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Dni Prószkowa 2014

Gminny Zarząd DFK

Nikt się nie nudził!

Zaprasza na Pielgrzymkę Narodów
do Maria Hild
w Zlatych Horach w Czechach
w dniu 20 września br.
Godziny wyjazdów:
Kościół w Winowie: godz. 7.30
Kościół w Chrząszczycach: godz. 7.40
Rynek w Prószkowie: godz. 7.50.
Koszt wyjazdu: 70 zł od osoby
(zagwarantowany transport i obiad)
Zgłoszenia przyjmuje:
Andreas Heinrich, tel. 77 4743894

!
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ZAPRASZAMY NA

OKTOBERFEST
W GÓRKACH
W DNIU 20.09, O GODZ. 15.30
PLAC FESTYNOWY PRZY DAWNEJ SZKOLE

W

tym roku na plenerowej scenie Ośrodka Kultury i Sportu wystąpili
gorąco oklaskiwani artyści, w tym również lokalne zespoły, zadebiutował nawet gminny kabaret. W budynku kościółka ewangelickiego
odbył się koncert kwartetu smyczkowego, a prószkowska poetka Ingeborg
Odelga podpisywała licznie zgromadzonym sympatykom jej twórczości swój
nowy tomik wierszy.
Fotorelacja z tegorocznych Dni Prószkowa na str. 4 i 5

ZAPRASZA
DFK GÓRKI

Ligota Prószkowska

Dawno, dawno temu…

Boguszyce, Prószków, Złotniki

Ćwiczymy pod chmurką

S

rzy tzw. siłownie zewnętrzne stanęły w sierpniu w trzech sołectwach
gminy. Jedna z nich - w Złotnikach - została sfinansowana ze środków
Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie”, pozostałe z budżetu gminy. Na
zdjęciu urządzenia do ćwiczeń i rekreacji na prószkowskim stadionie.

ara (11 l., na zdjęciu z lewej) uczestniczyła w Bajkowej Nocy po raz
pierwszy, przyjechała z Chrząszczyc zainspirowana opowieściami
koleżanek i kolegów. Jej koleżanka Laura (12 l.) w Ligockim Młynie spędza
czas w bajkowej scenerii już po raz drugi. Dziewczętom podobało się
wszystko: czytanie opowieści, malowanie, spotkanie z policjantem,
wspólne nocowanie na wielkiej sali i okazjonalne koszulki, które otrzymał
każdy z uczestników.

Więcej na stronie 6

Więcej na str. 7

T
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Ośrodek Kultury i Sportu
w Prószkowie
organizuje

WARSZTATY Z KOWALSTWA
dla osób pełnoletnich
Zamiast nudnych jesiennych dni,
wspaniała i twórcza integracja.
Liczba miejsc ograniczona.
Daty i warunki finansowe uczestnictwa
w projekcie zostaną ustalone podczas
spotkań organizacyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Prószkowie

Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 września 2014 r.,
o godz. 17.00, w kuźni w Prószkowie, ul. Młyńska 2.

informuje:
• Od dnia 01.08.2014r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złożyła wniosek wraz
z dokumentami do dnia 31.08.2014 r., ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących
za miesiąc październik 2014 r. nastąpiła do dnia 31.10.2014 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od 01.09.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2014 r.
nastąpi do dnia 30.11.2014 r.
• Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od
01.11.2014 r. do 31.10.2015 r. przyjmowane są od dnia 01.09.2014 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 30.09.2014 r., ustalenie prawa do
wnioskowanych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących
za miesiąc listopad 2014 r., nastąpi do dnia 30.11.2014 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 01.10.2014 r. do 30.11.2014 r., ustalenie prawa do
wnioskowanych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących
za miesiąc listopad 2014 r. nastąpi do dnia 31.12.2014 r.
Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 774643053 lub
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie
przy ul. Opolskiej 17, pokój nr 11.

Przysiecz, Prószków

Profilaktyka w plenerze
Tradycyjnie od kilku już lat Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Prószkowie organizuje „LETNI WAKACYJNY
PIKNIK”. W tym roku również w dniu 12.08.2014 r.
w Gospodarstwie Agroturystycznym w Przysieczy odbyła
się impreza, w której wzięło udział około 70 osób.

N

a spotkanie zaproszono rodziców i ich pociechy. Podczas
spotkania odbyły się warsztaty dla rodziców dotyczące
podejmowanych działań profilaktycznych z zakresu narkomanii.
Prowadził je terapeuta do spraw uzależnień. Natomiast dzieci
aktywnie uczestniczyły w specjalnie przygotowanym dla nich
programie edukacyjnym. Pracownicy MOPS przygotowali
poczęstunek dla gości oraz moc atrakcji dla dzieci. Maluchy chętnie
fotografowały się z Kubusiem Puchatkiem.

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie serdecznie
dziękuje Państwu Lipińskim za umożliwienie zorganizowania
pikniku w ich gospodarstwie agroturystycznym.
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Ligota Prószkowska

Mega aktywni
Młodzieżowa Grupa MegaPaka,
która zadebiutowała z sukcesem
w pierwszej edycji konkursu
grantowego „Działaj Lokalnie”
realizuje kolejny projekt. W ramach
tego przedsięwzięcia młodzież
i członkowie Stowarzyszenia „Nasza
Wioska Ligota Prószkowska”
zaplanowali kilka imprez adresowanych
do mieszkańców wsi i całej gminy.

Kartoffelfest 2014

P

ierwszym przedsięwzięciem tej nieformalnej grupy młodych
mieszkańców Ligoty Prószkowskiej był „Projekt X - Nasz azyl”,
w ramach którego utworzono na ligockim boisku miejsce ogniskowe
i zrekultywowano nawierzchnię części terenu, tworząc niezłe warunki
do sportowych rozgrywek. Kolejnym etapem współpracy młodzieży
i należących do ligockiego stowarzyszenia dorosłych mieszkańców
sołectwa jest przedsięwzięcie nazwane "Wspólna zabawa i wspólna
praca - społeczność jednoczy i wzbogaca". Ten pomysł również uzyskał
dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego. Sześć tysięcy złotych
zostało wykorzystane na zakup profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego oraz na organizację imprez integracyjnych. Zostały zakupione
między innymi puchary na turniej piłki nożnej, który odbył się w Ligocie
Prószkowskiej pod koniec sierpnia.
- Zakupiony sprzęt został już wykorzystany podczas pierwszego
spotkania. Ten projekt polegał na zakupie sprzętu nagłaśniającego
i zorganizowaniu kilku imprez integracyjnych. Udało się nam bardzo
tanio kupić cały zestaw: cztery mocne kolumny, okablowanie, zestaw
mikrofonów bezprzewodowych, mikser. Teraz, kiedy już mamy własny
sprzęt możemy skrzyknąć się w ciągu kilku minut i już coś wspólnie zrobić
- mówi szefowa stowarzyszenia „Nasza Wioska Ligota Prószkowska”,
Bernadetta Mueller.
Osią turnieju sportowego był rozgrywki piłkarskie, startowało dziewięć
drużyn w różnych kategoriach wiekowych: od przedszkolaków do
seniorów.

Serdecznie zapraszamy
wszystkich miłośników potraw z ziemniaków na

„Jesienny Festyn Kartoflany”
KIEDY ?
GDZIE ?

Atrakcje :
tradycyjne potrawy z ziemniaków
- własnej produkcji
rodzinne gry i zabawy
występy młodych artystów
koncert Ligockich Wrzosów
zabawa taneczna
Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Nasza Wioska –
Ligota Prószkowska”
Grupa „MegaPaka”
Sołectwo Ligota Prószkowska

O

statniego dnia sierpnia mieszkańcy wsi spotkali się przy wspólnym
ognisku. Mimo zmiennej pogody na placu rekreacyjno-sportowym bawiło się całkiem sporo ludzi. Chociaż było to oficjalne pożegnanie wakacji, nie oznacza to wcale, że spotkań w Ligocie w tym roku już
nie będzie.
- Już pod koniec września czeka nas kolejny festyn, tzw. Kartoffelfest, na
który zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, a w grudniu zapraszamy na spotkania kolędowe - zaprasza pani Bernadetta (informacja
o imprezie na plakacie obok).

D

zień przed Kartoffelfest w sali wiejskiej odbędą się warsztaty
kulinarne prowadzone przez członkinie zespołu „Ligockie Wrzosy”.
Śpiewaczki będą uczyły młodsze pokolenie pieczenia ciasta, które
następnego dnia, podczas festynu będzie wręczane każdemu, kto kupi
cegiełkę na rzecz wsparcia realizacji kolejnego projektu.
- Złożyliśmy w ramach „małych projektów” wniosek na zakup strojów
dla zespołu. Wkład własny podzieliliśmy na niefinansowy - i jest to
właśnie prowadzenie warsztatów - oraz finansowy, dochód ze zbiórki
publicznej, prowadzonej w trakcie „ziemniaczanego festynu” - tłumaczy
Bernadetta Mueller.

28 września 2014 r., o godz. 15:00
Boisko w Ligocie Prószkowskiej

Serdecznie zapraszamy !

C

złonkowie stowarzyszenia i mieszkańcy sołectwa chętnie wspierają
młodzież w realizacji projektów. Taka jest w zasadzie wartość
dodana wszystkich przedsięwzięć: organizacją imprez zajmują się
młodzi ludzie, działający pod wspólnym hasłem „MegaPaka”. Dzięki
konkretnym działaniom chłopcy i dziewczęta uczą się planowania,
podziału obowiązków, budżetowania. Swoje nowe umiejętności
sprawdzą już 28 września - każdy, kto tego dnia odwiedzi Ligotę
Prószkowską zostanie gorąco przyjęty przez organizatorów.
Dagmara Duchnowska
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„Letni dzień w Prószkowie…”
W piątkowy ciepły wieczór, 22 sierpnia, w sali kościółka
poewangelickiego dyrektor OKiS ds. Kultury - Joachim Konsek
rozpoczął oficjalnie weekend atrakcji, organizowany każdego
roku pod hasłem „Dni Prószkowa”.

T

radycyjnie już święto miasta zainaugurował koncert muzyków
klasycznych, którzy przygotowali dla licznie zebranych melomanów
oryginalne aranżacje znanych przebojów. Zespołowi Opole Quartet, który
tworzą: Joanna Widawska - pierwsze skrzypce; Maciej Wachowski - drugie
skrzypce; Oleg Konowałów - altówka i Mikołaj Gałan - wiolonczela
towarzyszył pianista Krzysztof Odoj. W kameralnym wnętrzu kościoła
zabrzmiały m.in. utwory Czesława Niemena, The Beatles, muzyka filmowa.

P

o koncercie nastąpiła oficjalna prezentacja wydanego przez Gminę
Prószków tomiku poezji Ingeborg Odelga, zatytułowanego „Poesie in
meinem Leben” - „Poezja w moim życiu”. Autorka po polsku i po niemiecku
odczytała trzy swoje wiersze - dwa poświęcone rodzicom, a jeden nieubłaganemu Czasowi. Zebrani tego dnia w kościółku miłośnicy twórczości
pani Ingeborgi otrzymali w prezencie egzemplarze wydawnictwa; mieli też
okazję zdobyć autograf poetki. Do jej stolika ustawiła się kolejka miłośników
wierszy prószkowskiej autorki, która tego dnia otrzymała prócz bukietów
kwiatów także wiele ciepłych, serdecznych słów uznania.
Dag
Tytuł artykułu pochodzi z jednego z wierszy Ingeborg Odelga.

Kto będzie szybszy?
Tańcom nie było końca
Drugi dzień imprezy - sobota - został podzielony
na dwie części.

P

rzed południem i nieco później odbywały się imprezy adresowane do
dzieci i młodzieży oraz sportowców - część w parku przy Ośrodku
Kultury i Sportu, część na stadionie miejskim. W tym samym czasie na
plenerowej scenie występowali tancerze formacji „Scorpion”, którzy mieli
okazję zaprezentować zebranej publiczności choreografie, dzięki którym
prószkowski zespół zajmuje najwyższe miejsca w zawodach i mistrzostwach
tanecznych. Na zdjęciu: najmłodsza grupa, która była szczególnie mocno
oklaskiwana.

P

o południu i wieczorem park zdominowali dorośli, którzy jak każdego
roku czekali przede wszystkim na „Dyskotekę pod Gwiazdami”. Sobota
była dla uczestników imprezy prawdziwie roztańczonym dniem.

Podczas występów, obok plenerowej sceny odbywały się animacje
adresowane do najmłodszych. Trzeba było wykazać się sprawnością,
szybkością, odwagą i dobrą strategią. Nie brakowało do udziału w tej
zabawie dzieci, których dopingowali rodzice. Zabawa była przednia!

Śmiech to zdrowie

W niedzielę Dni Prószkowa zdominowały występy, które przede wszystkim
bawiły. Na scenie wystąpił zespół „Lewiniacy” z Lewina Brzeskiego, do
tańca i zabawy zachęcali prowadzący biesiadę śląską, a ocenie prószkowskiej publiczności poddał się niedawno powołany do życia kabaret
(więcej o tej grupie na stronie obok). Podczas zabawy na asfaltowy
„parkiet” wyszły pary, które chętnie „pokręciły się” do znanych piosenek.
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Debiut Ługi Bugi
Podczas tegorocznych Dni Prószkowa swój oficjalny debiut miał
kabaret, który tworzą: Piotr Pach, Daniel Szyndzielorz i Kamil Klimas.
Szczęśliwcy mogli zobaczyć ich podczas tegorocznego Rosenmontag,
gdzie brawurowo i dowcipnie bawili uczestników autorskimi tekstami.

T

rójka przyjaciół, którzy znają się jeszcze z gimnazjum, otrzymała po karnawałowym występie nie tylko owację, ale także zachęty, by nie ograniczać się
do okazjonalnych występów.
- Wiele osób nam mówiło, że powinniśmy robić to dalej, więc postanowiliśmy
spróbować - mówi Daniel Szyndzielorz z Ligoty Prószkowskiej.
Od pomysłu do działania krótka była droga i w maju prószkowski kabaret „Ługi
Bugi” uczestniczył już w pierwszym przeglądzie zorganizowanym przez Miejskie
Centrum Kultury w Żywcu. Dostał się do ścisłego finału, ostatecznie zajmując
drugie miejsce.
- Występowaliśmy w hotelu w tureckim Budrum, w październiku wybieramy się do
Bielska-Białej, planujemy też kolejne imprezy kabaretowe, chcielibyśmy wziąć
udział w przeglądzie PAKA - deklaruje Daniel.

P

rzygotowane przez siebie autorskie skecze zaprezentowali po raz pierwszy
przed mieszkańcami gminy. Tematyka trzech części była zupełnie różna - od
wizyty w śląskim sklepie, przez „wizytę Makłowicza” w Prószkowie, po wcielenie
się w postać Burmistrz Prószkowa - Róży Malik. Znakomite umiejętności naśladowcze Piotra Pacha i jego zdolność obserwacji relacji społecznych dały prawdziwie „wybuchową” mieszankę. Zgromadzeni pod sceną parkową przez cały czas
trwania kabaretowego spektaklu wybuchali śmiechem.

K

ażdy z członków kabaretu jest już zawodowo aktywny: Piotr Pach - niekwestionowany lider tego teamu prowadzi stolarnię, podobnie jak Kamil
Klimas, Daniel Szyndzielorz pracuje w hurtowni florystycznej.
Dagmara Duchnowska
Na zdjęciach:
1. Od prawej: Daniel Szyndzielorz i Kamil Klimas „spotkali się” w sklepie.
2. Piotr Pach (z prawej) świetnie naśladował głos Roberta Makłowicza, popularyzatora
regionalnych przysmaków…
3. …i Róży Malik – Burmistrz Prószkowa.

Sportowa sobota
Podczas tegorocznych Dni Prószkowa na miejskim stadionie odbywały
się sportowe rozgrywki w piłkę siatkową oraz w piłkę nożną. Przez cały
dzień fani sportu dopingowali drużyny, które licznie stawiły się
na turnieju.

P

o raz pierwszy w ramach weekendowej imprezy odbyły się takie rozgrywki,
chociaż ich pomysłodawca - Michał Kmiotek, właściciel pizzerii Sergio organizował zmagania piłkarskich „szóstek” już w poprzednich latach. Drugim
organizatorem był Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, stąd nietypowa nazwa
wydarzenia: Sergiokis Cup.
- Do udziału w turnieju zaprosiliśmy wszystkie drużyny, które trenują na boisku
Orlik. W samą piłkę nożną zagrało tutaj w czasie Dni Prószkowa dziesięć drużyn.
W siatkę grali reprezentanci sołectw: Chrzowic, Jaśkowic, Źlinice, zawodnicy Iskry
Zimnice, drużyna dziewcząt z tamtejszego gimnazjum. Przyznaję, że spodziewaliśmy się takiego zainteresowania, a ponieważ wyszło dobrze, będziemy taki
turniej organizować podczas każdych Dni Prószkowa - zapowiada Michał Kmiotek.

Z

wycięzcami turnieju piłkarskiego Sergiokis Cup została drużyna „Orzeł Źlinice”
(na zdjęciu), którzy na prószkowskim Orliku zaprezentowali świetną formę.
Dag

Wyniki rozgrywek
piłki siatkowej

OKiS PRÓSZKÓW
SKŁADA PODZIĘKOWANIE

I
II
III
IV
V

- ISKRA Zimnice Wielkie
- CHRZOWICE
- ŹLINICE
- JAŚKOWICE
- ZIMNICE WIELKIE
(dziewczyny)

PANU JOACHIMOWI WOCKA
ZA POMOC
W ORGANIZACJI TURNIEJU
PIŁKI SIATKOWEJ
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Chrząszczyce

Dokończenie
ze strony 1

Wytęż mózg
W ramach projektu „Pokolenie Plus” realizowanego przez
Fundację Górażdże „Aktywni w Regionie” na terenie gminy
Prószków, co poniedziałek odbywają się zajęcia dla ponad 30
osób w wieku 60 i więcej lat. W sierpniu seniorzy mieli okazję
wziąć udział w niecodziennych warsztatach neurofitness.

F

undacja Górażdże objęła swoim projektem mieszkańców Chrząszczyc,
Górek, Złotnik i Folwarku. W każdy poniedziałek, w godzinach od 14 do
17 zainteresowani rozwojem własnych zainteresowań uczestniczą
w zajęciach, warsztatach i wykładach, których efektem ma być zachęcenie
osób w wieku 60 i więcej lat do różnego typu aktywności. Przez trzy miesiące
- sierpień, wrzesień i październik - w sali parafialnej kościoła pw. Marii
Boskiej Szkaplerznej trwają zajęcia m.in. - fitness, twórcze, spotkania
z prawnikiem, policjantami, dietetykiem. W sierpniu cała grupa miała okazję
uczestniczyć w ćwiczeniach pobudzających pracę mózgu. Trening poprowadziła Monika Prześlakiewicz:
- Grupa, z którą spotkałam się w Chrząszczycach była bardzo twórcza i otwarta na nowe wyzwania. Mam nadzieję, że nie tylko zauważyli, jak w ciągu
zaledwie trzech godzin można pobudzić pracę mózgu, ale, że również we
własnych domach, albo na innych spotkaniach integracyjnych będą nadal
trenować. Każdy otrzymał materiały mające mu pomóc w codziennej pracy
nad uaktywnieniem szarych komórek.
We wrześniu seniorzy prócz udziału w dotychczasowej ofercie będą mieli
okazję poznać tajniki internetu i komputera. W ostatnim tygodniu miesiąca
do Chrząszczyc przyjedzie mobilna pracownia komputerowa. Zapraszamy.
Dag
Na zdjęciu: Trening twórczego myślenia był również okazją do integracji
i doskonałej zabawy. Projekt fundacji realizowany jest również w gminie
Gogolin, Łambinowice i Otmuchów.

UWAGA!
NIECH CIĘ ZOBACZĄ!
Od początku września każdy pieszy, który porusza się po zmroku poza
terenem zabudowanym ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych
na ubraniach, widocznych dla innych uczestników ruchu. Jest to przepis,
który ma poprawić bezpieczeństwo takich osób. Dotychczas obowiązek
noszenia odblasków miały jedynie osoby poniżej 15 roku życia. Pieszy może
się poruszać bez elementów odblaskowych po zmierzchu jedynie po drodze
przeznaczonej wyłącznie dla niego lub po chodniku bądź w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.
Pieszy, który porusza się po ciemnej drodze bez odblasków, dla kierowcy
jest w zasadzie niewidoczny, taką osobę można zauważyć dopiero z odległości 20 - 30 metrów. Ubranie z elementami odblaskowymi, opaski itp. są
dla kierowców widoczne już z ponad 150 m.

Boguszyce, Prószków, Złotniki

Ćwiczymy pod chmurką

Siłownie „pod chmurką” stały się w ostatnich latach bardzo
popularną formą zagospodarowania przestrzeni sportowej
i rekreacyjnej w sołectwach województwa opolskiego.
W ostatnich tygodniach nowoczesne, ogólnodostępne
urządzenia stanęły w trzech sołectwach. Zakup i montaż
stanowisk w Złotnikach został sfinansowany przez Fundację
Górażdże „Aktywni w Regionie”.

W

niosek przygotowali pracownicy urzędu - mówi sołtys Złotnik,
Elżbieta Dobis. - Ze względu na fakt otrzymania wsparcia postanowiliśmy, że sprzęt będzie w kolorze Grupy Górażdże, w szarym i zielonym.
Urządzeń zamontowanych przy boisku wiejskim jest sześć, ale stanowisk
osiem, ponieważ dwa urządzenia są dwustanowiskowe.
- Przygotujemy uroczyste otwarcie, planujemy ustawienie głazu, który
zostanie ozdobiony w sposób upamiętniający fundatora - deklaruje sołtys
wsi.

Z

e sprzętu może korzystać każdy, kto skończył 12, już teraz jest to
miejsce, które chętnie odwiedzają mieszkańcy Złotnik. Podobnie jest
w Boguszycach, gdzie zestaw siłowych urządzeń stanął przy placu festynowym. Szybko miejsce to stało się popularne wśród młodzieży i osób
starszych. Aktywność na świeżym powietrzu, to doskonała forma
utrzymywania się w zdrowiu nawet w podeszłym wieku.
Dag

Na zdjęciach:
1. Montaż urządzeń podzielony jest na etapy - najważniejsze jest
bezpieczeństwo korzystających z tej formy rekreacji.
2. Siłownia w Boguszycach to element obszaru rekreacyjnego wsi.
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Ligota Prószkowska

Jedna taka noc
Zakończenie wakacji zorganizowane przez Zarząd Gminny DFK
odbyło się już tradycyjnie w Gospodarstwie Agroturystycznym
„Ligocki Młyn” w Ligocie Prószkowskiej. Spotkały się tutaj dzieci
i młodzież z terenu gminy, które zgłosiły się do udziału w
wydarzeniu. Bajkowa Noc, czyli Märchennacht , odbyła się już po
raz siódmy i tym razem, podobnie, jak w minionym roku
program przygotowali Klaudia i Henryk Lakwa.

W

Winów

Integracyjny żniwniok
W tym roku mieszkańcy sołectwa spotkali się na placu przy
dawnej szkole, aby wspólnie uświetnić czas dożynek.

I

mpreza była wynikiem połączenia sił sołeckich i DFK Winów, którzy
zdecydowali, aby w tym roku dożynki miały formę integracyjnego festynu. Zaplanowano przede wszystkim atrakcyjny program dla dzieci.
- Są zabawy, gry sprawnościowe, konkurencje dla całych rodzin. Za udział
otrzymuje się nagrody finansowane z funduszy DFK. Wszystko to prowadzi
animator. Dla rodziców to bardzo ważne, że mogą wziąć z kimś porozmawiać, a ich dzieci w tym czasie są bezpieczne - mówi Anna Waleska,
szefowa DFK Winów.
Mimo zmiennej pogody, która 31 sierpnia mogła zniechęcić do wychodzenia
z domu, przy winowskiej szkole zjawiło się mnóstwo ludzi.
Dag

nocy z 29 na 30 sierpnia ponad trzydziestka młodych mieszkańców
gminy spotkała się w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu „Ligockiego Młyna”, którego gospodarze: Jolanta i Joachim Klosa zadbali o to, aby
klimat był prawdziwe bajkowy. Opowieści ze zbioru „Śpiewająca Lipka. Bajki
Słowian Zachodnich”, wydane w 1976 roku, czytali w tym roku: policjant
Maciej Kędra; wicestarosta opolski i jednocześnie Wiceprezes Powiatowego
Zarządu OSP - Krzysztof Wysdak, „hrabia Prószkowski”, w którego wcielił się
Henryk Lakwa oraz Klaudia Lakwa, która prowadziła również zajęcia twórcze
dla dzieci i młodzieży. Panowie wystąpili w mundurach i strojach, co jeszcze
bardziej podniosło atrakcyjność wydarzenia. Każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowe koszulki.
- Jako osoby odpowiedzialne za organizację tego spotkania dobieramy
osoby, które będą czytały dzieciom i staramy się, aby byli to ludzie, którzy są
autorytetami oraz budują poczucie bezpieczeństwa. W tym roku, podobnie,
jak w poprzednim zaprosiliśmy przedstawiciela policji i straży pożarnej.
Dzieci i młodzież nie tylko słucha aspiranta Kędry, ale także chętnie ogląda
policyjny samochód i dowiaduje się ciekawych rzeczy związanych z pracą
policjantów - mówi Henryk Lakwa.
W tym roku - ze względu na duże zainteresowanie - zwiększona została
liczba uczestników z 25 do 35 osób. Imprezę finansuje TSKN, rodzice płacą
jedynie za wyżywienie. Nad organizacją całości czuwała Sylwia Białończyk.
Dagmara Duchnowska
Organizator:
Gemeindevorstand der Sozial Kulturellen Gesellschaft der Deutschen
in Proskau (Deutsche Minderheit), Prószków, ul. Zamkowa 2, Norbert
Rasch Vorsitzender.
TSKN Zarząd Gminny w Prószkowie, Przewodniczący Norbert Rasch.
Na zdjęciach (powyżej):

1. Od lewej: Marcel i Szymon chętnie brali udział w zajęciach twórczych
związanych z popularnymi bohaterami bajek.
2. Policyjny samochód - w tym roku najstarszy jeżdżący radiowóz - zawsze
wzbudza zainteresowanie uczestników.

Na zdjęciach (poniżej):
1. Dzieciom i młodzieży nie przeszkadzała pogoda - najważniejsze była wygrana!
2. W jednej z konkurencji rodzice musieli z użyciem papieru toaletowego zmienić
swoje pociechy w mumie!
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Prószków

Prace na cmentarzu
Na cmentarzu parafialnym w Prószkowie, w miejscu od dawna porośniętym trawą,
z symboliczną brzozą pochowani zostali w 1945 roku niemieccy żołnierze, którzy zginęli podczas
natarcia Armii Czerwonej. Od sierpnia trwa ekshumacja ich zwłok przez Niemiecki Ludowy
Związek Opieki nad Grobami Wojennymi.

W

stępna lista zmarłych to było osiemdziesiąt osób, podczas prac ekshumacyjnych okazało się, że
pochowanych tutaj żołnierzy jest co najmniej trzy razy więcej. Odkrywane kolejne mogiły potwierdzają te
przypuszczenia. Identyfikacja szczątków jest niezbędna, aby móc przekazać informację o bliskim rodzinie. To ona
decyduje, czy chce sama ponownie pochować zmarłego, czy też zostanie on złożony na cmentarzu wojskowym.
Te, które są ekshumowane na terenie województwa opolskiego trafią do nekropolii w Nadolicach pod
Wrocławiem.
Dag

Supermecz

Z Prószkowem w tle
Ekipa kibiców piłki nożnej wyjechała 6 sierpnia br. na Supermecz,
w którym zagrali Śląsk Wrocław i Borussia Dortmund. Udział
w meczu zorganizował Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie.

P

iłkarzy dopingowali adepci sportowej sztuki, trenujący w szkółce OKiS
i ich rodzice. Wśród nich Dariusz Pater i jego dwaj synowie: Kuba (17 l.)
oraz Oskar (10 l.). Młodszy z powodzeniem ćwiczy w szkółce prowadzonej
przez instruktora OKiS - Jarosława Kublina i jest fanem FC Barcelona.
- Nie jesteśmy za niemiecką piłką, ale takie mecze nie zdarzają się często,
więc była to z pewnością znakomita okazja i ciekawe doświadczenie - mówi
Dariusz Pater, sympatyk hiszpańskiej i włoskiej, a także polskiej ligi.
Dla wszystkich kibiców piłki nożnej uczestniczenie w Supermeczu było
ważnym wydarzeniem - oczekują na kolejne wyjazdy organizowane przez
prószkowski Ośrodek Kultury i Sportu.
Dag
Na zdjęciu: od lewej - Kacper Mańkiewicz, Łukasz Staniów, Jakub Kublin,
Simon Kluczny

LIGOCKIE WRZOSY W OSTRÓDZIE
Zespół z gminy Prószków wystąpił 23 sierpnia br. podczas VIII
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Narodów Europy
„Pod wspólnym niebem”, który odbył się w Ostródzie
(województwo kujawsko-pomorskie).

F

estiwal jest organizowany już od 16 lat i odbywa się co dwa lata,
wcześniej w Olsztynie, w ty roku po raz pierwszy w Ostródzie.
Organizatorami i pomysłodawcami festiwalu są Związek Stowarzyszeń
Niemieckich Warmii i Mazur oraz Olsztyński Oddział Związku Ukraińców
w Polsce. Od początku istnienia imprezy, z Festiwalem współpracują też
olsztyńscy Romowie. Jedną z gwiazd tegorocznej imprezy był zespół
„Ligockie Wrzosy”, który wystąpił obok innych uznanych grup:
Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „KOŁOS” z Ukrainy oraz olsztyńskiego
„BERKUT”.

OKiS PRÓSZKÓW TWORZY WYSTAWĘ PT.

"PRÓSZKÓW WCZORAJ I DZIŚ"
W ZWIĄZKU Z CZYM ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ
O UDOSTĘPNIENIE NAM ZDJĘĆ PRÓSZKOWA I OKOLIC
Z LAT 1950-2000, KTÓRE PO ZESKANOWANIU
ZOSTANĄ PAŃSTWU ZWRÓCONE.
ZDJĘCIA MOŻNA PRZYNOSIĆ DO OKiS W PRÓSZKOWIE.
DZIĘKUJEMY

Gminny Zarząd Mniejszości Niemieckiej
organizuje w dniu 19. października 2014
wyjazd na

Galę Szlagierów
do Kędzierzyna-Koźla (Hala Azoty)
Całkowity koszt 70 zł
(cena biletu i przejazd autokarem)

Wydawca: Projekt Dagmara Duchnowska
e-mail: gazeta.kronikarz@wp.pl, tel.: 77 437 13 35
Na zlecenie
Urzędu Miejskiego w Prószkowie
46-060 Prószków, ul. Opolska 17
e-mail: ug@proszkow.pl

Wyjazd niedziela 19.10.2014 godz. 14.30
spod sklepu Centro w Prószkowie.
Informacja u przewodniczących DFK.
Zakup biletów i rezerwacja autokaru
Sylwia Białończyk lub Cecylia Kurpierz
77 40 13 700, 77 46 48 088.

Zdjęcia: Dagmara Duchnowska, fotolia.pl
Skład i opracowanie graficzne: wydawnictwo.opole4x4.pl

Organizator: Norbert Rasch/Sylwia Białończyk

