nagrody Nobla Gerharta
Hauptmanna. Widowisko przygotowała Amatorska Grupa Teatralna 1975
z Beindersheim (LSG 1975 Beindersheim e.V.). Niemieccy aktorzy
przyjechali do Prószkowa w ramach projektu realizowanego przez
Stowarzyszenie Braterstwa w Prószkowie, we współpracy z Publicznym
Gimnazjum w Prószkowie. Wydarzenie było organizowane 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).
WIĘCEJ NA STRONIE 4

Wydaj 150 tysięcy na współpracę

TWÓJ POMYSŁ SIĘ LICZY!
Jeśli w Twojej okolicy znajdują się wyjątkowe miejsca, jeśli masz pomysł
na promocję, na zagospodarowanie terenu, na działania integrujące
mieszkańców całych Borów Niemodlińskich – zaplanuj działania
o wartości 150 tysięcy złotych i wyślij swój pomysł do biura LGD.
Twoje propozycje mogą dotyczyć:
- promocji obszaru, zabytków, przyrody i wydarzeń kulturalnych,
- zagospodarowania atrakcyjnych miejsc,
- wyznaczania tras i szlaków turystycznych,
- organizacji działań integracyjnych.
Twoje propozycje muszą:
- wykorzystywać zasoby Borów,
- być rozplanowane równomiernie, tzn. dotyczyć jak największej ilości
gmin położonych w obrębie Borów Niemodlińskich (nie mogą dotyczyć
tylko jednej wsi lub gminy),
- być zaplanowane do realizacji we współpracy z LGD Brzeska Wieś

Partnerstwo Borów Niemodlińskich szuka pomysłu
na projekt współpracy. Pomóż go znaleźć.
Do zagospodarowania jest 150 tysięcy złotych.
Historyczna (gmina Lewin Brzeski) lub LGD Wspólne Źródła (gminy
Korfantów i Biała),
- zwiększać atrakcyjność Borów dla mieszkańców i turystów,
- wyróżniać Bory na tle województwa,
- zostać zrealizowane w 2014 r.,
- zmieścić się w kwocie 150 tys. zł.
Swoją propozycję w dowolnej formie prześlij w terminie do 17 maja
mailowo na adres biuro@boryniemodlinskie.pl lub pocztą na adres
Partnerstwo Borów Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich,
49-100 Niemodlin. W temacie wiadomości lub na kopercie wpisz „150
tysięcy”. Osoby, które prześlą najciekawsze propozycje zostaną
nagrodzone zestawami albumów książkowych oraz map Borów
Niemodlińskich.
Zapraszam
Jadwiga Wójciak
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Praktyki w Hünfeld

CZAS NA ZGŁOSZENIA
Mieszkańcy gminy Prószków mają szansę wziąć udział
w rekrutacji do praktyk zawodowych, które odbywają się
w partnerskim mieście Hünfeld. Zgłoszenia pozwolą wyłonić
jedną osobę, która wyjedzie do Niemiec.
Praktyka trwa od 2 do 3 tygodni w okresie: 08.07.2013 do 16.08.2013.
Uczestnik ma zagwarantowany pobyt (nocleg i posiłki) przy niemieckiej
rodzinie oraz płatną pracę w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Hünfeld.
Weekendy będą okazją do poznawania okolic miasta z rodziną goszczącą.
Wymagania:
- wiek od 18 do 30 lat
- dobra znajomość języka niemieckiego
- złożenie w języku niemieckim listu motywacyjnego oraz życiorysu do
Urzędu Miejskiego w Prószkowie do dnia 17.04.2013 r.
Osobą do kontaktu jest inspektor UM w Prószkowie - p. Aneta Lissy-Kluczny
77 40 13 718.

INTERNET
BEZ OGRANICZEŃ…
…WIEKOWYCH
Na terenie całego kraju realizowany jest program Polska
Cyfrowa Równych Szans. Ta inicjatywa ma na celu wspieranie
działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych
Polaków z pokolenia 50+ i jest realizowana przez Stowarzyszenie
„Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
W lokalnych środowiskach w terenie idea ta jest realizowana przez tzw.
„Latarników”. To wolontariusze, którzy mogą stać się motorem napędowym
niezbędnej przemiany cywilizacyjnej w polskich gminach. Rolą Latarnika jest
stworzenie nowej jakości we własnym środowisku: inspirowanie, uczenie
i pomoc w korzystaniu z narzędzi cyfrowych, ale przede wszystkim przekonywanie dotąd nieprzekonanych do samodzielnych poszukiwań w sieci.
Latarnicy działają społecznie, nieodpłatnie organizując w środowisku
lokalnym spotkania poświęcone promocji internetu.
Grażyna Dolak - Latarnik Polski Cyfrowej - działający także na obszarze gminy
Korfantów w ramach akcji „Czy wiesz?” zachęca do współpracy: domy
kultury, szkoły, organizacje pozarządowe, biblioteki, sołtysów, a także osoby
prywatne, którym nie jest obojętny problem wykluczenia społecznego.
Potrzebna jest pomoc w zorganizowaniu miejsca na takie spotkania oraz
przy zapisywaniu chętnych na przyjemną pogawędkę przy kawie o korzyściach płynących z umiejętności serfowania w sieci. Nie trzeba mieć ani
komputera, ani też dostępu do sieci, aby takie spotkanie mogło się odbyć.
Latarnik niezbędny sprzęt przywiezie ze sobą. Ilość osób na takim spotkaniu
nie jest w żaden sposób określona - Latarnik przeprowadzi indywidualne
zajęcia z podstaw internetu dla np. czwórki przyjaciół, może także
poprowadzić prezentację dla czterdziestu osób albo zorganizować „Dzień
z internetem dla każdego”. Każdy uczestnik spotkania otrzyma pamiątkowy
dyplom, a dla najbardziej zaangażowanych osób ufundowane zostaną
dodatkowe upominki
Każdą chęć współpracy można zgłaszać pod nr tel. 501 238 042
To nie będzie nudny kurs komputerowy - internet poznamy dzięki
towarzyskiemu spotkaniu! Dalszą formę zgłębiania jego tajników Państwo
sami wybiorą.
10 spośród 13 milionów Polaków z generacji 50+ nie korzysta z Internetu!
ZMIEŃMY TO!

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Sp. z o.o. w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 13a
tel. 77 464 80 73
ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie prosi Mieszkańców Gminy Prószków
o przestrzeganie zasad związanych z eksploatacją instalacji kanalizacyjnej w budynku. Koszt usuwania awarii sieci kanalizacyjnej znacząco
wpływa na cenę odbieranych od Państwa ścieków.
DO KANALIZACJI NIE NALEŻY WYRZUCAĆ:
• dużych ilości resztek pożywienia, zwłaszcza gdy są one tłuste;
• stałych odpadów, takich jak: kości, szmaty, wata, pierze, trociny;
• gruzu, piasku;
• chusteczek nawilżających, dla niemowląt;
• dużej ilości ręczników papierowych;
• pieluch, podpasek;
• środków agresywnych chemicznie.
Odradzamy także stosowania środków do
udrażniania kanalizacji w proszku i granulkach,
gdyż bardzo często zdarza się, że zalegają one
długo w rurze kanalizacyjnej i tworzą po
pewnym czasie coś w rodzaju zaprawy
cementowej.
Stosowanie się do powyższych zaleceń przyczyni się do zmniejszenia
liczby awarii sieci kanalizacyjnej.

POĆWICZ PAMIĘĆ Z LUDŹMI LASU
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich wydała kolejny
materiał promujący zabytki i przyrodę siedmiu gmin. Tym razem są to karty
do gry edukacyjnej „BORY MEMORY”. Zadaniem graczy jest rozłożenie
wymieszanych kart obrazkami do dołu w układzie 7x8 lub innym, tak by
podzielić 56 kart. Początkujący mogą zaczynać od mniejszej ilości par. Każdy
gracz kolejno odkrywa dwie karty, starając się trafić na parę takich samych
obrazków. Jeśli to się nie uda, odkłada karty w to samo miejsce, w którym
przed chwilą leżały i kolejka przechodzi do następnej osoby. Jeśli para kart
zostanie odgadnięta, karty się zabiera, odkłada na bok i wybiera jeszcze raz.
Wygrywa ten, kto zbierze największą ilość kart.
Karty BORY MEMORY można bezpłatnie otrzymać w siedzibie Lokalnej
Grupy Działania w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34,
na II piętrze.
Zapraszamy do zabawy.
Jadwiga Wójciak
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KOMPLEKS SPORTOWY „ORLIK”
Oficjalnie inwestycja została oddana do użytkowania 13 lutego
2013 r. Kompleks powstawał od 27 sierpnia 2012 r. Na realizację
tej inwestycji, zgodnie z zasadami programu, Gmina Prószków
otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w kwocie 653 000 zł, od Marszałka Województwa opolskiego –
13 000 zł, z gminnego budżetu wydano 278 688,00 zł. Całkowity
koszt inwestycji: 944 688,00 zł.
W ramach Orlika zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne, min. do
siatkówki i koszykówki, oraz boisko do piłki nożnej. Zostały także
zmodernizowane szatnie na stadionie i zmieniony sposób ogrzewania;
obecnie jest tutaj piec na ekogroszek. W obiekcie wydzielono także
pomieszczenia przynależne kompleksowi Orlik oraz docieplono budynek
i wykonano nową elewację. Użytkownikiem i zarządcą obiektu jest Ośrodek
Kultury i Sportu w Prószkowie (umowa użyczenia).
- Boiska są ogólnie dostępne i bezpłatne dla każdego. Został zatrudniony
trener środowiskowy, który pełni rolę animatora sportu. Wynagrodzenie
dla trenera częściowo jest finansowane przez Szkolny Związek Sportowy
„Opolskie” oraz z budżetu Gminy - mówi Kierownik Wydziału Gospodarki
i Rozwoju, Monika Czech. Animatorem sportu w kompleksie Orlik jest
Sandra Zylla.
- Prócz tradycyjnych zajęć, planujemy wakacyjne prowadzenie zabaw
i gier dla dzieci i młodzieży - zapowiada trenerka.
Z boisk Orlika korzystają również szkoły oraz kluby sportowe - przede
wszystkim kluby piłki nożnej: LZS Polonia Prószków; Orzeł Źlinice; LZS
Przysiecz.
B. Ilków
Boiska są ogólnie dostępne w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
12.30 do 20.30. Obecnie z powodu utrzymującego się śniegu są zamknięte.

INWESTYCJE W REALIZACJI
Obecnie w Gminie Prószków są w trakcie realizacji
dwie inwestycje:
Przebudowa i rozbiórka dawnej poczty na świetlicę
wiejską w Źlinicach. Przetarg nieograniczony został
rozstrzygnięty, wykonawcą została firma ANBUDKRAPKOWICE. Całkowity koszt robót wynosi 591
010,83 zł. Inwestycja jest częściowo finansowana
z programu PROW – działanie „odnowa i rozwój wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - w kwocie 283
820,00 z – pozostałe koszty są finansowane z budżetu
gminy.
Roboty zostały rozpoczęte 20 listopada 2012 r.,
przewidywany termin zakończenia robót - 30 czerwca
2013 r.
Budowa Strażnicy w Ligocie Prószkowskiej.
Wykonawcą jest Firma ANBUD-KRAPKOWICE. Łączna
wartość robót ma wynieść 1 043 936,25 zł. Prace
budowlane zostały rozpoczęte 14 listopada 2012 r. termin zakończenia budowy wyznaczono na dzień
31sierpnia 2013 r. Inwestycja w całości jest
finansowana z budżetu Gminy.
Został ogłoszony przetarg na zadanie: „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu placu zabaw przy
przedszkolu Publicznym w Prószkowie”. Planowany
termin realizacji zadania to wakacje 2013 r.
Finansowanie w całości z budżetu Gminy Prószków.
B. Ilków

Uwaga!

TERMIN MINĄŁ
Przypominamy, że 15 lutego br. 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 wymaganymi załącznikami tj. kopia dotychczasowej umowy na odbiór odpadów i zgoda na
przetwarzanie danych osobowych). Jak największa ilość zebranych
deklaracji pozwoli na uniknięcie kosztów administracyjnych związanych
z wystawianiem decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które Burmistrz jest zobowiązany wydać w przypadku
niezłożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości. 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, którzy
nie dołączyli do deklaracji kopii dotychczasowej umowy na odbiór odpadów
również są proszeni o ich dostarczenie w jak najszybszym terminie.
Do przygotowania przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych niezbędne są dane z deklaracji złożonych przez właścicieli
nieruchomości. Przede wszystkim ilość osób faktycznie zamieszkujących na
terenie gminy pozwoli na przygotowanie szczegółowego opisu zamówienia.
Urząd Miejski zamierza ogłosić przetarg w kwietniu 2013 r., dlatego też
bardzo ważne jest uzyskanie deklaracji od mieszkańców w jak najszybszym
terminie.
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PROJEKT (NIE)AMATORSKI
Wizyta niemieckich aktorów w Prószkowie nie ograniczyła się
jedynie do wystawienia spektaklu – była również okazją do
wspólnej dyskusji o sztuce, teatrze i historii. Słowo „wspólnej”
ma w tym przypadku kilka znaczeń, bo dotyczy z jednej strony
rozmów Polaków, Niemców i Ślązaków; młodszych i starszych,
kobiet i mężczyzn, aktorów i nie-aktorów. Mimo że teatr, który
przyjechał do Prószkowa z Beindersheim nie jest teatrem
zawodowym , w tym kulturalnym wydarzeniu nie było nic
amatorskiego.
Amatorska Grupa Teatralna 1975
formalnie jest stowarzyszeniem,
które liczy 80 członków, spośród
których najmłodsza Aylin Wolff ma
4 lata, a najstarszą jest siedemdziesięcioletnia Doris Malzahn. Nie
wszyscy członkowie stowarzyszenia
są jednak aktorami. Część z nich po
prostu wspiera artystów składkami,
a część angażuje się w przygotowanie spektakli, jako scenografowie, asystenci, charakteryzatorzy.
- Wszystko zależy od sztuki, na
początku aktorzy spotykają się raz
w tygodniu, a im bliżej premiery,
tym próby są częstsze, odbywają
się nawet codziennie - mówi
Herbert Hügenell.
Teatr jednocześnie wystawia kilka
spektakli, zawsze planują trzy do
pięciu premier rocznie. W repertuarze ma zarówno utwory klasyczne, jak i współczesne - najważniejsze, jak zapewnia pan Herbert,
aby były na jak najwyższym poziomie. Wystawiają także dzieła
autorskie, ostatnio przygotowany
przez młodszą grupę aktorów
spektakl „Czy nikt nie słyszy, kiedy
krzyczę?”.
Aktorzy z Niemiec wysoko ocenili
warunki, w jakim przyszło im grać sala Ośrodka Kultury i Sportu,
ale i samo centrum kultury, jest ich
zdaniem, miejscem, gdzie można
znakomicie realizować się twórczo.
Sami nie mają aż tak dobrego
zaplecza, a mimo to ich teatr trwa
od 38 lat.
- Przez ten czas zgromadziliśmy
tyle scenografii, rekwizytów,
strojów, że musieliśmy wynająć
halę, aby to wszystko gdzieś
trzymać - tłumaczy aktor.
Zapytany o radę dla rozwoju
amatorskiego teatru, również
dorosłych, w Prószkowie odpowiedział żartobliwie:

- Jestem już emerytem i mogę
teraz przyjechać do Prószkowa.
W warsztatach i w spektaklu mógł
uczestniczyć każdy, sale każdego
dnia były pełne, a atmosfera
sprzyjała rozmowom.
- Szkoda tylko, że podczas
spektaklu niektórzy uczniowie
gimnazjum wychodzili. Zdaję sobie
sprawę, że dialekt, potocznie
nazywany „berlińskim”, mógł
wymagać lepszej znajomości
języka niemieckiego, ale zawsze
warto korzystać z okazji, aby się
osłuchać z językiem – mówi Aneta
Lissy-Kluczny.
Sztuka „Biberpelz” (Futro Bobra)
Gerharda Hauptmanna, śląskiego
noblisty, mimo trudnego języka zarówno samej komedii, jak
i użytego dialektu, była – dzięki
scenografii i charakteryzacji efektownym widowiskiem.
O przygotowanie aktorów do
wcielenia się w swoje role dbała
charakteryzatorka zawodowego
teatru z Mannheim.
Przyjazd grupy teatralnej do
Prószkowa był możliwy dzięki
dofinansowaniu projektu przez
Polsko-Niemiecką Współpracę
Młodzieży (Deutsch-Polnisches
Jugendwerk).
Celem tego przedsięwzięcia kulturalnego było 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. Goście wyjechali również do
Jeleniej Góry, by zwiedzić muzeum
wybitnego noblisty.

Dagmara Duchnowska

DEBIUT
Aneta L issy-Kluczny,
inspektor ds. promocji
Urzędu Miejskiego
w Prószkowie, wokalistka
znakomicie władająca
językiem niemieckim
została poproszona przez
Amatorską Grupę Teatralną 1975 z Beindersheim o zagranie w spektaklu roli Frau Motes (na
zdjęciu aktorka z aktorem grającym jej męża). Pytamy, jak do tego doszło
i czy debiut aktorski przed własną publicznością jest stresujący:
- W jaki sposób mieszkanka Winowa wzięła udział w przedstawieniu
przygotowywanym w Beindersheim?
- Pani, która miała zagrać tę rolę ze względów rodzinnych nie mogła
przyjechać. Ponieważ koordynowałam całym projektem i często z tego
względu kontaktowałam się z panem Herbertem, zaproponował, bym ją
zastąpiła.
- Czy to była trudna rola i ile czasu zabrało Pani nauczenie się tekstu?
- Rola nie była wymagająca, na nauczenie się jej miałam trzy tygodnie,
ale nie znałam kontekstu, więc przygotowanie się sprawiło mi nieco
trudności. Dopiero podczas próby „weszłam” w rolę. Najtrudniej było
zapamiętać tekst we właściwej kolejności, aby osoba, z którą
prowadziłam dialog, wiedziała, co odpowiedzieć. To mnie trochę
tremowało. Jak już zeszłam i siedziałam w garderobie, to wtedy nagle
doszło do mnie, co powinnam była zrobić, jak zagrać. Wiedziałam już,
jakbym zagrała, gdybym raz jeszcze wyszła na scenę.
- Dziękujemy za rozmowę.

WIELE ZMIAN – WSZYSTKIE NA LEPSZE
Niemiecka grupa teatralna była już
wcześniej w Prószkowie, ponad 10
lat temu. Jak dzisiaj postrzegają
nasze miasto? Odpowiada Herbert
Hügenell, lider teatru:
- Ostra zmiana, sam wygląd miasta,
wyremontowany zamek, odnowione domy. Lepiej zagospodarowujecie przestrzeń, bo udaje
wam się modernizować zachowując zabytkowy charakter kamienic. Nie popełniliście tego błędu co
my, dlatego wasze miasto ma styl. Na pewno największe wrażenie
zrobił na nas teren po starej gorzelni, w miejscu której stoi teraz
znakomity hotel. Pięknie wygląda budynek Nadleśnictwa Prószków.
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Folwark i Dziekaństwo

WSPÓŁPRACA DFK
Folwark (gm. Prószków) i Dziekaństwo (gm. Komprachcice) to może
sołectwa niewielkie, ale bardzo aktywne. Zainicjowana przez grupę
z Komprachcic współpraca staje się już bardzo realna.
Tym razem wszyscy spotkali się w Folwarku, w restauracji „Maja”,
a w planach jest wspólny wyjazd do
elbląskich liderów Mniejszości Niemieckiej.
Początki współpracy to listopad
minionego roku, kiedy to przedstawiciele Dziekaństwa zaprosili do
siebie grupę z Folwarku.
- Nam powiedzieć raz po cichu
i jedziemy - dowcipnie komentuje
nawiązanie kontaktów Rita Żur,
właścicielka restauracji „Maja” oraz
główna - obok sołtysa Tadeusza
Wieszali i Anity Czech - organizatorka życia społecznego
w sołectwie.
Kolejne spotkanie odbyło się już
w Folwarku - 9 marca br. wszyscy
spotkali się podczas dorocznej
imprezy, organizowanej pod
hasłem „Dzień Kobiet”. Goście
z DFK, w skład którego wchodzą
mieszkańcy Dziekaństwa, Chmielowic i Żerkowic licznie reprezentowali swoją gminę. Doskonała

organizacja imprezy przez członków
DFK Folwark sprawiła, że zabawa
była przednia.
- Dlaczego właśnie my? –
zastanawia się sołtys Folwarku. –
Jesteśmy po prostu najmniejsi
w swoich gminach i potrafimy się
dobrze zorganizować. Jak coś
robimy, to robimy naprawdę
dobrze. Sobie i innym wieszamy
poprzeczkę wysoko. W Folwarku
każdy bardzo chętnie angażuje się
w działania społeczne, wystarczy
powiedzieć słowo.
Marcowe spotkanie poprowadził

Leon Macharczyk, któremu z werwą towarzyszył duet młodych
artystów: Simona Bieniek i Denis
Macioszek. Ich występy wokalne
i muzyczne oraz historyjki opowiadane piękną, śląską gwarą szczerze
i zasłużenie były oklaskiwane przez
zebranych.
Jakie są plany obu DFK? Wspólny
wyjazd w czerwcu do Elbląga –
trudno jednak nazwać to planem,
ponieważ wszystko zostało już
zarezerwowane i omówione w najdrobniejszych szczegółach.
- Będzie to czterodniowa wyprawa, podczas której nie tylko
spotkamy się z przedstawicielami
tamtejszych struktur, ale też
zwiedzimy tę część kraju: Malbork
Frombork, ujście Wisły. Wszystkie
wycieczki zwyczajowo kierują się

do Niemiec, albo do dużych
polskich miast. Chcieliśmy zrobić
coś innego, coś oryginalnego.
W wyjeździe wezmą także udział
przedstawiciele prószkowskiego
samorządu, w tym Burmistrz Róża
Malik – mówi Rita Żur.
Organizatorzy wyjazdu liczą, że
przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej z Elbląga zawitają i do nas,
a współpraca przyjmie szerszy
zakres.
- Myślę, że ta współpraca między
gminami będzie się rozwijać. Może
to powinna być inspiracja dla
innych miejscowości? - podsumowuje Tadeusz Wieszala.
Dagmara Duchnowska

Boguszyce, Źlinice, Chrzowice

WSZYSTKO DLA PAŃ
Jak co rok odbyła się nietypowa impreza, adresowana tylko
i wyłączenie dla pań z terenu sołectw: Boguszyce, Źlinice,
Chrzowice. Z okazji Dnia Kobiet wszystkie kobiety stają się
królowymi wieczoru – panowie mają za to moc obowiązków:
wręczanie kwiatów, podawanie do stołu, zabawianie,
pilnowanie porządku. W takiej formie impreza odbywa się już od
sześciu lat.
Każdego roku inne sołectwo przyjmuje na siebie organizację Dnia
Kobiet, teraz o oprawę święta pań
zadbało sołectwo Boguszyce.
Impreza, tradycyjnie już, odbyła się
w restauracji „Antek” w Źlinicach,
którą na potrzeby organizacji
święta udostępnili pomysłodawcom i gościom państwo Anna
i Paweł Jagło. Lidia Piechaczek,
sołtys wsi, zdradza:
- Zawsze staramy się, aby całą
organizację wzięli na siebie
mężczyźni, a przede wszystkim
część artystyczną. Pomysłów
szukamy w internecie, zmieniamy,
dostosowujemy do własnych
pomysłów.

Każdej z pań wręczono kwiaty, a na
stołach pojawił się kołacz, kawa
i szampan. Zaproszone zostały
wszystkie panie z trzech sołectw,
należących do parafii Trójcy Świętej,
jednak nawet organizatorzy nie
przewidzieli aż takiego zainteresowania. Przybyły 154 kobiety.
- Musieliśmy dostawiać krzesła
i nakrycia – mówi sołtyska
Boguszyc.
Prace nad przygotowaniem Dnia
Kobiet zaczęły się już na początku
lutego – czas ten w większości
zdominowały próby, prowadzone
najpierw w sali parafialnej,
a później w sali OSP w Źlinicach.
Panowie zaskoczyli nie tylko

repertuarem, ale także barwnymi
i oryginalnymi strojami. W tym
roku na scenie wystąpili także
chłopcy z przedszkola: Michał Olsok
i Tomek Nikolajczyk. W święcie
brała także udział młodzież ze szkoły
podstawowej i gimnazjum. Imprezę
poprowadził Zygfryd Matuszek
i Piotr Prochota. Szczegóły programu były jednak trzymane
w tajemnicy do samego końca, czyli
do dnia 10 marca br.
- Nie można było nikomu mówić,
co czeka panie – tłumaczy Lidia
Piechaczek.
A niespodzianek, które wywo-

źródło: www.boguszyce.pl

ływały serdeczny śmiech było
wiele: kelnerzy przebrani za
Hiszpanów, na scenie grający
Meksykanie, skecze – a wszystko to
w przygotowanej przez panów
scenografii i charakteryzacji, która
czasami uniemożliwiała rozpoznanie znanych przecież osób.
Dagmara Duchnowska
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Prószków

OCENA, WYCENA, WYSTAWA
Już po raz drugi myśliwi polujący na obszarze Borów
Niemodlińskich spotkali się w Prószkowie na Opolszczyźnie
podczas dorocznej oceny i wyceny medalowej strzelonych
w minionym sezonie trofeów. Towarzysząca wydarzeniu
wystawa pokazała, jak zasobne w jelenia szlachetnego są
tutejsze lasy. Do oceny przedstawiono 157 poroży, z czego dwa
uzyskały status srebrnych.
Poroże o wadze 6,18 kilograma,
osiemnastak nieregularny, obustronnie koronny, przedstawione
do oceny przez Adriana Grelę (Koło
Łowieckie Nr 4 „Knieja”, Opole)
zostało uznane za warte najwyższej
wyceny podczas tegorocznego
spotkania i otrzymało podczas
wyceny srebrny medal. Myśliwy
strzelił jedenastoletniego jelenia
w rejonie Szydłowa (obwód 61). Nie
było to jednak najcięższe trofeum –
Janusz Adamowski, myśliwy Koła
Łowieckiego Nr 1 „Jeleń” z Niemodlina trafił w okolicach stawu
Sangów dwunastaka regularnego

dwustronnego o wadze 7,80. I ten
wieniec zasłużył na srebrny medal.
W sumie podczas marcowej wyceny
w Prószkowie przyznano 13 medali,
w tym 11 brązowych. Leśnicy,
myśliwi, obserwatorzy oraz zwiedzający mieli okazję podziwiać
wszystkie trofea podczas wystawy,
na którą trafiały ocenione, a także
poddane wycenie medalowej,
poroża.
Projekt, by nadać ocenie wymiar
otwarty i edukacyjny zaproponował
Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków - Lech Olczyk. Tegoroczna,
druga już edycja tej niecodziennej

WSZYSTKO DLA PODOPIECZNYCH
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa
mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie
trudnych sytuacji życiowych których nie są one w stanie pokonać
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Polega
w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń
przewidzianych ustawami, ale jak się okazuje - nie tylko.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie starają się
podejmować inne działania w ramach niekonwencjonalnych metod pracy
w środowisku. Już niejednokrotnie otrzymywali pomoc przy realizacji swoich
przedsięwzięć ze strony lokalnych przedsiębiorców, a o to też chodzi w ich
działaniach. W ostatnich dniach stycznia pozyskano artykuły spożywcze
(mąkę, cukier, olej, ser itd.), z których pracownicy upiekli obwarzanki, faworki
i pączki - symbole dobrobytu i radości. Ten miły poczęstunek trafił do
starszych podopiecznych prószkowskiego ośrodka. Tym miłym gestem docenionym przez obdarowanych - pożegnano karnawał 2013.
W dniu 03.04.2013r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej

zdj. Łukasz Adamczyk

wystawy, potwierdziła, że był to
doskonały pomysł. Obowiązkowa
ocena poroży połączona z efektowną ich prezentacją sprawia, że
myślistwo może być inspiracją
w edukacji środowiskowej - w tym
roku w dwudniowej wystawie
towarzyszyli mieszkańcy Prószkowa, a leśnicy i myśliwi chętnie
opowiadali o ekosystemie, polowaniach oraz prowadzonej podczas
wystawy procedurze oceny i wyceny.
Pod względem organizacyjnym
prószkowska wystawa jest wyjątkowa w swojej skali. Zaangażowanie Nadleśnictwa Prószków
oraz Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu,
by procedura stała się atrakcyjna
nie tylko dla zainteresowanych,
zdała egzamin. Sala Ośrodka
Kultury i Sportu w Prószkowie
została 8 i 9 marca br. zaaranżowana
w sposób niecodzienny: wielkie
drewniane stojaki służyły do
prezentacji poroży, z których
najcenniejsze zostały dodatkowo
wyeksponowane. Nawet poczę-

stunek był serwowany w bufecie
stylizowanym na leśny paśnik.
Wdrożeniem pomysłu w życie zajęli
się leśnicy Nadleśnictwa Prószków:
- Ta koncepcja - by ocenę i wycenę
połączyć z wystawą poroży chodziła za mną od dłuższego
czasu. Wydaje mi się, że pomysł,
aby nadać ocenie walor edukacyjny, otworzyć się dla zwiedzających spoza środowiska leśników
i myśliwych jest właściwy. To także
możliwość spotkania się i porozmawiania, podzielenia się doświadczeniem samych myśliwych
oraz leśników. Podczas tradycyjnej
oceny zazwyczaj nie ma takiej
możliwości – mówi Nadleśniczy
Lech Olczyk.
Obowiązki wynikające z technicznej
oceny poroży przypadają przedstawicielom PZŁ. Pięć komisji,
w tym jedna prowadząca wycenę
medalową poroży, przez piątek
ważyła i mierzyła przedstawione
trofea.

Dagmara Duchnowska

w Prószkowie zorganizowali spotkanie dla
osób starszych, schorowanych z terenu gminy.
Celem spotkania była
integracja podopiecznych, wzajemne
poznanie, podzielenie
się problemami dnia
codziennego jak również wspólna zabawa.
Na spotkanie zaproszono Burmistrz Prószkowa - Różę Malik jak również zastępcę Burmistrz Annę Wójcik. Podopieczni Ośrodka mieli okazję dowiedzieć się od
przedstawicieli „Caritas” jak racjonalnie odżywiać się, jakie wykonywać
badania oraz działania w celu utrzymania sprawności organizmu jak
najdłużej. Spotkanie uświetnił występ zespołu „Przysieczanki”. Wszystkim,
którzy pomogli i przyczynili się do upiększenia spotkania dziękujemy.
B. Ilków
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SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

SONDA:

77 uczniów klas szóstych gminnych szkół podstawowych stanęło
4 kwietnia br. przed pierwszym poważnym testem swojej wiedzy
i umiejętności. Odpowiadali na pytania z zakresu języka
polskiego, matematyki, historii, przyrody, a także dowodzili, jak
dobrze radzą sobie z tekstami źródłowymi, wykresami i mapami.
W tym roku redakcja „Kronikarza”
odwiedziła szóstoklasistów Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie. Egzamin, zwany testem
kompetencji, miał na celu ocenę
wiedzy i umiejętności zdobytej
przez uczniów przez okres nauki
w szkole podstawowej z zakresu
czytania, pisania, rozumowania
i korzystania z informacji, wykorzystywania jej w praktyce oraz
liczenie. Wyniki testu to również
ważna informacja dla nauczycieli,
którzy dzięki sprawdzianowi mogą
ocenić efekty własnej pracy
z uczniami.
- Publiczna Szkoła Podstawowa
Prószkowie w ubiegłych latach
wypadała zgodnie z oczeki-

waniami pedagogów, wyniki
sprawdzianu były bardzo zadowalające, bo na poziomie wyższym niż
średnia wojewódzka - mówi
dyrektor placówki, Teresa Smoleń. Szóstoklasiści przed egzaminem
troszkę się denerwowali, ale sam
egzamin odbył się spokojnie,
zgodnie z procedurami CKE.
Wynik sprawdzianu nie ma wpływu
na dostanie się do gimnazjum, o ile
uczeń chce kontynuować naukę
w swoim rejonie. Jeżeli wybiera się
do szkoły spoza rejonu, rezultat
testu kompetencji może - chociaż
nie musi - zdecydować o przyjęciu
szóstoklasisty.
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Kinga Kalinowska:
Egzamin był dość trudny,
najwięcej problemów sprawiły
mi zadania z matematyki, ale
myślę że poszło mi dobrze. Do
testu najciężej przygotowywałam się przez ostatni
tydzień.

Artur Idzi:
Jak dla mnie, było zbyt mało
czasu na napisanie
wypracowania z języka
polskiego na temat: „Ulubiona
książka – list do kolegi lub
koleżanki”. Niektóre zadania
i pytania były dość trudne.
Najtrudniejsze były jednak
zadania z matematyki.

B. Ilków

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach

DZIEJE SIĘ W PRZEDSZKOLU!
DZIEŃ KOBIET
Tego dnia wszystkie dziewczynki miały okazję poczuć się wyjątkowo.
Chłopcy z grupy „ Biedronki” i „Kotki” przygotowali dla swoich koleżanek
i pań specjalny występ artystyczny. Nie zabrakło tańców, piosenek
i tradycyjnego „Sto lat!”. Przedszkolacy życzyli swoim koleżankom
wszystkiego najlepszego, uśmiechu na twarzy i spełnienia marzeń. Na
koniec młodzi dżentelmeni wręczyli dziewczynkom własnoręcznie
wykonane laurki i piękne żółte tulipany.

DZIEŃ MORZA
„Dzień pasiasty” oznacza dla przedszkolaków świętowanie Dnia Morza,
które odbyło się w placówce 14 marca br. Była to okazja do zapoznania
dzieci z tematyką marynistyczną: znaczeniem transportu morskiego,
bezpieczeństwem na morzu, ochroną środowiska i problemami ludzi
morza. Dzieci brały udział w różnych zabawach i konkursach związanymi
z morzem, była więc zabawa „Statki na morzu”, zabawy z gazetami, gry
ruchowe „Odpływają łodzie z bananami w świetle gwiazd”. Morze było
również przewodnim tematem wielu ciekawych prac plastycznych.

DZIEŃ ZIELONY
Dnia 21.03.2013 r. obchodziliśmy w przedszkolu Pierwszy Dzień Wiosny
oraz Obchody Zielonego Dnia. Tego dnia wszystkie dzieci przyszły
ubrane na zielono. Rozpoznawaliśmy pierwsze oznaki wiosny,
nazywaliśmy rośliny, ptaki, zwierzęta, które wracają do nas na wiosnę
z ciepłych krajów, bądź budzą się z zimowego snu. Szukaliśmy w sali
zabawek, przedmiotów oraz innych rzeczy w kolorze zielonym. Dzieci ze

wszystkich grup zaprezentowały programy artystyczne, były konkursy,
piosenki, tańce i wspólne pląsy.

DZIEŃ WODY
„Woda do picia, woda do mycia bez niej na świecie nie byłoby życia” 22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody.
Także i w boguszyckim przedszkolu dzieci przygotowały się na tę
niecodzienną imprezę. Przedszkolaki uczestniczyły w pogadance na
temat znaczenia wody w przyrodzie, znaczenia wody dla życia i zdrowia
człowieka, a także zapoznały się z jej właściwościami biorąc udział
w doświadczeniach z wykorzystaniem wody (co pływa, co tonie, co
rozpuszcza się w wodzie, oczyszczanie wody itp.).
Izabela Smarzlik (red. Dag)
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PRZEMOCY WBREW
Działający w Gminie Prószków zespół interdyscyplinarny ma za zadanie
m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie
działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych
bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.
Konieczne jest też opracowywanie i realizacja indywidualnych planów
pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc,
a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Obecnie zespół
interdyscyplinarny liczy 15 osób. Należy również dodać iż Gmina Prószków
jako nieliczna wśród pozostałych gmin w Polsce, w składzie zespołu ma
prokuratora. Zespół zwoływany jest na posiedzenie nie rzadziej jak raz na
kwartał, jeżeli zachodzi potrzeba, posiedzenia odbywają się częściej wg
zaistniałych potrzeb. W ramach komisji tworzone są również tzw. grupy
robocze, zwoływane w celu rozwiązywania problemów w indywidualnych
przypadkach. Z zespołem interdyscyplinarnym współpracują również
sołtysi, prawnicy, psychologowie, szkoły oraz kościół.
Celem działania zespołu jest integracja wszystkich podmiotów i koordynacja
działań przeciw przemocy w rodzinie. Do głównych jego zadań należą:
diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie; podejmowanie działań
w środowiskach zagrożonych przemocą (przeciwdziałanie przemocy),
rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy
osobom których dotknęła przemoc.
- Zespół oprócz ustawowych zadań na niego nałożonych, opracował
również ankiety w szkołach gimnazjalnych wśród uczniów i rodziców na
temat przemocy. Wyniki tych ankiet pokazały że problem przemocy jest
rozumiany przez dzieci, że przemoc jest zjawiskiem nasilającym się, ale
głównie widocznym w środkach masowego przekazu ale nie
w środowisku domowym - mówi Joanna Żyznowska z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, przewodnicząca komisji.
Pracownicy całego zespołu wciąż się szkolą, w ubiegłym roku zorganizowali
szkolenie prowadzone przez wybitnego prawnika specjalizującego się
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ukończył on aplikację sądową,
pracował m.in. w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet
i Mężczyzn, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym i Biurze Rzecznika Praw Dziecka.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” określa procedurę założenia jej rodzinie, którą
dotknęła przemoc domowa. W roku 2012 takich kart na terenie gminy
Prószków zostało założonych trzy, natomiast w 2013 - aktywnych kart jest
sześć.
- Pozwala to wysnuć wnioski iż problem przemocy w rodzinie w gminie
Prószków jest znikomy, co nie oznacza iż wcale nie istnieje. Wielu
członków rodziny których przemoc dotknęła, boi się lub wstydzi pójść po
pomoc, lub zgłosić ten fakt odpowiednim instytucjom. Pracownicy
Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+
zaprasza Panie i Panów po 45 roku życia do udziału
w programie rekreacyjnym „W zdrowym ciele zdrowy duch”
współfinansowanym przez Urząd Miejski w Prószkowie.
Program obejmuje różnorodne zajęcia, pod okiem wykwalifikowanego instruktora.
W programie: gimnastyka, nordic walking, tańce w kręgu oraz seanse relaksacyjne przy
dźwiękach mis i gongów tybetańskich.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!
Program, który rozpoczął się 3 kwietnia br. potrwa do końca listopada.
Zapraszamy na zajęcia stałe: gimnastyka - środy 19:30 (na dużej sali OKiS w Prószkowie).

Szczegółowe informacje na temat programu: Justyna Wicińska - tel. 604 075 882
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Zgodnie z Ustawą z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
na Gminach ciąży obowiązek wdrożenia i realizacji zadań zawartych w ustawie.
W Gminie Prószków program jest wdrożony od 2011 r. i zgodnie z ustawą został
powołany zespół interdyscyplinarny, w którego skład wchodzą:
Pracownicy socjalni; służby zdrowia; oświaty;
Kuratorzy sądowi; prokurator, policjant
Przedstawiciel gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Przedstawiciel Caritas – (jako organizacji pozarządowej)
Przemocą jest: bicie; szarpanie; obrzucanie obelgami, poniżanie,
kontrolowanie przez oprawcę wszystkiego co robi jego ofiara, zmuszanie do
robienia rzeczy poniżających, groźby.
POTRZEBUJESZ POMOCY?
ZADZWOŃ!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie
tel. 77 464 30 53; 77 401 37 15
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prószkowie
tel. 77 464 30 53
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
tel. 77 464 30 53; 77 401 37 15
Komisariat I Policji w Opolu, ul. Cmentarna 1a
tel. 77 474 69 97
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ośrodek
Interwencji Kryzysowej, Opole ul. Małopolska 20a
tel. 77 455 63 90
Ogólnopolski telefon zaufania „Niebieska Linia”
tel. 0 801 120 002

socjalni MOPS w trakcie wywiadów środowiskowych próbują wybadać
czy i gdzie taki problem może zaistnieć - tłumaczy Małgorzata Chrynus,
kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.
Każdy, kto jest świadkiem takiej przemocy powinien to natychmiast zgłosić.
Dlatego tak ważna jest współpraca i integracja wszystkich podmiotów.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego rozpropagowują ulotki
i informatory, które mają pomóc w zdiagnozowaniu problemu oraz
wskazania, co należy zrobić gdy się jest świadkiem takiej przemocy lub gdy
jest się ofiarą. Zazwyczaj przyczyną przemocy domowej są: alkohol, używki
(narkotyki), bezrobocie, poważne problemy finansowe.
- Osoby których dotknęła przemoc w rodzinie, bądź świadkowie - mogą się
zgłosić w którejkolwiek z instytucji współpracującej z zespołem
interdyscyplinarnym, gdzie zostaną skierowani do odpowiedniego
„ośrodka”, na przykład celem uzyskania pomocy prawnej,
psychologicznej, socjalnej czy medycznej - zapewnia Krystian Janikula,
członek zespołu i pracownik socjalny.
B. Ilków

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
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 9 maja (czwartek) 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.

Osoby chętne do skorzystania z dyżuru konsultanta GPI w Opolu,
proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Prószkowie
pod numerem telefonu 77 4013 718.
Przedmiotowe konsultacje odbędą się pod warunkiem, że chęć udziału zgłoszą
minimum 3 osoby.

INFORMACJA W ZASIĘGU RĘKI!

