6/2014

www.proszkow.pl

czerwiec 2014

Prószków

Prezydent Polski
gościem Mniejszości Niemieckiej
14 maja 2014 roku odwiedził Prószków i spotkał się z przedstawicielami
władz TSKN oraz mieszkańcami miasta Prezydent RP – Bronisław
Komorowski wraz z małżonką. Ta wizyta będzie z pewnością należeć do
najważniejszych wydarzeń w historii Prószkowa i siedziby DFK przy ulicy
Zamkowej 2. Tutaj właśnie został przyjęty Prezydent Komorowski wraz
z delegacją, w której znaleźli się posłowie, przedstawiciele administracji
rządowej, samorządowcy i działacze Mniejszości Niemieckiej.
Dagmara Duchnowska

Więcej na stronie 3

Prószków

Muzycy zagrają na trzech scenach
Orkiestry dęte już po raz szósty
przemaszerują przez Prószków.
21 czerwca br. odbędzie się
kolejna edycja Prószkowskiej
Parady Orkiestr.

M

oda na mocne granie z podziałem na trąbki, klarnety,
saksofony itd. wciąż trwa i nabiera
rozpędu. Orkiestra dęta nie kojarzy
się już wyłącznie z patriotycznymi
m a rsza m i , a l e ta k że z m u zy k ą
rozrywkową. Na koncertach zwykle
nie brakuje popkulturowych przebojów (np. „It's raining man” Geri
Halliwell) czy dynamicznego motywu przewodniego z filmu „Piraci
z Karaibów”, czy innych hollywoodzkich superprodukcji.
- Tym razem wystąpi u nas jedenaście orkiestr - zapowiada
dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu
w Prószkowie - Mariusz Staniów. Poprzednim razem było ich dwanaście, a wcześniej dziewięć.

W

sobotni wieczór w mieście
zagrają orkiestry dęte
z Prószkowa, Źlinic, Białej, Chrząstowic, Mechnicy-Kamionki, OpolaSzczepanowic, Świbia, Wrocławia
a także miejscowości Łapsze Wyżne
(Małopolska), z Sušic u Přerova
(Czechy) oraz Ternberg (Austria).
Paradę otworzą i zamkną gospodarze. Muzycy przemaszerują z rynku do miejscowego parku i tam
dadzą koncerty.
- Zdedydowaliśmy, że orkiestry

wystąpią na trzech scenach - mówi
dyrektor OKiS. - Granie tylko na
jednej ma podstawowy minus:
b a r d zo r ozc i ą g a s i ę w c za s i e .
Koncert każdego zespołu trwa po 45
minut. Dla tych, którzy grają jako
ostatni, zostaje już tylko garstka
słuchaczy.

Ligota Prószkowska

Remiza na jubileusz
Strażacy z Ligoty Prószkowskiej doczekali się nowej remizy. Nowoczesny
budynek został oficjalnie otwarty w obecności zaproszonych gości, mieszkańców sołectwa oraz druhen i druhów z miejscowej jednostki, a także
delegacji OSP z terenu całej gminy. To ważne w historii strażaków z Ligoty
wydarzenie zbiegło się z równie wyjątkową rocznicą. W tym roku jednostka
świętuje jubileusz 120 lat istnienia.
Dagmara Duchnowska
Więcej o święcie w Ligocie Prószkowskiej, jubileuszu jednostki OSP
Boguszyce-Źlinice i gminnych zawodach strażackich na stronie

J

edna scena stanie w Rynku,
druga na Placu Partnerstwa,
trzecia zaś w parku. Słuchacze będą
mogli wybrać dokąd się udadzą
i której orkiestry będą słuchać.
Występy są także bardzo atrakcyjne
wizualnie: zawsze oklaskiwane są
gorąco popisy instrumentalistów,
czy widowiskowe wymachiwanie
batutą przez dyrygenta. Największą
atrakcją wizualną jest jednak sama
parada. Kolejne maszerujące orkiestry przeplatane będą poruszającymi się z dużym wdziękiem
mażoretkami, a także delegacjami
z rozmaitych grup i instytucji.
Szkółka piłkarska OKiS, drużyna
dziewcząt-piłkarek, uczniowie
s z kó ł , Fo r m a c j a Ta ń c a N o w o czesnego Scorpion i reprezentacja
władz gminnych. A zatem: będzie
się działo.
Bartosz Sadliński

Na zdjęciu (po prawej):
orkiestra z Austrii
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Karta Rodziny i Seniora
Uprawnieni mieszkańcy Gminy
Prószków mogą już składać
podania o wydanie Opolskiej
Karty Rodziny i Seniora.

W

nioski na Opolską Kartę
Rodziny i Seniora będzie
można składać od dnia 16 czerwca
2 0 1 4 r. w U r z ę d z i e M i e j s k i m
w Pró szkowie w pokoju nr 16,
I piętro. Gmina Prószków podczas
sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
podjęła uchwałę, która mówi że
rodziny posiadające OKRiS już od
jednego dziecka uczęszczającego
do przedszkola będą miały zniżkę 50
% ustalonej opłaty. Do tej pory, aby
skorzystać z takiej zniżki przynajmniej dwójka dzieci z jednej rodziny
musiała uczęszczać do przedszkola.

Opolska Karta Rodziny i Seniora jest
narzędziem Programu Specjalnej
Strefy Demograficznej w województwie opolskim. Dzięki jej
wdrożeniu możliwe będzie - dla
upoważnionych do jej posiadania korzystanie m.in. z systemu zniżek
oferowanych przez partnerów. Do
ulg tych należy między innymi:
wprowadzenie powszechnych
zniżek oraz ulg wspierających
r o d z i ny o ra z o s o b y s t a rs ze w
o p ł ata c h za u s ł u g i p u b l i c z n e ,
głównie w instytucjach podległych
jednostkom samorządowym, jak
również w innych podmiotach
publicznych i prywatnych.
Uprawnieni do korzystania ze zniżek
są rodziny wychowujące minimum
2 dzieci w wieku do 18 lat (małżon-

JUBILEUSZ 10–LECIA
DZIAŁALNOŚCI
ZESPOŁU

„LIGOCKIE WRZOSY”
Z LIGOTY PRÓSZKOWSKIEJ

gościnnie Zespół „Ligocianki”
z Ligoty Prószkowskiej
kierownictwo artystyczne
Agnieszka i Przemysław Ślusarczykowie
15 czerwca (niedziela) godz. 17:00
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury i Sportu
w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 6
zapraszamy na stronę internetową i na facebook:
www.ligockie-wrzosy.art.pl
STOWARZYSZENIE
„NASZA WIOSKA – LIGOTA PRÓSZKOWSKA”

ZAPRASZA
19 CZERWCA BR. – BOŻE CIAŁO, OD GODZ. 14.00
NA LIGOCKIM BOISKU

(A W RAZIE NIEPOGODY W SALI DFK)

ODBĘDZIE SIĘ FESTYN

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ MOC ATRAKCJI DLA
DZIECI I DOROSŁYCH
W TRAKCIE IMPREZY ODBĘDZIE SIĘ TAKŻE ZBIÓRKA PUBLICZNA

kowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) zamieszkujące na terenie województwa
opolskiego; rodziny wychowujące
dziecko niepełnosprawne, które nie
ukończyło 26 roku życia i posiada
orzeczenie o niepełnosprawności
oraz osoby starsze, które ukończyły
65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

P

artnerami projektu są m.in.:
Wo j e w ó d z k a B i b l i o t e k a
Publiczna w Opolu, Teatr im. Jana
Kochanowskiego w Opolu,
Filharmonia Opolska im. Józefa
Elsnera w Opolu, Muzeum Śląska
Opolskiego w Opolu, Muzeum Wsi

Opolskiej w Opolu, Centralne
M u z e u m J e ń c ó w Wo j e n n y c h
w Łambinowicach - Opolu, Stowarzyszenie Delta Jurapark w Krasiejowie.

D

o grona wspierających wdrożenie programu mogą również
aplikować przedsiębiorcy z terenu
gminy Prószków. Włączenie się
w o ferowa n i e z n i żek d l a o s ó b
i rodzin objętych tym przedsięwzięciem z pewnością wpłynie na
zwiększenie liczby klientów. Zainteresowani taką współpracą właściciele prószkowskich firm proszeni
są o kontakt z inspektor Urzędu
Miejskiego w Prószkowie - Anetą
Lissy-Kluczny. Telefon: 774013718,
e-mail: promocja@proszkow.pl.

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, na podstawie art. 110w § 3
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1015, ze zmianami), podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 11.07.2014r. o godz. 12 w budynku Drugiego Urzędu
Skarbowego w Opolu, mającego siedzibę w Opolu, przy ul. Cementowej 6,
w pokoju nr 29, odbędzie się pierwsza publiczna licytacja nieruchomości należącej
spółki Outsorcing Europe sp. z o.o., położonej w Prószkowie, przy ul. Partyzanckiej
1a, powiat opolski, stanowiącej działkę nr 1443/4, o łącznej powierzchni 1,8443
ha, kart mapy 11, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą
OP1O/00076276/3. Nieruchomość ma charakter komercyjny i jest częściowo
zabudowana. Część niezabudowaną (ok. 56,16% gruntu) stanowi pole
inwestycyjne o nawierzchni gruntowej, nieuzbrojonej. Na części zabudowanej
(ok. 43,84% gruntu) znajduje się hala stalowa, produkcyjno-magazynowa,
wyposażona w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową,
z dobudowaną murowaną częścią socjalno-biurową, trzema wiatami stalowymi,
z infrastrukturą drogową i techniczną. Oszacowana wartość nieruchomości
wynosi 1 724 287,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 oszacowanej wartości
nieruchomości i wynosi 1 293 215,25 zł.
Osoba przystępująca do licytacji powinna złożyć wadium w wysokości 1/10
oszacowanej wartości nieruchomości, to jest w kwocie 172 428,70 zł. Wadium
winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego, wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu najpóźniej do
godziny 11 dnia roboczego poprzedzającego licytację (do 10.07.2014r.) Wadium
można także wpłacić na rachunek bankowy organu egzekucyjnego w NBP Oddz.
Okr. w Opolu nr 09101014010007651391200000 do dnia 07.07.2014 r. Zgodnie
z przepisem art. 111d § 3 powołanej wyżej ustawy w licytacji mogą również
uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji
stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.
W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach od 10 do 11,
wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać, w Drugim Urzędzie Skarbowym
w Opolu w pokoju nr 39, akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich
nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egze-kucji. Użytkowanie, służebności i prawa
dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone
najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu
własności stanie się ostateczne. Licytacja może zostać odwołana bez podania
przyczyn.
Pouczenie: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia
o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia o licytacji do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu.
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Prezydent Polski gościem
Mniejszości Niemieckiej
Dokończenie ze strony 1
Prezydenta z małżonką oraz towarzyszącą im delegację
przywitała na prószkowskim rynku Burmistrz Róża Malik
i Przewodniczący Zarządu TSKN – Norbert Rasch.

P

rezydenta witali także prószkowscy gimnazjaliści, dzierżąc w dłoniach
chorągiewki w barwach polskich i niemieckich. Nie spodziewali się
zapewne - podobnie jak i licznie zebrany w centrum miasta tłum - że
Bronisław Komorowski znajdzie chwilę, aby się z nimi przywitać. Prezydent
poświęcił mieszkańcom miasta i okolic sporo czasu przed obiadem
w siedzibie DFK Prószków, witając się serdecznie z każdym, nawiązując
rozmowę i żartując.
- Nie planowałam przyjścia, to był przypadek - mówi Dorota Wiercimok
Pudelko (na zdjęciu niżej), młoda mama, z którą Bronisław Komorowski
chwilę porozmawiał. - To będzie dla nas wyjątkowe wspomnienie. Prezydent
opowiedział o swoich wnukach i o tym, że właśnie spodziewa się kolejnego.

S

potkanie przy Zamkowej 2 miało już nieco inny charakter, chociaż
rozmowy odbywały się w niezobowiązującej atmosferze obiadu.
Prezydent przyznał, że sprawy mniejszości nie są mu obce, ponieważ jego
rodzina ma korzenie na Litwie. Zwrócił jednak uwagę na różnice między
traktowaniem mniejszości na Litwie i w Polsce.
- Przypomniał, że w naszym kraju prawa mniejszości są zabezpieczone
prawem, wspierane różnego rodzaju dotacjami - mówi Burmistrz Róża Malik
i dodaje: - W naszym przypadku jest to oczywiście też widoczne. Dzięki
wyliczeniu subwencji oświatowej dla szkół z językiem mniejszości narodowej
mogliśmy pozostawić na terenie gminy małe szkoły. To wartość dodana dla
obszarów zamieszkałych przez mniejszość.
W dyskusji uczestniczyli również zaproszeni goście: Europarlamentarzystka
Danuta Jazłowiecka, Poseł na Sejm RP - Ryszard Galla, wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, marszałek województwa opolskiego - Andrzej Buła,
Bernard Gaida - Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń
w Polsce, marszałek Roman Kolek oraz Rafał Bartek - Dyrektor Domu
Współpracy Niemieckiej. Towarzyszyły im: Maria Zdera - szefowa DFK
Prószków i Sylwia Białończyk - wiceprzewodnicząca.
- To było wielkie zaskoczenie, myślałam, że mamy tylko przygotować sale,
ale okazało się, że zostałyśmy również zaproszone. Lista gości była ustalana
na wyższym szczeblu, więc do końca nie wiedziałyśmy, że dostąpimy takiego
zaszczytu - mówi Maria Zdera.

Na prezydenckim stole
Obiad dla głowy państwa i zaproszonych gości przygotowywała
Restauracja Salomon, której właścicielami są mieszkańcy gminy
Prószków, rodzeństwo: Justyna Groehl i Tomasz Jaglo. Wyróżnienie
zakończyło się sukcesem - osobiste podziękowania za wspaniałe dania
złożyła panu Tomaszowi i pracownikom restauracji Anna Komorowska.
- Zapytano nas, czy jesteśmy w stanie przygotować obiad dla prezydenta
i towarzyszących mu osób. Oczywiście byliśmy w stanie - mówi Tomasz
Jaglo. Decyzja zapadła dziesięć dni przed wizytą głowy państwa.
Restauracja przygotowała trzy propozycje menu, podstawą wszystkich
miała być gęsina. Wybrana została potrawa, na którą składały się: pierś
z gęsi z sosem porzeczkowo-wiśniowym, z czerwoną kapustą i knedlami po
bawarsku. Deser był tradycyjnie śląski: kołacz i kawa. Na miejscu obecny
był przez cały czas obiadu lekarz pary prezydenckiej, próbki każdego z dań
na 72 godziny trafiły do lodówki. Firma przygotowywała także całą
zastawę - od obrusów po najmniejszy talerzyk. Odpowiedzialność była
olbrzymia.
- Najbardziej przeżywała to zlecenie nasza menedżerka - Dagmara Curlok przyznaje właściciel restauracji. - To z nią przedstawiciele BOR się kontaktowali i koordynowali pracę nad przygotowaniem obiadu.
- Takie wyróżnienie to docenienie naszej pracy. Bardzo nas to cieszy,
w ubiegłym roku gościliśmy ówczesną Minister Sportu, Joannę Muchę,
medalistów olimpijskich, ale gotowanie dla prezydenta kraju to zupełnie
coś innego - mówi Justyna Groehl.
Dzień przed wizytą funkcjonariusze BOR spotkali się z pracownikami
„Salomona”, sprawdzali zdolność do pracy, książeczki zdrowia, przepisy,
według których powstawały potrawy. 14 maja w Prószkowie prócz
właściciela była obecna siedmioosobowa ekipa kucharzy z szefową kuchni
- Justyną Kubanik. Wyróżnienie przez najważniejsze osoby z państwa
z pewnością było bardzo satysfakcjonujące, a podane danie - od niedawna
w menu restauracji - z pewnością należy teraz do często zamawianych.
Dag

W

izyta w Prószkowie była dla wielu osób niespodzianką, również dla
lokalnych włodarzy. Zarządowi TSKN zależało na zorganizowaniu
spotkania w siedzibie prężnej organizacji - DFK Prószków okazał się najlepszą propozycją. Atutem był też fakt, że członkowie koła sami wyremontowali swoją siedzibę i sami o nią dbają, pamiętając o zachowaniu wysokich
standardów.
- U nas nie ma zgody na bylejakość - deklaruje Burmistrz.
Podobne zdanie wyrazili goście, zdradzając, że są pod ogromnym wrażeniem uroku wiosek, które mijali jadąc do Prószkowa (Winów, Górki,
Chrząszczyce, Złotniki) i ich estetycznego zagospodarowania.
- Naprawdę wszyscy byliśmy pod dużym wrażeniem serdecznego i szczerego zachowania prezydenta i jego żony - podsumowuje Róża Malik.
Dagmara Duchnowska
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Rudolf Zmarzły

Człowiek 25-lecia
Rudolf Zmarzły otrzymał 44% wszystkich głosów oddanych na
kandydatów na Człowieka 25-lecia Powiatu Opolskiego w konkursie
organizowanym przez NTO. Głosowali przyjaciele, znajomi, rodzina,
ale także dawni uczniowie oraz internauci, którzy pana Rudolfa
nigdy osobiście nie spotkali. Mieszkaniec Folwarku zdeklasował
wszystkich. Zasłużenie.

T

rudno sobie wyobrazić imprezę w Prószkowie czy którejś z miejscowości
w gminie, bez udziału Rudolfa Zmarzłego. Od lat dokumentuje wszystkie najważniejsze wydarzenia. Jego zdjęcia i filmy zobaczyć można na
prowadzonej przez niego stronie www.folwark.de, którą miesięcznie
odwiedza kilka tysięcy osób. To największa kronika życia mieszkańców
gminy Prószków. Odwiedzają ją internauci z całego świata, a Rudolf Zmarzły
dba o to, by była aktualna. Gromadzi dokumenty, pożółkłe fotografie
z rodzinnych albumów, skanuje parafialne księgi, spisuje dzieje rodzinnej
wsi i Śląska.
- Niczego nie usuwam, chcę, by w internecie przetrwały dzieje naszej małej
ojczyzny - wyjaśnia Rudolf Zmarzły. - Dokumenty, zdjęcia, opowieści, dawne
legendy i obyczaje. To, co niegdyś przekazywano sobie z ust do ust. Jeśli ja
tego nie zrobię, to kto?

Pan Rudolf jest przekonany, że kiedyś prowadzenie strony przejmie od niego
wnuk. - W internecie jest już lepszy ode mnie - mówi.

R

udolf Zmarzły pochodzi z Folwarku, mieszka tam wraz z liczną rodziną.
Jest emerytowanym nauczycielem opolskiego „elektryczniaka”. Wychował m.in. 64 laureatów ogólnopolskiego Turnieju Młodych Mistrzów
Techniki, to absolutny rekord Polski.
Panie Rudolfie - w imieniu czytelników „Kronikarza Prószkowskiego” serdecznie gratulujemy!

Boguszyce

Strażackie laury
Zawody strażackie o Puchar Burmistrza Prószkowa odbyły się na Placu pod
Akacjami w Boguszycach 1 czerwca. Popołudnie strażacy z gminnych jednostek
spędzili na pokonywaniu kolejnych etapów w sztafecie oraz ćwiczeniach
bojowych. W rywalizacji o miano najlepszych startowało 25 zespołów w różnych
kategoriach wiekowych. Najliczniejszą obsadę przygotowała jednostka
z Chrząszczyc i im też przypadło w udziale najwięcej pierwszych miejsc.

D

ruhny i druhów dopingowali licznie przybyli na boguszycki plac mieszkańcy gminy,
którzy docenili przygotowanie przez gospodarzy świetnego festynu. W przerwach
panowie ze Źlinic i z Boguszyc serwowali przygotowane przez siebie przysmaki, w tym
znakomitą grochówkę. Był także pokaz ratownictwa pożarniczego prowadzony przez
zaprzyjaźnioną jednostkę OSP z Żerkowic (gm. Komprachcice).
Dag

WYNIKI:
Seniorzy:
I m. OSP Chrząszczyce
II m. OSP Ligota Prószkowska
III m. OSP Jaśkowice
IV m. OSP Boguszyce-Źlinice
V m. OSP Złotniki
VI m. OSP Prószków
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - Chłopcy:
I m. OSP Ligota Prószkowska
II m. OSP Jaśkowice
III m. OSP Prószków
IV m. OSP Boguszyce-Źlinice
V m. OSP Chrząszczyce
Harcerskie Drużyny Pożarnicze - Chłopcy Starsi:
I m. OSP Ligota Prószkowska
II m. OSP Chrząszczyce
III m. OSP Jaśkowice
IV m. OSP Boguszyce-Źlinice
V m. OSP Złotniki

Harcerskie Drużyny Pożarnicze
- Chłopcy Młodsi:
I m. OSP Chrząszczyce
Harcerskie Drużyny Pożarnicze
- Dziewczęta Starsze:
I m. OSP Chrząszczyce (1)
II m. OSP Chrząszczyce (2)
III m. OSP Ligota Prószkowska
IV m. OSP Złotniki
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
- Dziewczęta:
I m. OSP Złotniki
Seniorki:
I m. OSP Boguszyce-Źlinice
Oldboje:
I m. OSP Chrząszczyce
II m. OSP Boguszyce-Źlinice
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Boguszyce, Źlinice

80 lat ofiarnej pracy
Jednostka OSP Boguszyce-Źlinice świętowała 31 maja br. 80 lat
istnienia. Z tej okazji na Placu pod Akacjami w Boguszycach spotkali
się przedstawiciele samorządu lokalnego, druhny i druhowie oraz
mieszkańcy.

J

ubileuszowe obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji
strażaków, którą celebrował ks. prof. dr hab. Jozef Mikołajec, proboszcza
parafii pw. Trójcy Świętej w Boguszycach oraz proboszcz parafii św. Jana
Chrzciciela w Zimnicach Wielkich, Jan Czereda. Z kościoła na plac, gdzie
odbyła się część oficjalna poprowadziła strażaków i zaproszonych gości
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kaprys” pod kierownictwem Klaudiusza
Lisonia. Zasłużonym strażakom zostały wręczone medale i odznaczenia.
Gratulacje odbierali nie tylko druhny i druhowie, ale także ich rodziny, które
wspierają strażaków w ich służbie. Była też okazja do wyrażenia przez
jubilatów życzeń dotyczących rozwoju bazy sprzętowej jednostki.
- Potrzeby są. Znacie mnie i wiecie, że nie wszystkie mogę spełnić natychmiast, ale spełnię na pewno - mówiła w swoim wystąpieniu Burmistrz Róża
Malik. - W tym uroczystym dniu chciałam wam podziękować za to, że
jesteście. Chciałam przypomnieć, że to dzięki wam w 2010 roku nie było
u nas powodzi.

ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU
Druh Franciszek Broj
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
Druh Jan Wiercimok
SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:
Druh Joachim Kansy, Druh Wiesław Stolarski, Druh Alfred Wrzos
BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:
Druh Jerzy Lazik, Druh Marek Odelga
ODZNAKA STRAŻAK WZOROWY
Druh Artur Adolf, Druh Dariusz Grabas, Druh Rafał Krzyżowski, Druh Marcin Kansy,
Druh Rudolf Matuszek, Druh Jacek Stolarski, Druh Martin Woźnica

Podczas uroczystości zostali również odznaczeni członkowie z OSP Chrząszczyce
ODZNAKA STRAŻAK WZOROWY
Druh Rudolf Cygan, Druh Henryk Anioł, Druh Dariusz Hryniów, Druh Łukasz Hryniów,
Druh Marcin Maciek, Druh Damian Matuszek, Druh Krystian Maciek, Druh Robert
Margos, Druh Krystian Mróz, Druh Kamil Przybyła, Druh Michał Wójcik,
Druh Rudol Weinzettel, Druh Adolf Różyczka, Druh Franciszek Czollek, Druh Ginter
Schmolke, Druh Walter Nocoń, Druh Piotr Kowol, Druh Jerzy Klosa, Druh Tomasz
Kurpierz, Druh Andrzej Mróz
SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
Druh Józef Szymaniec, Druh Andrzej Wocka, Druh Joachim Mróz, Druh Jan Gogolok
BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
Druh Henryk Honczia, Druh Rajmund Niespor, Druh Waldemar Wocka
ODZNAKA WZOROWY STRAŻAK
Druh Waldemar Nocoń, Druh Radosław Barczyński, Druh Łukasz Sznober, Druh
Marek Szymaniec, Druh Paweł Skrzypczyk, Druh Norbert Schmolke,Druh Bernard
Miklis, Druh Hubert Malorny, Druh Fabian Honczia, Druh Daniel Honczia, Druh
Mateusz Herman, Druh Patryk Herman, Druh Jan Fornol
STATUETKA ZASŁUŻONY STRAŻAK DLA GMINY PRÓSZKÓW
Druh Ludwik Weber

Ligota Prószkowska

Remiza na urodziny
120 lat istnieje w Ligocie Prószkowskiej jednostka OSP. W roku tego
wyjątkowego jubileuszu strażacy otrzymali wymarzony prezent:
nowoczesną strażnicę.

B

udynek został dostosowany do obowiązujących standardów, a jego
oficjalnemu otwarciu towarzyszyła obecność przedstawicieli władz
Zarządu Głównego ZOSP RP, Zarządu Wojewódzkiego OSP oraz PSP, a także
reprezentacja samorządowa i poczty sztandarowe gminnych jednostek OSP.
W trakcie uroczystości odznaczono wyróżnionych i zasłużonych dla pożarnictwa strażaków.
ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU
Druh Tadeusz Domaradzki
MEDAL HONOROWY IM. BOLESŁAWA CHOMICZA
Druh Alfred Galus
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
Burmistrz Prószkowa Róża Malik
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
Druh Adolf Różyczka, Druh Franciszek Czollek, Druh Ginter Schmolke, Druh Walter
Nocoń, Druh Piotr Kowol, Druh Jerzy Klosa, Druh Tomasz Kurpierz, Druh Andrzej Mróz
SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
Druh Józef Szymaniec, Druh Andrzej Wocka, Druh Joachim Mróz, Druh Jan Gogolok
BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
Druh Henryk Honczia, Druh Rajmund Niespor, Druh Waldemar Wocka
ODZNAKA WZOROWY STRAŻAK
Druh Waldemar Nocoń, Druh Radosław Barczyński, Druh Łukasz Sznober, Druh Marek
Szymaniec, Druh Paweł Skrzypczyk, Druh Norbert Schmolke,Druh Bernard Miklis,
Druh Hubert Malorny, Druh Fabian Honczia, Druh Daniel Honczia, Druh Mateusz
Herman, Druh Patryk Herman, Druh Jan Fornol
STATUETKA ZASŁUŻONY STRAŻAK DLA GMINY PRÓSZKÓW
Druh Ludwik Weber
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Prószków
Od „własnej” brzoskwini do hodowli jedwabników

Gwiazdy parady
Podczas tegorocznej Prószkowskiej Parady Orkiestr wystąpią:
BLASKAPELLE ŚWIBIE: Bardzo młodą orkiestra, która powstała na bazie orkiestry Parafialnej
ze Świbia. Muzycy przyznają, że bazują na czeskiej dechovce - autorytetem dla muzyków
i wzorem do naśladowania jest kapela Vlado Kumpana. Co interesujące, Blaskapelle Świbie
nie ma jeszcze dyrygenta. Mierzy się z utworami według własnego uznania, a ponieważ grają
razem już 12 lat, radzą sobie całkiem nieźle. W 2013 roku orkiestra zajęła III miejsce na
Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Mniejszości Niemieckiej w Lichynii.
GMINNA ORKIESTRA DĘTA W PRÓSZKOWIE: Tej orkiestry mieszkańcom gminy nie trzeba
przedstawiać. Jej założycielem był ówczesny proboszcz parafii pw. św. Jerzego ks. Jan Surdziel,
a pierwszym dyrygentem i zarówno nauczycielem był Emil Wiśniewski. Wtedy orkiestra była
zespołem typowo kościelnym. Dzisiaj muzycy prezentują zróżnicowany repertuar, nad
wykonaniem którego czuwa od roku 1991 aż do dnia dzisiejszego dyrygent Andrzej Bojarski.
Gminna Orkiestra Dęta rocznie występuje około 50 razy. Orkiestra nie występuje tylko na
terenie naszej gminy, ale na terenie całego województwa jak również miała już swoje koncerty
w mieście partnerskim Hünfeld w Niemczech.
ORKIESTRA DĘTA W ŁAPSZACH WYŻNYCH: Powstała w 1882 roku, a więc 132 lata temu.
Miejscowość Łapsze Wyżne położona jest w województwie małopolskim, nieopodal Nowego
Targu. Orkiestra założona została przez mieszkańców wsi przy pomocy księdza Malinaja,
pochodzącego z rodziny Faltynów a wykształconego na Węgrzech. Orkiestra brała udział
w licznych przeglądach orkiestr dętych, gdzie zdobywała czołowe miejsca. W ostatnich latach
była wyróżniana na Podhalańskich Festiwalach Orkiestr Dętych. Muzycy biorą też czynny
udział w uroczystościach kościelnych jak i wiejskich i zawsze przyciągają licznych widzów.
Orkiestra bierze udział w corocznych podhalańskich przeglądach orkiestr dętych, występuje
na festiwalach orkiestr na Słowacji oraz koncertuje na różnych imprezach plenerowych.
MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA GMINY CHRZĄSTOWICE: Powstała w 2010 roku. Współzałożycielami orkiestry są lokalne koło Mniejszości Niemieckiej (DFK) w Chrząstowicach oraz
Urząd Gminy w Chrząstowicach. Orkiestra od samego początku stała się miejscem edukacji
muzycznej dzieci i młodzieży z terenu całej gminy. Obecnie orkiestra liczy 29 muzyków. W roku
2013 na Przeglądzie Orkiestr Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy zdobyła wyróżnienie.
Koncertuje w kraju (Opole, Ełk) i za granicą (Glasshütte oraz Neu Münster).
MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA KAPRYS: Wyjątkowy zespół kilkudziesięciu młodych
muzyków z terenu całej gminy Prószków i ościennych miejscowości. Swoją siedzibę ma
w Boguszycach-Źlinicach. Rudolf Matuschek, Joachim Kabela, Alojzy Olsok, to tylko niektóre
nazwiska osób, którym Kaprys zawdzięcza wiele, bo organizacja ponad pięćdziesięcioosobowego zespołu to praca skomplikowana. Funkcję dyrygenta zespołu od 2007 r. pełni
Klaudiusz Lisoń. W ciągu sześciu lat zespół rozpoczął i mocno rozwinął współpracę z czeską
orkiestrą - Morawska Veselka z Susič, z którą nagrał wspólnie trzy płyty CD i przeprowadził
kilka inicjatyw partnerskich w Polsce i w Czechach. Ściśle współpracuje również z Młodzieżową Orkiestrą Dętą BLOW z Huenfeld w Niemczech - miasta partnerskiego Prószkowa
ORKIESTRA DĘTA - MORAVSKA VESELKA - CZECHY: Założona w roku 1990, kiedy zakończył
działalność dziecięco-młodzieżowy zespół muzyczny w Pavlovicach u Přerova. W krótkim
czasie założono nową orkiestrę, na początku było tylko kilku młodych muzyków ze Sušic
i okolicy. W roku 1995 muzycy rozpoczęli tradycję grania koncertów bożonarodzeniowych. Od
roku 2004 razem z sołectwem Wsi Pavlowice u Přerova organizuje przeglądy orkiestr dętych
dziecięcych i młodzieżowych.
ORKIESTRA DĘTA PARAFII ŚW. JÓZEFA W OPOLU - SZCZEPANOWICACH: Powstała w 1981
roku. Założycielem orkiestry był ksiądz proboszcz Hubert Skomudek oraz parafianie: Paweł
Walecko, Józef Gocz, Józef Cebula oraz Joachim Wilczek. Orkiestra była odpowiedzią na
ogłoszenie „stanu wojennego”, zrodziła się idea stworzenia czegoś naturalnego, wynikającego
z potrzeb normalnych ludzi. Parafialna orkiestra działa dzisiaj bardzo prężnie i jest dumą
naszej Parafii ubogacając muzycznie najważniejsze uroczystości liturgiczne i wydarzenia takie
jak dożynki, kolędowanie czy festyny parafialne.
BIALSKA ORKIESTRA DĘTA: Zespół istnieje od kwietnia 1991 roku. Repertuar orkiestry
obejmuje utwory polskie i zagraniczne charakterystyczne dla typowych orkiestr dętych, ale
również fragmenty musicali oraz muzyki filmowej i poważnej. Orkiestra może pochwalić się
licznymi udziałami w przeglądach i festiwalach, a do najważniejszych osiągnięć możemy
zaliczyć wysokie miejsca zajmowane na regionalnych przeglądach orkiestr, między innymi
w Przeglądzie Orkiestr Mniejszości Niemieckiej organizowanym w Leśnicy, w którym to
orkiestra brała udział 9 razy i pięć razy stawała na najwyższym stopniu podium. Najważniejszym osiągnięciem orkiestry jest udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych
w Rybniku, gdzie orkiestra rywalizowała z orkiestrami z 11 krajów Europy i zdobyła nagrodę za
najlepsze wykonanie utworu solowego. W 2005 roku orkiestra wydała swoją pierwszą płytę.
ORKIESTRA DĘTA HANYS BAND: Orkiestra powstała w 1996r z inicjatywy trębacza,
saksofonisty Zdzisława Hanysa. Początkowo grała utwory biesiadne, ale w 1999 roku orkiestra
wzbogaciła swój repertuar muzyczny o muzykę filmową, swingową, rozrywkową, a także
o hymny, hejnały i marsze. W orkiestrze grają profesjonalni muzycy, w skład której wchodzą
absolwenci Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz innych szkół muzycznych.
ORKIESTRA DĘTA PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ MECHNICA - KAMIONKA:
Orkiestra w obecnym kształcie działa od 1995r. Powstała z orkiestry parafialnej działającej już
w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku przy parafii św. Jakuba Apostoła w Mechnicy. Od
1999r orkiestra rozpoczęła działalność przy OSP Mechnica-Kamionka. Muzycy posiadają
w swym repertuarze utwory kompozytorów i aranżerów polskich, niemieckich i amerykańskich. Prowadzona przez orkiestrę kronika została wykorzystana w pracy magisterskiej
„Orkiestra dęta z Mechnicy - próba monografii”.
MUSIKVEREIN TERNBERG - AUSTRIA - orkiestra, którą obecnie tworzy 65 muzyków powstała
w 1865 roku. Jej szefem jest Klaus Höllwarth, a kapelmistrzem Rupert Rosensteiner. Każdego
roku orkiestra bierze udział w artystycznych wydarzeniach, mając w swoim repertuarze
przede wszystkim klasyczną muzykę skomponowaną na instrumenty dęte. Podczas parady
w wykonaniu austriackich gości usłyszymy zapewne uwertury, walce, marsze i polki.

Po Królewskiej Akademii Rolniczej oraz Instytucie Pomologicznym, który
funkcjonował na ziemi prószkowskiej został pokaźnych rozmiarów
księgozbiór. Pod koniec maja został przeniesiony z budynku Pomologii
do biblioteki Domu Pomocy Społecznej.

U

roczystość z dnia 29 maja była okazją do przypomnienia sobie, czym właściwie jest biblioteka i do czego służy. Przywykliśmy bowiem do tego, że
dostęp do książek jest w dzisiejszych czasach raczej prosty i dotyczy wielu dziedzin, zwłaszcza w dobie internetu, tabletów itd. Wyobraźmy sobie jednak
sytuację, kiedy to książki w danej dziedzinie (np. ogrodnictwa) nie są gromadzone, opracowywane, konserwowane itd. Ludzka myśl jest wtedy zagrożona,
może zostać zapomniana. Myśl ogrodnicza, sadownicza czy pomologiczna
(dotycząca uprawy drzew owocowych) jest bardzo bogata, a z dostępnością
opracowań bywa - jak się dowiedzieliśmy - różnie.

Z

biór umieszczony niedawno w przyzamkowej bibliotece w Prószkowie liczy
kilka tysięcy egzemplarzy, także w obcych językach: angielskim, niemieckim
czy francuskim. Najstarsze pochodzą nawet z XVIII wieku. Królewska Akademia
Rolnicza oraz Instytut Pomologiczny to dorobek intelektualny obejmujący wiele
dziedzin. Opis drzew, aklimatyzowanie roślin owocowych, pszczelarstwo,
hodowla jedwabników (osławiona dzięki jednej ze scen z polskiego filmu „Chłopaki nie płaczą”), badania związane z budową roślin. A do tego poradnictwo,
szkolenia. Dla leśników, sadowników, pań domu. Bo ogrody to przecież rzeczywistość zarówno publiczna jak i prywatna.

M

ateriały o pielęgnacji drzew mogą być z kolei użyteczne w dobie dyskusji
o przydrożnych drzewach. Również ornitolodzy znajdą coś dla siebie.
Sytuacja instytutu i akademii pokazuje też, że pewne rzeczy nie trwają wiecznie,
a gdy już odejdą, trzeba ocalić od zapomnienia, co tylko się da. W przypadku
Prószkowa można mówić o konkretnych osiągnięciach, jak oryginalna odmiana
brzoskwini, truskawki.
Bartosz Sadliński

Opole, Prószków

Wspólna idea
Projekt, który zakłada utworzenie
przez opolską uczelnię na terenie
Pomologii centrum badawczego dla
rolnictwa i przetwórstwa został
zgłoszony jako projekt kluczowy dla
rozwoju województwa opolskiego.

3

0 maja br. w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja „Prószkowska Pomologia,
wczoraj, dziś i jutro” poświęcona
przyszłości prószkowskiej Pomologii.
Ze swoimi odczytami wystąpili tam
także: Burmistrz Prószkowa - Róża
Malik oraz Starosta Opolski - Henryk
Lakwa.

P

relegenci wskazywali na szanse,
jakie na utworzenie na terenie

byłego Królewskiego Instytutu Pomologicznego w Prószkowie centrum
badawczego dają fundusze europejskie zaplanowane na lata 20142020. Koncepcja centrum zakłada
współpracę samorządu, jednostek
naukowych oraz przedsiębiorców
i rolników. Ośrodek badawczy miałby
być kierowany przez Uniwersytet
Opolski. Szczegółowa koncepcja nie
została jeszcze przedstawiona. Prorektor prof. Janusz Słodczyk przyznał:
- Dzisiaj mówimy o myśli, o idei.

R

ealizacja planów będzie z pewnością możliwa dzięki współpracy z tak znaczącymi ośrodkami jak
Uniwersytet Humboldta w Berlinie,
czy Uniwersytet Landbruks Alnarp
w Szwecji, których reprezentanci również wzięli udział w dyskusji.
Dagmara Duchnowska
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Prószków

Czytanie wzbogaca

Ważne historie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach uczestniczyli w kolejnej
edycji IX Międzyszkolnego Konkursu „Młody Literat”, którego
organizatorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Opolu.
Wyróżnione zostały dwie uczennice.

I

X Międzyszkolny Konkurs „Młody Literat” jest imprezą cykliczną, mającą
na celu kształcenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się
różnymi formami wypowiedzi obowiązującymi w klasach IV-VI szkoły
podstawowej. W obecnym roku szkolnym tematem było napisanie listu do
dowolnej osoby na temat: „Muszę Ci o czymś ważnym powiedzieć”. Konkurs
włączony jest do Programu Opolskie Ogrody Talentów.
- To była nasza piąta edycja, zawsze przywozimy nagrody, albo wyróżnienia mówi polonistka Iwona Ciszewska.
Dag

B

adania przeprowadzone przez
różne instytucje potwierdzają,
że codzienne czytanie dzieciom
wpływa znacząco na poprawę ich
umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi
poziom czytelnictwa wśród uczniów. Fundacja „Cała Polska Czyta
Dzieciom” wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej o włączenie codziennego czytania ucz-

projekt. Było wspólne czytanie,
oglądanie fragmentów bajki, nauka
piosenek, prace plastyczne i rozmowy na temat przygód bohaterów. My, nauczyciele mamy świadomość, że czytanie dzieciom to
skuteczny sposób na wychowanie
czytelnika - człowieka, który stale
poszerza swą wiedzę i buduje
mądrość. Ludzie, którzy czytają,
podejmują lepsze decyzje, mają

niom do programów wszystkich
szkół i przedszkoli. Nie czekając na
wdrażanie zmian sami postanowiliśmy działać w tym kierunku,
dlatego rozpoczęliśmy we wszystkich klasach I-III wspólny projekt
„Kubuś Puchatek”. Polegał on na
czytaniu przez nauczycieli, a także
zaproszonych rodziców, tej właśnie
książki.Do projektu zaprosiliśmy
także grupę przedszkolną. Są to
dzieci, które od września będą
uczniami naszej szkoły. Mamy nadzieję, że wspólne działania sprawią, że szkoła będzie dla nich miejscem, do którego pójdą z radością.
W ramach projektu klasy trzecie
udały się do przedszkola, aby czytać
swoim młodszym kolegom książkę,
którą poznały w szkole. W środę,
28 maja br. przedszkolaki zjawiły się
w szkole i razem z uczniami klas
drugiej i trzecich podsumowaliśmy

szansę na lepszą pracę, lepsze
relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe
życie. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych
i samodzielnych ludzi - czytajmy im.
Warto zacząć od urodzenia, gdyż
fundamentem umiejętności językowych jest dobre osłuchanie się
z bogatym i poprawnym językiem,
jaki niesie tekst literacki - i nie zaprzestawać, gdy dziecko potrafi już
czytać samo, gdyż samotne zmaganie się z tekstem jest dla niego
przez długi czas zajęciem trudnym
i zniechęcającym. Mamy nadzieję,
że podobny projekt zrealizujemy
także w przyszłym roku szkolnym,
już z nowymi uczniami i dla kolejnych przedszkolaków.

ROZBITY WAZON I ŚNIEŻYCA W GÓRACH
Każdy pisarz stawiał kiedyś pierwsze kroki. Po latach często wraca do nich
z sentymentem. Marysia i Karolina ze Szkoły Podstawowej w Złotnikach
z powodzeniem wystartowały w międzyszkolnym konkursie „Młody Literat”.
Marysia Szindzielorz, klasa VI
Jako szkoła w Złotnikach startowaliśmy już po raz piąty, za każdym
razem udawało się zdobyć jakąś nagrodę. Tym razem tematem
pracy był list: "Muszę ci o czymś ważnym powiedzieć". Tekst nie
przekroczył półtorej strony objętości. Mój list był adresowany do
babci. Dotyczył historii: podczas zabawy z moją siostrą stłukłam
wazon, który był pamiątką rodzinną. Pisałam o tym, że żałuję.
Otrzymałam wyróżnienie. Ten tekst był specjalnie na konkurs, ale
czasem piszę też dla siebie.

Karolina Kiwus, klasa V
Nie było dokładnie powiedziane, do kogo ten list ma być
adresowany. Mogliśmy sobie wybrać. W ogóle każdego roku trzeba
napisać pracę na inny temat i w innej formie, np. opowiadanie.
Swój list pisałam do kuzynki. Dotyczył wydarzenia z mojego życia śnieżycy w górach. Tekst przygotowałam specjalnie na konkurs.
Zajęłam trzecie miejsce.

Złotniki

Śląska stolarnia
W tegorocznej edycji „Śląskiego Berania” - regionalnego konkursu
organizowanego przez Łubniański Ośrodek Kultury - uczniowie ze
złotnickiej szkoły dali … prawdziwe przedstawienie.

N

a konkurs jechali zarówno uczniowie, jak i ciężarówka wioząca scenografię i stroje. Przedstawienie „Pierwej u stolarza” było autorskim
przedsięwzięciem, opracowanym przez nauczycieli, z pomocą Andrzeja
Szindzielorza, właściciela fabryki mebli „Różowy Słoń” i propagatorki
śląskiej mowy i tradycji - Edeltraudy Gambki. Siedmiu młodych artystów wśród nich także reprezentant przedszkola - wcieliło się w postacie, które
poprowadziły publiczność przez zmiany, jaki zachodziły w warsztacie stolarskim na przestrzeni lat.

Z

łotniki to wieś, która kojarzy się ze
stolarstwem i produkcją mebli uczniowie sięgnęli więc do własnej tradycji i historii. Projekt zyskał uznanie
oceniających i grupa przywiozła nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca.
Uczniów przygotowywały: polonistka
Iwona Ciszewska oraz bibliotekarka
i nauczycielka religii - Klaudia Milek,
która przyznaje: - Pochodzę z Górek,
w domu mówi się po śląsku i z tego
powodu jest mi łatwiej przygotować na
przykład takie projekty.

Zespół nauczycieli klas I-III
PSP w Prószkowie

Zum Kindertag
Alle Kinder dieser Erde
sind die Kraft,
die die Welt
beständig macht.
Na Dzień Dziecka
Wszystkie dzieci na tej Ziemi
są tą siłą,
która ten świat
trwałym czyni.
Ingeborg Odelga
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Działo się! Działo się! Działo się! Działo się! Działo się!
Dla matek śpiewająco
Są różne sposoby, by uczcić Dzień Matki oraz - co za tym idzie - podziękować rodzicielkom
za serce włożone w wychowanie dzieci. Można to zrobić np. poprzez śpiew, jak miało to
miejsce w Prószkowie, 25 maja podczas uroczystego koncertu w dawnym kościele
ewangelickim.
W wyjątkowej scenerii wystąpiły dzieci z prószkowskiego Klubu Wokalisty, a także gościnnie
artystka z Krapkowic.
- Mieliśmy wspólny projekt z tamtejszym domem kultury, oparty na współpracy i wymianie
podopiecznych - mówi dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Mariusz Staniów.
Ponadto wystąpiły dwie pianistki, uczące się prywatnie u Ireny Szopy, a także - również dwie zgłębiające arkana muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej. Repertuar objął popularne dawniej
i dziś przeboje, m.in. „Ada, to nie wypada”, „Chodź, pomaluj mój świat” czy „Kołysanka dla
mamy”.
BS
W koncercie wzięli udział:
Klub Wokalisty Ośrodka Kultury i Sportu
w Prószkowie: Martyna Krysiak, Kinga Kubiesa,
Anna Broj, Paulina Klosa, Kamil Janoszek,
Tymoteusz Bartkowiak

Przysiecz:
Rodzinnie pod chmurką
Festyn rodzinny w Przysieczy ma
już swoją tradycję - tego jednego
popołudnia mieszkańcy sołectwa
spotykali się, by wspólnie świętować: Dzień Dziecka, Dzień Matki
i Dzień Ojca. Tym razem impreza
odbyła się na placu festynowym.
Organizatorzy: sołtys i rada sołecka
obawiali się nieco kaprysów pogody, ta jednak dopisała, podobnie
jak i uczestnicy festynu. Na plenerowej scenie wystąpili m.in. młodzi
tancerze FTN Scorpion.

Klub Wokalisty z Krapkowic: Julia Chrobok
Pianistki: Anna i Alicja Szindzielorz - uczennice
Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu,
Zofia Kmiotek i Emilia Biszer - uczennice p. Ireny
Szopa
Imprezę prowadziła Żaneta Plotnik, opiekunka
artystyczna Klubu Wokalisty w Prószkowie.

Prószków:

Młodzi podopieczni Heleny Kowol, którzy
uczestniczyli w Samstagskurs (Sobotnia
Szkoła Języka Niemieckiego) wzięli udział
w pikniku, który 31 maja odbył się w parku
przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie.
Dzieci przybyły na festyn razem z rodzinami zabawa zintegrowała wszystkich.

Nowa Kuźnia:
Majówka
Tradycyjnie już mieszkańcy sołectwa uczestniczyli w dorocznej majówce, którą rozpoczęło nabożeństwo przy kapliczce św. Anny Samotrzeciej, a zakończył festyn rodzinny
przy świetlicy wiejskiej. Organizatorami wydarzenia byli: sołtys, rada
sołecka i DFK.
O wiośnie i niefartownej żabce
Choć aura pogodowa pozostawiała wiele do życzenia, sala Ośrodka Kultury i Sportu
w Prószkowie wypełniła się radosnym śpiewem. Dzieci ze wszystkich przedszkoli
działających na terenie gminy pokazywały, co potrafią.
Dużą popularnością cieszyły się piosenki o wiośnie. Nic dziwnego, w końcu to właśnie miesiąc
maj dobiegał akurat końca, tym razem jednak pokazując za oknem swoje mokre oblicze. Nie
brakowało też utworów traktujących o matce (w związku z jej świętem, kilka dni wcześniej).
Ojców również docenili młodzi wokaliści. „Możesz być nawet mistrzem świata, tylko do domu
szybko wracaj” - tak do zapracowanych ojców zwracają się dzieciaki z zespołu Arka Noego.
A wraz z nimi przedszkolaki z gminy Prószków. Inne piosenki w niezwykle dynamiczny sposób
przenosiły słuchaczy o dżungli.
O wysoki poziom prezentacji zadbały nauczycielki. Część przedszkolaków zdecydowała się na
występ zespołowy, inne – przełamując tym większą tremę - zaśpiewali solo.
Tego festiwalu nikt nie wygrywał. Albo odwrotnie - wygrali go wszyscy. Zgodnie z bezstresowym
nurtem w pedagogice, żadne dziecko nie ucierpiało. Wszystkie dostały aplauz i upominki.
Bartosz Sadliński

