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Boguszyce

Podziękowanie za plony
Lidia Piechaczek - sołtyska Boguszyc miała przed sobą nie lada
wyzwanie. Ostatnie dożynki w tej miejscowości (łączone,
organizowane w Boguszycach i Źlinicach) miały miejsce
w latach 80., trudno było więc i jej, i społeczności wsi bazować
na doświadczeniach poprzednich lat. Można powiedzieć, że
tegoroczne gminne święto plonów było debiutem dla
mieszkańców Boguszyc i pani Lidii.

T

o było naprawdę wielkie przedsięwzięcie, ale myślę, że wszystko nam się
udało. Ustaliliśmy, że przed domami ustawimy bele słomy, które
gospodarze twórczo zaaranżują. I tak też się stało, nikt się nie wyłamał.
Chciałabym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tegorocznych dożynek - bez nich nie byłoby takiego sukcesu - mówi
sołtyska.
Więcej na stronie 4-5

Boguszyce

Historia w projekcie

Nowa Kuźnia, Zimnice Wielkie, Ligota Prószkowska, Górki

Jesienne imprezy

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszycach
uczestniczyli w polsko-czeskim projekcie „Śląsko-morawskie dni
historyczne 2014". Ideą tego przedsięwzięcia było wzajemne
poznanie historii Gminy Prószków - i szerzej Śląska Opolskiego oraz regionu Pavlovic u Přerova. Uczniowie spotykali się na
warsztatach, zwiedzali najbardziej interesujące pod względem
historycznym miejsca i doskonale się bawili.
Więcej na stronie 6

Zadebiutowali na czwartym
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kaprys” Boguszyce - Źlinice
podczas swojego debiutu na Międzynarodowym Przeglądzie
Orkiestr Euro-Musiktage Bösel (Niemcy, Dolna Saksonia) zajęła
czwarte miejsce. Muzycy zagrali utwór „The Lion King”,
w aranżacji John'a Higgins'a.

B

yła to już 52 edycja festiwalu należącego do największych
przedsięwzięć muzycznych tego rodzaju w północno-zachodnich Niemczech. To nie tylko okazja do wymiany opinii i doświadczeń
na niwie muzycznej, ale także do spotkania się młodych muzyków
z całej Europy.

Mieszkańcy Nowej Kuźni odwiedzają Źlinice, w konnej przejażdżce
wzięła także udział Burmistrz Prószkowa - Róża Malik

Koniec września i początek października to - mimo czasami
deszczowej pogody - doskonały czas na organizację imprez
integracyjnych. Obowiązek ten biorą najczęściej na siebie lokalne
DFK, planując własne „oktoberfesty”. Nie brakuje ich i w gminie
Prószków.

N

ietypowe wydarzenia zaplanował dla członków swojej organizacji
i mieszkańców Nowej Kuźni Józef Dudek, który w niedzielne popołudnie zaprosił na… konną wyprawę do Źlinic. Ponad 50 osób przyjechało
bryczką do „Starej Poczty”, świetlicy wiejskiej, którą w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich samorząd Prószkowa wyremontował
w minionym roku.

Więcej na stronie 7

6 października rozpoczął się „Europejski Tydzień Świadomości
Dysleksji”. Wśród zajęć realizowanych z tej okazji w Publicznej Szkole
Podstawowej w Prószkowie są warsztaty adresowane do uczniów
różnych grup wiekowych, gra terenowa, prezentacje multimedialne
autorstwa uczniów klas IV-VI.
Szczegóły na www.pspproszkow.pl
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Prószków

Formacja na mistrzostwach
W maju tego roku Formacja Tańca Nowoczesnego
Scorpion brała udział w Mistrzostwach Polski
„Street Dance Show” i uzyskała kwalifikacje
do kadry Polski w 5 kategoriach.

N

a Mistrzostwach Świata w Usti nad Łabą, które odbyły się 20-21
września br. zespół Scorpion godnie reprezentując Polskę zdobył:
6 miejsce - w kategorii mini formacje disco dance pow. 15 lat za
choreografię pt. „Disco Power” w wykonaniu grupy SCORPION SENIORZY
11 miejsce - w kategorii formacje street dance show pow. 15 lat za
choreografię pt. „Cybernetyka” w wykonaniu grupy SCORPION SENIORZY
12 miejsce - w kategorii mini formacje street dance powyżej 15 lat za
choreografię pt. „Portal” w wykonaniu grupy SCORPION SENIORZY
FTN Scorpion zaprasza udziału w zajęciach swoich formacji.
Zdjęcia: Zespół Scorpion

Szybkie wiadomości
Od dwóch lat Gmina Prószków uczestniczy w systemie szybkiej
komunikacji i ostrzegania mieszkańców z pomocą SMS (krótkich
wiadomości tekstowych wysyłanych na wskazane numery
telefonów komórkowych). Wdrożony Samorządowy Informator
SMS to lider w dostarczaniu tego typu systemów i co
najważniejsze: dla tych, którzy zdecydują się na udział w tym
systemie komunikacji jest to system w zasadzie całkowicie
bezpłatny. Właściciel telefonu komórkowego ponosi jedynie
jedną, standardową dla swojej sieci telekomunikacyjnej opłatę
z wysłanie SMS w chwili rejestracji. Z wszystkich pozostałych
działań korzysta już za darmo.

W

ielu skorzystało już z tej bezpłatnej usługi, jednak wciąż część
społeczności gminy nie ma dostępu do aktualnych i bardzo ważnych
wiadomości. Przypominamy zatem, że system, jakim jest Samorządowy
Informator SMS nie wiąże się dla użytkowników z żadnymi kosztami i jest
pod względem przesyłu danych i ich ochrony całkowicie bezpieczny. System
umożliwia ostrzeganie o zagrożeniach (wichury, powodzie, śnieżyce,
katastrofy, epidemie); awariach i remontach (brak wody, brak ciepła,
zamknięta z powodu remontu droga), ale także informuje o imprezach
(kulturalnych, sportowych, turystycznych); o godzinach otwarcia placówek
np. ośrodków zdrowia lub o bezpłatnych badaniach lekarskich; akcjach
społecznych, zaproszeniach na obchody uroczystości, apelach o pomoc
materialną dla poszkodowanych, informacjach i zawiadomieniach
podatkowych, czy też wiadomości związanych z wyborami do Sejmu,
Senatu, Prezydenta, samorządu terytorialnego. Przesyłane informacje są
wolne od reklam.

S

MS, który otrzymują osoby włączone do systemu to szybki dostęp do
ważnych informacji. Za jego działania płaci gminny samorząd - mieszkańcy mają do niego dostęp za darmo. Główne cechy systemu to podnoszenie lokalnego poziomu bezpieczeństwa oraz unikalny dotychczas sposób
przekazywania mieszkańcom ważnych informacji przez władze samorządowe. Gminne wiadomości są przekazywane są w postaci wiadomości
SMS, a więc dostępne są dla wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych, co przy ich obecnej powszechności oznacza, że informacje może
otrzymywać praktycznie każdy.
W ramce obok podajemy, w jaki sposób można korzystać z systemu.

WAŻNE: Odpady stałe
Informujemy, że gospodarowaniem odpadami komunalnymi będzie zajmowała się firma REMONDIS zgodnie z harmonogramem.
!Odpady zmieszane/pozostałości po segregacji odpadów komunalnych
(pojemnik czarny - wrzucamy odpady takie jak np.: zabrudzony papier, opakowania z zawartością, styropian, styropianowe pojemniki na żywność,
tkaniny, ubrania, zimny popiół, odpady higieniczne, waciki, podpaski,
pampersy, tampony, szyby, żarówki, worki po ekogroszku, zabawki bez
elementów elektrycznych i elektronicznych, resztki jedzenia, mięso, kości,
obierki owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacie, przeterminowane jedzenie, skorupki jaj, potrawy gotowane):
! dla gospodarstw 1-2 osobowych - 1 raz w miesiącu (termin z gwiazdką)
! dla pozostałych gospodarstw - 2 razy w miesiącu
Odpady segregowane:
! pojemnik z żółtą klapą (plastik, papier, metal, opakowania wielomateriałowe) - 1 raz w miesiącu
Szkło bezbarwne i kolorowe odbierane będzie z kontenerów typu „dzwon”
usytuowanych w każdej miejscowości na terenie gminy Prószków, do których
właściciel nieruchomości własnym środkiem transportu dostarczy szkło
kolorowe i szkło bezbarwne.
Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone mogą być poddawane procesowi
kompostowania w przydomowych kompostowniach oraz właściciel
nieruchomości może dostarczyć je do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (ZGKiM w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 13a), własnym
środkiem transportu.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady od
mieszkańców gminy Prószków, po okazaniu dokumentu, z którego wynika, że
osoba jest objęta systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jeśli chcecie otrzymywać bezpłatne informacje dotyczące Gminy Prószków,
wyślijcie SMS z kodem rejestracyjnym.
Włącz w swoim telefonie tryb pisania SMS
Wpisz TAK.OPO10 zwracając uwagę na kropkę i brak odstępów
Wyślij SMS na numer 661-000-112
Niezwłocznie dostaniesz SMS z potwierdzeniem rejestracji w systemie
Aby uzyskać więcej informacji, możesz także zadzwonić do Biura Obsługi
Klienta
na numer 71 750 47 00
Koszt wysłania tego SMS jest zgodny z opłatami operatora sieci komórkowej, z której
korzystacie.
Z oferty mogą skorzystać wszystkie osoby, które posiadają telefon komórkowy z funkcją
odbierania SMS, niezależnie od tego, gdzie na obszarze Polski się w danej chwili znajdują.
SMS wysyłane są do wszystkich polskich operatorów telefonii GSM, nie są natomiast
wysyłane za granicę Polski.
Z systemu można w każdej chwili można się wyrejestrować. Należy wtedy wysłać za
pomocą swojego telefonu komórkowego wiadomość SMS o treści „NIE.OPO10” na numer
telefonu 661 000 112. Po prawidłowym wyrejestrowaniu Użytkownik otrzymuje
wiadomość zwrotną informującą o skutecznym wyrejestrowaniu się z systemu. Od tej
chwili wiadomości przesyłane przez władze samorządowe nie będą docierać do
Użytkownika.

Więcej informacji na stronie sisms.pl
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Jest dobrze, a może być jeszcze lepiej
Z Burmistrz Prószkowa – Różą Malik rozmawia Dagmara Duchnowska
- Niektórzy mówią o fenomenie gminy Prószków. Niezbyt wielkiej, niezbyt
zamożnej, a jednak pożądanej przede wszystkim do zamieszkania. Przypomnijmy, że Prezydent RP, Bronisław Komorowski, gdy jechał z Opola do Prószkowa
przyznał, że nie przypuszczał, że są w Polsce tak ładne wsie.
- To prawda, podobno, gdy samochody prezydenta i innych mijały Urząd Miejski, to
wpatrywali się w nasz budynek, na te pelargonie wiszące z każdego okna. Zresztą
właśnie wizyta prezydenta pokazała, jak nasza gmina naprawdę jest. Była to wizyta
niezapowiedziana, dowiedzieliśmy się na krótko przed, a nie musieliśmy robić nic,
nie rozwijaliśmy rolki z trawą, żeby się godnie przygotować na to spotkanie. Nasza
gmina jest piękna cały czas, nie okazjonalnie, o to dbają także sami mieszkańcy.
- Jak to się udaje przy ograniczonych możliwościach budżetu?
- Prawie wszystkie inwestycje - taką przyjęliśmy zasadę - robimy z dofinansowaniem zewnętrznym. Takie traktowanie tematu ułatwia współpracę z radą,
z którą bardzo dobrze się mi pracowało. Przepychanki polityczne nie sprzyjają
rozwojowi. Każdy radny rozumie, że jeśli teraz gmina czegoś nie robi dla jego
miejscowości, nie znaczy to wcale, że projekt przepada. Jest pewien, że będzie
realizowany w przyszłości i właśnie ta pewność pozwala nam lepiej współpracować. Nawet w trakcie składania projektu budżetu nie ma walki i rozszarpywania funduszy. Kolejną zasadą jest to, że obiekty takie, jak sportowe, czy takie,
których funkcja jest aktywizująca wymaga zatrudnienia ludzi - instruktorów,
nauczycieli. Proszę sobie wyobrazić, że niektórych działań zazdroszczą nam nawet
ludzie zza granicy, na przykład tego, że istnieją u nas dwie znakomite orkiestry, do
których „narybek” już ustawia się w kolejce. Działają u nas grupy taneczne,
teatralne, plastyczne. Nie może być tak, że ponieważ Opole jest blisko i można

Prószków

Współpraca DFK
W połowie września do siedziby prószkowskiego DFK zawitała
delegacja z miesjcowości Krowiarki (k. Raciborza). Tamtejsze koło
mniejszości niemieckiej reprezentowała ponad
pięćdziesięcioosobowa grupa.

B

yło to pierwsze takie spotkanie. Prawdziwym inicjatorem tego
zawiązującego się partnerstwa jest nasz dawny wikary, a obecnie
proboszcz w Krowiarkach - ks. Waldemar Książek - mówi Maria Zdera,
Przewodnicząca DFK.
Goście zwiedzili miasto oraz zamek, po którym oprowadzała ich prószkowska poetka - Ingeborg Odelga. Z delegacją spotkał się także ks.
Andrzej Hanich, który miał okazję zaprezentować swoją nową książkę
kulinarną. Wizytę zakończyła wspólna kolacja w hotelu „Arkas”, który,
jak przyznaje Maria Zdera, na grupie z Krowiarek zrobił wielkie wrażenie,
podobnie jak historia remontu siedziby prószkowskiej organizacji, którą
zaprezentował Bernard Lellek.
- Myślę, że to początek dobrej współpracy - zapowiada przewodnicząca.
- Wiele nas łączy. Nasze regiony trapią podobne problemy, jak na
przykład wyjeżdżający za granicę młodzi ludzie, ale też mamy potencjał,
możemy realizować wspólne projekty.
Informujemy, że w dniu 19 października, godz. 9.00 w kościele Matki
Boskiej Szkaplerznej w Chrząszczycach odbędzie się msza św. w intencji
członków DFK Gminy Prószków.

łatwo tam dojechać, to nic nie robimy. Nam zależy na tym, żeby każda matka mogła
pójść na spacer we własnej miejscowości, a nie na tym, żeby musiała pojechać do
Opola na plac zabaw.
- Zmienia się struktura demograficzna kraju, również gminy Prószków. Coraz
więcej tutaj osób starszych, często samotnych…
- Będziemy starali się rozszerzyć ofertę dla starszych ludzi, ale tę potrzebę
zauważyłam już 12 lat temu, gdy jeszcze we współpracy z urzędem pracy
przeszkoliliśmy dziewczyny, aby zostały opiekunkami osób starszych. Później jedną
z nich zatrudniłam. Obecnie jest kilkanaście pracujących na stałe i kilka okazjonalnie. Jest to bardzo sensowna inwestycja w ludzi. Już inni wójtowie dopytują się,
jak to u nas jest zorganizowane. Zastanawiamy się także i już badamy potrzeby
powstania w Prószkowie domu dziennego pobytu.
- Mija właśnie kolejna, trzecia już kadencja Pani jako szefa gminy, czy udało się
zrobić wszystko, co sobie Pani zaplanowała?
- Śmieję się, że ja do tej pory robiłam w ziemi. Teraz chciałabym zająć się czymś
bardziej estetycznym.
- Czy podejmowane decyzje przyniosły oczekiwane efekty?
- Zawsze stawiałam na zrównoważony rozwój wszystkich sołectw. Uważam, że to
było bardzo ważne, aby nikogo nie pominąć. A efekty? Proszę popatrzeć na nasze
obiekty sportowe, kulturalne, oświatowe. Mamy przepiękne szkoły, świetnie
urządzone i doposażone. Czasami czytam, że są gdzieś jeszcze placówki, w których
nie ma nawet ciepłej wody, komputerów, dostępu do internetu, u nas takich
sytuacji nie ma. Co więcej, przy każdej szkole mamy plac zabaw. Zapewniamy też
miejsca w przedszkolach są dla wszystkich dzieci. I te placówki są także świetnie
zaopatrzone. Można powiedzieć, że inwestujemy w naszych mieszkańców od
dziecka. Staramy się mocno wspierać aktywność fizyczną. W trzech sołectwach są
już siłownie zewnętrzne, zbudowaliśmy zespoły boisk w Prószkowie i w Źlinicach,
które są w pełni wykorzystywane.
- Czego brakuje?
- Jest mi żal tych grup tanecznych, których mamy pięć, a nie mamy takiego obiektu,
w którym moglibyśmy ich w pełni pokazać. Czas na kryty obiekt, taki wielkopowierzchniowy, z widownią amfiteatralną. Trochę unikaliśmy też polityki
mieszkaniowej, podobnie jak inne samorządy, przyznaję się, ale nadszedł już czas
na zmianę tej postawy. Dobra praca i mieszkanie to jest to, co może zatrzymać
młodych ludzi w naszej gminie i zachęcić innych. Cieszy mnie, że coraz więcej osób
docenia warunki życia w naszej gminie.
- Szkoły, przedszkola, kultura, infrastruktura sportowa, wodociągi, kanalizacja…
- Pytają mnie niektórzy, co powoduje, że zdecydowałam się kandydować. Odpowiadam, że ja cały czas bawiłam się w kreta, ryłam w prawo i w lewo przez wszystkie
ulice, ale zdecydowałam już dawno, że musimy przeskoczyć cywilizacyjne zapóźnienie. To mój, nasz wszystkich, największy sukces, że udało się skanalizować
gminę. Udało mi się przekonać do tego wszystkich radnych i teraz miałabym ochotę
zająć się czymś innym, czymś co będzie widać, czymś bardziej estetycznym. Prawda
jest taka, że komuna nas zepsuła, nie raziły nas chaszcze, odpadające tynki, były
obok, a my tego nawet nie widzieliśmy. Ale to już się zmienia.
- Samorząd od lat wspiera lokalną przedsiębiorczość, nie może jednak załatwić
wszystkiego. Nie zmieni na przykład polityki fiskalnej. A jednak udaje się
wspierać aktywność gospodarczą bez potężnych firm.
- Nigdy mi nie zależało i nie zależy na wielkim inwestorze, który stworzy masę miejsc
pracy, zatrudni ludzi na najniższych warunkach płacowych, a jak nie będzie mu
odpowiadać koniunktura to zamknie firmę i wyjedzie do Chin zostawiając wielką
grupę bezrobotnych. Siła rozwoju leży w mikro i małych przedsiębiorcach. Ich
sukcesy też najłatwiej zauważyć. Najbardziej cieszy mnie, gdy przedsiębiorca
pojawia się w urzędzie, bo kupuje kolejną działkę, to znaczy, że mu się wiedzie. Być
może dokonują nawet czasami rzeczy niemożliwych. Podczas Kongresu Programu
Odnowy Wsi, które miało miejsce w Hotelu „Arkas” doszło do zabawnej sytuacji,
która pokazuje faktyczny stan prószkowskiej przedsiębiorczości. Przedstawicielki
Austrii zapytały mnie, jaka grupa kapitałowa wybudowała ten hotel? Kiedy
powiedziałam, że to osoba fizyczna, rolnik - nie chciały uwierzyć. A ja wierzę, że
właśnie tacy przedsiębiorcy zbudują dobrobyt gminy. My - samorząd - zajmijmy się
pracami publicznymi, infrastrukturą. Stwórzmy dobre okoliczności do rozwoju
lokalnej gospodarki.
- Jest coś, co spędza sen z powiek?
- Jedyne obawy wiążą się z przyszłością Pomologii, chociaż gdyby się udało, to co
planuje Uniwersytet Opolski ze Starostwem Powiatowym byłabym najszczęśliwszą
osobą na świecie. Reszta jest realna.
- Czyli jaki jest krótki przepis na sukces?
- Trzeba sprzyjać pomysłom i cieszyć się, że świat wkoło pięknieje.
- Dziękuję za rozmowę.
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Boguszyce

Podziękowanie za plony
W tym roku gospodarzami święta rolników były Boguszyce - po raz pierwszy w historii gminy.
Sołtys wsi Lidia Piechaczek z radą sołecką i mieszkańcami sołectwa zadbali o każdy szczegół
związany z tym dniem.

S

potkanie na Placu Akacjowym
w Boguszycach poprzedziła
msza święta w intencji rolników,
która odbyła się w kościele Parafii
Trójcy Świętej. Msza była celebrowana przez proboszcza boguszyckiej parafii - ks. prof. Józefa
Mikołajca. W kościele i na dożynkach obecni także byli: ks. Jan
Czereda, ks. dr hab. Krystian Ziaja,
ks. dr Waldemar Klinger i ks. Jan
Wolnik. Dołączył do nich także
obecny ks. prof. Andrzej Hanich,
który zaprezentował zebranym
swoją najnowszą książkę kulinarną
„Smaki polskie i opolskie”.

Z

kościoła barwnym korowodem
mieszkańcy Boguszyc i goście
przeszli na plac. Przed każdym domem stanęły tradycyjne dla śląskiej
wsi ozdoby dożynkowe, wykonane

z niezwykłą precyzją i fantazją.
Gości zgromadzonym w namiocie
na Placu Akacjowym przywitała
go s p o d y n i i m p rezy - s o ł t ys ka
Boguszyc - Lidia Piechaczek. Przypomniała, że bardzo dużym wsparciem w przygotowaniu imprezy
służyli jej mieszkańcy wsi. Szczególne podziękowania złożyła na
ręce swojego męża, który zadbał
o własnoręczne wykonanie wielu
elementów związanych z tradycyjną, doroczną obrzędowością
rolniczą.
- Mój chłop jest i do tańca, i do
różańca, a zwłaszcza do roboty mówiła wzruszona pani sołtys.

się w 1260 roku, a jest to oficjalna
data przyjęta, jako początek istnienia tej wsi.
- Na dożynki nie przychodzimy, by
z ł o r ze c z y ć ; p r z y c h o d z i my, b y
p o d z i ę ko w a ć B o g u za to, co
dostajemy. Wszystko, co mamy
dostajemy z jego ręki - mówiła Róża
Malik. Jej także przypadł zaszczyt
pokrojenia dożynkowych chlebów,
który razem ze starostami dożynek:
Iloną Dobis i Joachimem Kansym
rozdzieliła wśród obecnych na
d oży n ka c h s o ł t ys ó w. Ka wa ł k i
symbolicznego dowodu udanych
plonów otrzymali wszyscy uczestnicy dożynek.

B

W

urmistrz Prószkowa - Róża
Malik żartobliwie zwróciła
uwagę na fakt, że ostatni raz dożynki w Boguszycach być może odbyły

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie została założona
przez trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże:
Górażdże Cement, Górażdże Beton
i Górażdże Kruszywa.
Fundację zarejestrowano w dniu 2 stycznia 2012 roku. Celem
jej powołania jest stałe wspieranie lokalnej społeczności,
mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy
Górażdże prowadzą swoją działalność, ze szczególnym
wskazaniem mieszkańców województwa opolskiego oraz
gmin sąsiadujących
z Górażdże Cement SA. Działalność Fundacji będzie przede
wszystkim skupiać się na wspieraniu przedsięwzięć
o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: ochrony
środowiska, ochrony biologicznej różnorodności; nauki
i oświaty; kultury i sztuki (ochrona dóbr kultury i tradycji);
kultury fizycznej i sportu; opieki nad zabytkami; działalności
wspomagającej rozwój społeczności lokalnych; ochrony
i promocji zdrowia; pomocy ofiarom katastrof i klęsk
żywiołowych; pomocy społecznej oraz z szeroko pojętej
dobroczynności.

Sołtys Przysieczy dziękuje wszystkim mieszkańcom sołectwa
za pomoc w przygotowaniu korony dożynkowej i uczestnictwo
w dożynkach gminnych i kościelnych.
Szczególne podziękowania składa Państwu Marii i Konradowi
Przywara za udostępnienie pomieszczenia oraz Panu
Mieczysławowi Lipińskiemu za przygotowanie korowodu.

ielkim zainteresowaniem jak każdego roku - cieszyły
się misternie wykonane korony
żniwne. Sama praca nad tymi ludo-

wymi dziełami sztuki to zajęcie
pracochłonne, wymagające wiele
miesięcy pracy społecznej i zaangażowania jak największej liczby
mieszkańców. Korona musi być
wykonana z elementów naturalnych, a także mieć kształt zbliżony
do klasycznej korony, np. monarszej. Przygotowane prace zachwyciły wszystkich - trudno byłoby wybrać tę, która zasłużyła na miano
najpiękniejszej. W konkursie, przeprowadzonym w czasie dożynek,
wygrały wszystkie.

N

a dożynkowej scenie wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra
Dęta „Kaprys”, dzieci z przedszkola
w Boguszycach, mażoretki, duet
Alicja i Patrycja, M. Korol i M. Kryszak, Jacek Kieroch, który poderwał
wszystkich śląskimi szlagierami.
Organizację tegorocznych dożynek
wsparli sponsorzy: Fundacja
Górażdże - Aktywni w Regionie,
GAZ-SYSTEM S.A.

Dagmara Duchnowska

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest
spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną
za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi
gazociągami w Polsce. W chwili obecnej Spółka rozpoczyna
realizację strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia
relacji Zdzieszowice - Wrocław o długości ok. 130 km
i średnicy 1000 mm, na terenie woj. dolnośląskiego
i opolskiego. Efektem projektowanej inwestycji będzie
zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu
ziemnego w rejonie Opolszczyzny oraz Górnego i Dolnego
Śląska. Gminy, na terenie, których zlokalizowany będzie
gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci
odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od
nieruchomości w wysokości 2% inwestycji zlokalizowanej na
terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca
do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby
mieszkańców i społeczności lokalnych.
Ponadto gazociąg relacji Zdzieszowice-Wrocław będzie
stanowić ważny element Korytarza Gazowego PółnocPołudnie. Komisja Europejska w październiku 2013 roku
przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu
wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej
informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury
przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze
poświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie
internetowej GAZ-SYSTEM S.A. (http://www.gazsystem.pl/nasze-inwestycje/krajowy-systemprzesylowy/zdzieszowice-wroclaw/.

październik 2014 KRONIKARZ

Burmistrz Prószkowa - Róża Malik w towarzystwie starostów dożynek, pani sołtys
i proboszcza jak przystało na gospodarza gminy na Plac Akacjowy dotarła jako
jedna z pierwszych.

Przedstawiciele sołectw przygotowali się jak najlepiej do prezentacji
własnych koron.

Nie zabrakło wśród sołectw i reprezentacji stolicy gminy.

Chleb - symbol udanych plonów - przypadł tego dnia każdemu.

Korony dożynkowe były chętnie oglądane przez uczestników imprezy.

strona 5

Chluba gminy, a zwłaszcza Boguszyc i Źlinic - Młodzieżowa Orkiestra
Dęta towarzyszyła imprezie przez cały czas.

Jan Damboń - sołtys Winowa - z kolegami zadbali o tradycyjne obsypywanie
słomą zebranych na chodnikach obserwatorów korowodu.

Sołtys Lidia Piechaczek może być dumna - dożynki wypadły znakomicie.

Dopisała pogoda i goście.

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszycach zostały
docenione gorącymi oklaskami.
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Boguszyce

Historia w projekcie
Dokończenie ze strony 1

C

elem projektu było poznanie historii Czech i Polski oraz nawiązanie
współpracy partnerskiej między tymi dwoma krajami. W ramach tego
przedsięwzięcia zorganizowanych zostało 7 akcji. Były to m.in. warsztaty
ceramiczne, wizyta w Muzeum Komeńskiego w Prerovie, zwiedzanie
Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, udział w wystawie w Mamutowie,
„poszukiwanie” kości zwierząt z użyciem archeologicznych narzędzi i udział
w imprezie muzycznej „Hudobni Pavlovice”, podczas którego zaprezentowała się również grupa muzyków z boguszyckiej podstawówki. Mocno
zróżnicowany program oraz możliwość wizyt u czeskiego partnera projektu
spodobała się uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszycach.
W wyjazdach uczestniczyło w sumie 30 osób, w organizacji wizyt w Polsce
brały udział wszystkie klasy. 19 września br. do Boguszyc zjechało 40
Czechów.
- Odwiedziliśmy wtedy skansen w Bierkowicach, tam też braliśmy udział
w warsztatach malowania na szkle - mówi koordynator projektu, Sebastian
Żymła, nauczyciel wychowania fizycznego. - Ten projekt dał nam ogólną
wiedzę o historii kraju partnera, zwłaszcza o tych najciekawszych dla dzieci
i młodzieży aspektach.

S

zczególną atrakcją były dla uczniów wirtualne lekcje historii oraz zajęcia,
podczas których w skrzyniach wypełnionych piaskiem poszukiwali
fragmentów kości. Zachwycające były ekspozycje w Muzeum Komeńskiego.
Dawne sale lekcyjne, tradycyjne stroje ludowe, czy wystawy minerałów były
dla uczestników projektu prawdziwą inspiracją. Najchętniej oglądaną
wystawą był jednak zbiór ponad 20 tysięcy owadów i motyli oraz szczątków
mamuta znalezionego w okolicach Prerova.
Dagmara Duchnowska

Poprosiliśmy uczniów klasy IV o opinię na temat projektu:

Julia Kuszewicz:
- Bardzo podobał mi się ten projekt, a zwłaszcza warsztaty
garncarskie i festyn z czeską muzyką. Tam graliśmy też na
instrumentach.
Wiktoria Sprancel:
- Nie było zbyt łatwo się porozumieć z Czechami, ale jak ktoś znał
angielski, to mógł. Ja rozmawiałam po angielsku, ale poznałam
też kilka słów po czesku.
Andreas Margos:
- To prawda, że wcale nie jest tak łatwo mówić po czesku, jak się
wszystkim wydaje. Mi najbardziej podobały się wycieczki, te do
muzeum.
Kamil Ledwig:
- Dla mnie najciekawsze były te zajęcia, podczas których
wykopywaliśmy z piasku kości z pomocą pędzelków i łopatek.
Udało mi się znaleźć jedną kość.

Wśród bogów greckich
10 września 2014
w klasie 5 Zespołu Szkół im.
ks. K. Brommera w Zimnicach
Wielkich odbyła się niezwykła
lekcja języka polskiego.

M

ieliśmy „boską ucztę na
Olimpie.” Każdy z nas przebrał się za boga greckiego lub boginię. Dziewczęta włożyły długie
suknie, a chłopcy togi z udrapowanych prześcieradeł i zasłon.
Przygotowaliśmy charakterystyczne atrybuty. Na ucztę
p r z y b y l i : Z e u s z H e r ą , At e n a ,
Afrodyta, Hefajstos, Posejdon
i Hermes. Natomiast nasza polonistka - pani Jolanta Drwięga wystąpiła w roli Hestii. Piliśmy bananowy
nektar, a jako ambrozję jedliśmy
herbatniki i czekoladki. Każdy opowiedział coś ciekawego o sobie.

Dowiedzieliśmy się, że mitologiczni
bogowie tak jak my byli ludźmi,
mieli swoje słabości i rozterki, mimo
że byli nieśmiertelni. Lekcja minęła
szybko i przyjemnie.
Laura Mross - uczennica klasy 5

BURMISTRZ PRÓSZKOWA
PROSI O KONTAKT MAŁŻEŃSTWA, KTÓRE W TYM
ROKU OBCHODZĄ 50 ROCZNICĘ ŚLUBU.
Ze względu na fakt, że na terenie Gminy
Prószków mieszkają pary, które pobierały się
poza jej granicami nie wszystkie nazwiska są
dostępne w dokumentach USC.
Prośba związana jest z faktem organizacji
dorocznej uroczystości „Złote Gody”.
Kontakt telefoniczny: 77 4013 713
pokój nr 7 Urzędu Miejskiego
w Prószkowie
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Nowa Kuźnia, Źlinice, Ligota Prószkowska, Górki

Ligota Prószkowska

Jesienne imprezy
Dokończenie ze strony 1

Taka konna impreza była organizowana przez DFK Nowa Kuźnia raz pierwszy.
- Mieliśmy w planie jechać nad Odrę, napić się kawy, zjeść ciasto, ale
zdecydowaliśmy się, żeby przyjechać tutaj, ponieważ wiele osób jeszcze nie
widziało tego obiektu - zdradza Karolina Dudek.
Po powrocie do sołectwa wszyscy uczestnicy wycieczki spotkali się jeszcze
na grillu na placu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni. Zanim jednak
odjechali ze Źlinic zaśpiewali gromkie „Sto lat!” sołtysce tej wsi - Marii
Urbackiej, jako podziękowanie za gościnę.
Zespół „Ligockie Wrzosy” uświetnił imprezę swoim występem.

P

od koniec września mieszkańcy bawili się także w Górkach, gdzie - mimo
złej pogody - zgromadziło się wielu amatorów piwa i dobrej zabawy.
Szef DKK - Konrad Witek zadbał o zróżnicowany program, na scenie wystąpili
więc zarówno najmłodsi artyści z góreckiego przedszkola, jak i nieco starsi.
Z werwą zaśpiewał dla zgromadzonych Norbert Rasch, któremu udało się
namówić do debiutanckiego występu dwoje mieszkańców sołectwa: panią
Urszulę oraz pana Jerzego. Otrzymali zasłużone oklaski za brawurową
interpretację piosenki. Tradycyjnie już na scenie wystąpiła Gminna
Orkiestra Dęta, a wieczorem z uczestnikami festynu spotkał się zespół
„Proskauer Echo”.

N
Wielka krowa wykonana z nietypowych materiałów była bezsprzecznie
kolejną gwiazdą festynu, zdobyła serca zwłaszcza najmłodszych
uczestników imprezy.

a placu festynowym w Ligocie Prószkowskiej odbył się „Kartofelfest”,
doroczna impreza, której motywem przewodnim jest ziemniak.
W organizację tej imprezy włączają się chętnie organizacje działające
w miejscowości: sołtyska Aniela Czollek i rada sołecka, Koło Gospodyń
Wiejskich, Stowarzyszenia „Nasz Wioska - Ligota Prószkowska”. „Kartofelfest” był zwieńczeniem wcześniejszych warsztatów pieczenia ciasta, które
panie z KGW (a zarazem członkinie zespołu „Ligockie Wrzosy”) prowadziły
dla młodszych i nieco starszych mieszkańców wsi. Przepyszne ciasta były
nagrodą dla kupujących cegiełki na zakup nowych ubiorów dla zespołu.
Dochód z ich sprzedaży będzie stanowił wkład własny w ramach projektu
składanego przez stowarzyszenie, którego celem będzie właśnie zakup
nowych, tradycyjnych dla Śląska Opolskiego strojów. Za uczestnictwo
w prowadzonych przez Bernadetę Mueller - przewodniczącą Zarządu
stowarzyszenia - konkursach i grach można było otrzymać piękne wieńce
przygotowane z polnych i ogrodowych kwiatów specjalnie na tę okazję.

W

tradycyjnych kolorach Oktoberfestu: niebieskim i białym odbyła się
zabawa taneczna w Zimnicach Wielkich. O oryginalną aranżację
świetlicy wiejskiej i doskonałe poprowadzenie tradycyjnych zabaw zadbało
tamtejsze DFK.
Ciasta wykonane dzień przed imprezą podczas warsztatów kulinarnych
były „sprzedawane” za symboliczne cegiełki.

Dagmara Duchnowska

Górki

Pani Urszula i pan Jerzy z sukcesem wtórowali Norbertowi Raschowi.

Namiot w Górkach tradycyjnie już wypełniony był po brzegi tutaj zawsze się można dobrze zabawić.
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Prószków
Bieg Przełajowy „Wzgórzowa 13”
Firma Struxi oraz Stowarzyszenie „Bieg Opolski” są organizatorami jesiennego
biegu przełajowego, który odbędzie się 18 października br. w Chrząszczycach.
Partnerem wydarzenia jest Burmistrz Prószkowa - Róża Malik. Patronat honorowy nad imprezą objął Poseł RP - Ryszard Galla.
Planowana trasa na dystansie 13 km obejmuje tereny „Wzgórz Winowskich”,
dodatkową atrakcją dnia będzie oficjalne otwarcie nowej drogi - ulicy Łąkowej
w Chrząszczycach. Organizatorzy postawili sobie za cel zintegrowanie społeczności lokalnej, promocję zdrowego trybu życia oraz jesiennego piękna Gminy
Prószków.

Turniej tenisowy
Już po raz kolejny w sobotę 6 września br. na kortach miejskich
w Prószkowie rozegrany został turniej tenisowy dla dzieci
i młodzieży, która w okresie wakacyjnym uczestniczyła
w zajęciach organizowanych przez Fundację Tenis Prószków
wspartą przez Urząd Miejski w Prószkowie.

D

o zawodów stanęły trzy grupy wiekowe, a w całym turnieju udział
wzięło ponad 20 zawodników. Rywalizację rozpoczęli najmłodsi
zawodnicy w wieku 4 -10 lat. Dzieci wzięły udział w konkurencjach ogólnorozwojowych oraz rozegrały mecze według reguły „każdy z każdym”. Tę
kategorię wygrał Łukasz Zieliński, druga była Klaudia Nocoń, a trzeci Krzysztof Zieliński. W drugiej grupie najlepszy okazał się Mariusz Stępień
przed Julią Rogóż (II m.) i Jakubem Noconiem (III m.).
Grupa najstarszych zawodników rozpoczęła o 14:30 a zakończyła o 18:30.
Mecze rozgrywane przez tych zawodników stoją na coraz wyższym poziomie. Po czterech godzinach zmagań została wyłoniona zwyciężczyni Karolina Pawleta z Chrzowic, która w finale pokonała Barbarę Roesler.
Trzecie miejsce wywalczył Bartek Wrona.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w biegu zapraszamy.
Biuro zawodów 17 października br. (piątek) usytuowane będzie w siedzibie Spółki
STRUXI Sp. z o.o. w Opolu, Rynek 24/24 (budynek Banku BGŻ - III piętro) i czynne
w godzinach 10:30 - 16:00, a 18 października br. (sobota) zostanie przeniesione
do Chrząszczyc, do świetlicy DFK, przy ul. Szkolnej 3 (otwarte od 9:00 - 11:30).
Limit czasowy: 120 minut
Limit osób startujących: 150
Start i meta: ulica Łąkowa, „Osiedle na Wzgórzu”
W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 18 października
2014 roku ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych.
Zawodnicy, którzy do dnia 18 października 2014 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
Zgłoszeń można dokonywać elektroniczne za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@struxi.pl do 16 października 2014 roku (czwartek)
lub do osiągnięcia limitu osób startujących. Można także zgłaszać się osobiście
w siedzibie organizatora w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00 do 17
października br. oraz w dniu imprezy w godzinach 10:00 - 11:30 w biurze zawodów. Organizatorzy nie pobierają się opłaty startowej. Przewidziane są nagrody
rzeczowe.
Rozpoczęcie biegu głównego - godz. 12:00
Oficjalne otwarcie ulicy Łąkowej - godz. 13:00
Wręczenie pucharów dla zwycięzców przez Burmistrz Prószkowa - Różę Malik godz. 14:00
Regulamin i szczegóły imprezy na stronie struxi.pl/wzgorzowa_13

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

- To był turniej na podsumowanie wakacji i letniej szkółki oraz pokazanie
umiejętności. W tym roku w letniej szkółce tenisowej uczestniczyło 45 dzieci.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do czwartku w trzech grupach
wiekowych. Byliśmy bardzo zadowoleni, wszyscy byli bardzo zdyscyplinowani, systematycznie uczestniczyli. Widać, że tenis ziemny w Prószkowie
zaskoczył. Dzieci się świetnie bawią i uczą, a tego właśnie oczekiwaliśmy.
Projekt letniej szkoły tenisowej otrzymał dofinansowanie w ramach wsparcia Gminy Prószków. Zwróciliśmy się też o pomoc do sponsorów. Były
nagrody, puchary, nagrody, poczęstunek. Widać, jak dzieci bardzo przeżywają te rozgrywki, podobnie jak rodzice - mówi Sławomira Wójciak, prezes
Fundacji.
W czasie roku szkolnego Fundacja Tenis Prószków także prowadzi zajęcia w sali gimnastycznej szkoły w Prószkowie oraz w raz w tygodniu w Boguszycach.
Dag
Uczestnicy zawodów:
Klaudia Nocoń, Franciszek Wiciński, Krzysztof Zieliński, Ewa Wolkiewicz,
Zuzanna Malejki, Mateusz Zieliński, Oliwia Brzozowska, Łukasz Zieliński,
Bartek Zieliński, Simona Sowada, Maks Adamus, Marta Bilik, Michał
Bieleninik, Paulina Wotzka, Bartek Wrona, Julia Rogóż, Kuba Nocoń, Barbara
Roesler, Weronika Roesler, Karolina Pawleta, Andżelika Mróz, Roksana
Mróz, Mariusz Stępień.
Fundacja Tenis Prószków składa podziękowania
Pani Burmistrz Róży Malik
oraz sponsorom: firmie „Usługi Rolnicze Jacek Roesler”,
Decathlon Opole oraz Maciejowi Zielińskiemu.

