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NAGRODY BURMISTRZA 
Nauczyciele nagrodzeni Nagrodą Burmistrza na wniosek dyrekto-
rów szkół

Iwona Ciszewska   - ZSP Złotniki 
Paweł Lier   - PG Prószków
Jolanta Drwięga - ZS Zimnice Wielkie 
Kornelia Kownacka  - PSP Prószków
Barbara Krawczyk  - PP Zimnice Wielkie
Iwona Bryksa  - PSP Ligota Prószkowska 

Nagrodzeni Nagrodą Burmistrza dyrektorzy szkół

Bożena Małolepsza  - dyrektor PP w Ligocie Prószkowskiej 
Teresa Smoleń - dyrektor PSP w Prószkowie
Joanna Rasch - dyrektor PG w Prószkowie
Maria Chudala  - dyrektor ZSP w Złotnikach

Wymienieni nie są jedynymi nauczycielami odznaczonymi  
w tym roku  - „Nagrodą Opolskiego Kuratora Oświaty” 14 paź-
dziernika br. uhonorowany został Krzysztof Cebula, dyrektor ZS 
w Zimnicach Wielkich.  
Przyjęcie odznaczenia odbyło się w Brzegu na „Zamku Piastów”.  

...i poleciał do nieba „Puchatkowy Balonik”

100 LAT PUCHATKU 
W październiku obchodzone 
były w całej Polsce „Urodzi-
ny Kubusia Puchatka” – zor-
ganizowane przez Fundację 
„ABCXXI”. Urodziny to część 
kampanii społecznej „Cała 
Polska czyta dzieciom” współ-
organizowanej przez Funda-
cję „SOS - Pomoc Społeczna”, 
która jest właścicielem praw 
autorskich do twórczości Ire-
ny Tuwim, tłumaczki książek 
o Puchatku. 

W „Urodzinach Puchatka” 
wzięły udział także przedszko-
la z gminy Prószków... 

PASUJĘ CIĘ ... 

Dość niedawno jeszcze Dzień 
Nauczyciela wyglądał we 
wszystkich szkołach Polski 
tak samo – uczniowie wyszo-
rowani do granic możliwości, 
odświętni jak nieszczęście 
i każdy z goździkiem. A do 
tego akademia – podniosłe 
wiersze deklamowane w sali 
gimnastycznej  wobec zebra-

nego grona nauczycielskiego. 
I wszędzie sztandary.  
I miało to swój urok, ale 
minęło. Dziś w części przy-
najmniej szkół, niegdysiejszy 
Dzień Nauczyciela a obecnie 
Dzień Edukacji Narodowej 
ma bardziej charakter ro-
dzinnego święta niż akade-
mii ku czci.

Kiedyś to był Dzień Nauczyciela, dziś Dzień Edukacji Narodowej, 
a tak naprawdę to Dzień Dziecka.

To już nie są żarty – jesteś uczniem

Dokończenie na stronie  4 

DWA KOŚCIOŁY
Fragment tre-
ści dokumen-
tu erekcyjne-
go kościoła 
w Przysieczy,  
z roku 1825. 
(...) Miejscowy 
młynarz Paweł 
Pantke ofiaro-
wał na ten cel 
2 utrzyska pola 
(50 arów) i 75 m³ drze-
wa, natomiast sołtys Józef 
Notzon zajął się energicz-
nie budową cmentarza 
i kościoła. Pomagali mu  
w tym: gospodarz na wy-
cugu (tzn. na emeryturze) 
Franciszek Klosa, Franciszek 

Pielka i Piotr Kluczny, Gaj-
da, Jan Notzon - brat sołtysa 
i Jan Zimek. W tym czasie 
proboszczem parafii był ks. 
Hugon Kwiotek. Przysiecz 
liczyła wtedy 723 mieszkań-
ców, w tym 131 dzieci szkol-
nych.(...)

Dokończenie na stronie  4 

Dokończenie na stronie 5 
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Blisko 40 osób wzięło udział w wycieczce do Magdeburga, śladami „Prawa Magde-
burskiego” 

HISTORIA ŻYWA   

Pochodzące z XII w „Prawo Magdebur-
skie” to jedna z pierwszych w Europie ko-
dyfikacji prawnych opisujących m.in. za-
sady gospodarowania, lokalizacji i kształtu 
miast i wsi. Elementem składowym „Pra-
wa Magdeburskiego” było „Zwierciadło 
Saskie”, spisana przez Eike von Repkowa 
kodyfikacja obejmująca m.in. zagadnie-
nia ustrojowe 
w tym prawo 
karne, proce-
sowe, a także 
zwyczajowe. 
Według zasad 
z a w a r t y c h  
w „Prawie 
M a g d e b u r-
skim” budo-
wane były 
miasta  i regu-
lowano pra-
wa ustrojowe  
i społeczne 
na Śląsku  
i Morawach, 
w Małopolsce i w wielu innych miejscach 
Polski i Europy. 
- Tylko, że niewielu o tym wie – komen-
tuje Aneta Lissy-Kluczny, jedna z organi-
zatorek trzydniowej, edukacyjnej wyciecz-
ki do Magdeburga, miasta które „Prawo 
Magdeburskie” stworzyło.
W imprezie wzięło udział blisko czter-
dzieści osób, w większość ludzi młodych 
z terenu całej gminy.
Program wycieczki był aż nazbyt inten-
sywny – obejmował m.in. zwiedzanie, pod 
opieką przewodnika, samego Magdeburga 
ze szczególnym uwzględnieniem miejsc 
ilustrujących praktyczne zastosowanie 
„Prawa Magdeburskiego”.  
Nie byłoby „Prawa Magdeburskiego” bez 
Eike von Repkowa, urodzonego w Repgau 
szlachcica, który był autorem „Zwiercia-
dła Saskiego”.  
Samo Repgau to dziś peryferyjne mia-
steczko. Teoretycznie niewiele powinno 
mieć do zaoferowania, uczyniło jednak  
z Eike i jego Zwierciadła produkt tury-
styczny i trafiło z tym pomysłem w dzie-
siątkę.  
- Całe miasto, chyba wszystkie ulice 

ozdobione są kolorowymi tablicami 
obrazującymi poszczególne paragrafy 
„Zwierciadła”, wszędzie też są jakieś od-
niesienia do von Repkowa - opowiada 
Aneta Lissy-Kluczny.
Jeszcze większą atrakcją okazał Elbauen-
park. Zlokalizowany nieopodal granicy z 
dawną NRD, na terenach byłego radziec-

kiego poligonu Elbauenpark, dziś jest 
miejscem, w którym roi się od atrakcji 
–  klimatyzowane pawilony z żywymi mo-
tylami, jeziora ze sztucznymi wyspami, 
kolejka napowietrzna i Wieża Tysiąclecia 
– 60 metrowa, drewniana konstrukcja, 
podzielona na piętra symbolizujące ko-
lejne wieki postępu - na każdym z pięter 
prezentowane są wynalazki techniczne  
z danego okresu.  
- Za mało było czasu, ale można samemu 
eksperymentować, wypróbowywać po-
szczególne dokonania i wynalazki tech-
niczne - opowiada Aneta Lissy-Kluczny. 
No i był jeszcze zamek Falkenstein, znany 
jako miejsce, gdzie von Repke pod mece-
natem ówczesnego właściciela zamku, za-
pisywał „Zwierciadło Saskie” 
- To znakomity sposób edukacji. Wiedza 
podawana w ten sposób pozornie dość 
trudno przyswajalna i nieatrakcyjna 
staje się niezwykle interesująca  - mówi 
Aneta Lissy-Kluczny. I dodaje: Zamierz-
my podobne inicjatywy w przyszłości 
powtarzać. 

 zdun

„Źródłem finansowania/współfinanso-
wania projektu są środki zwrotne Fun-
dacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych w Opolu pocho-

dzące z wcześniejszych dotacji Rządu 
Niemieckiego otrzymane za pośred-
nictwem Niemieckiego Towarzystwa 
Oświatowego /Jugendforummłodych.”

Najprawdopodobniej już w listopadzie 
tego roku ogłoszona zostanie konsultacja 
społeczna nt. wariantu przebiegu „Ob-
wodnicy Prószkowskiej”. 
Obecnie powstają opracowania  
i decyzje w sprawie uwarunkowań śro-
dowiskowych, o tym jednak, jaki bę-
dzie mieć przebieg obwodnica, zależy  
w dużym stopniu od opinii mieszkańców 
(wymóg UE). 
Dotąd opracowane warianty dotyczą rejo-
nu Wybłyszczowa i Grzybowca.
Bardzo prosimy o udział w konsultacjach 
wszystkich mieszkańców miasta i gminy.  
O dokładnym terminie konsultacji  
i trybie ich realizacji mieszkańcy po-
wiadomieni zostaną w „Kronikarzu”  
i poprzez plakaty. 

UWAGA NA DROGACH 
Poza terenem zabudowanym już nie tylko 
nocą i nie tylko, gdy droga wiedzie przez las 
trzeba zachować wzmożoną ostrożność.

Jeleń na zdjęciu zginął potrącony przez ja-
dącego wieczorem, prawidłowo oświetlo-
nego volkswagena. Auto nadaje się do kapi-
talnego remontu, szczęśliwie nie było ofiar  
w ludziach. Wypadek miał miejsce tuż przed 
wjazdem na stację benzynową na odcinku 
Prószków-Przysiecz, w miejscu bezleśnym 
– jeleń wyszedł od strony stacji CPN.  
Innym razem dzik żerował sobie spokojnie 
na poboczu drogi na odcinku Przysiecz-Li-
gota Prószkowska. Nie wyskoczył na drogę. 
Niedługo wcześniej w tym samym rejonie, 
jego pobratymiec zachował się jednak ina-
czej – wyskoczył na drogę wprost pod tira. 
Zginął. Tir postradał światła, ale tylko tyle. 
Gdyby ten sam dzik – ca. 120 kg masy - 
wskoczył pod auto osobowe konsekwencje 
byłyby znacznie poważniejsze. 
Myśliwi i leśnicy apelują: ruch na drogach 
nasila się, zwierzyna już nie boi się dźwięku 
silnika, nie zawsze reaguje na klakson, nie 
boi się świateł ale często nie potrafi oce-
nić szybkości zbliżającego się  samochodu.  
I nie ma na to sposobu. Apele o ogrodzenie 
lasów płotami niczego nie zmienią, już nie 
tylko ze względu na to, że są niewykonalne 
- zwierzyna będzie bowiem zawsze szukać 
wolnych szlaków migracyjnych. I znajdzie 
je na polach i łąkach, i będzie pojawiać się 
na drogach. Jedyne co pozostaje to przezor-
ność – poza terenem zabudowanym trze-
ba obserwować oba pobocza szczególnie  
o zmierzchu i nocą. I zwolnić. Przede 
wszystkim zwolnić. 

Zdun  
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DWA KOŚCIOŁY  
Dach kościoła w Prószkowie czekał na remont 80 lat. Kościół w Przysieczy podczas 
swojego 84-letniego istnienia również nie był tak gruntownie remontowany.

Obie inwestycje realizowano niemal równo-
legle. Obie były skomplikowane i kosztowne 
a ich zakres szczególnie w wypadku kościoła 
w Przysieczy imponujący. 
W zasadzie poza bryłą główną, organa-
mi, stacjami Drogi Krzyżowej, w kościele  
w Przysieczy wszystko jest nowe – ko-

ściół otrzymał m.in.: nowe ogrzewanie 
(podłogowe) z piecem grzewczym, nową 
granitową posadzkę, odwilgocenie ścian 
od wewnątrz, pomalowane zostało wnę-
trze świątyni, wymieniono instalację elek-
tryczną zainstalowano nowe nagłośnienie  
i oświetlenie, nowe ołtarze: główny, boczny 
i stół eucharystyczny. Powstała też nowa 
dzwonnica z trzema nowymi dzwonami 
(oprócz dotychczasowej sygnaturki na wie-
ży kościoła), wśród których są dwa dzwony  

z kościoła poewangelickiego w Prószkowie.
Równolegle prowadzone były prace re-
montowe na dachu kościoła parafialnego  
w Prószkowie. Tu ostatni generalny remont 
dachu miał miejsce przed II wojną światową. 
W ciągu ostatnich miesięcy dokonano więc 
gruntownej wymiany pokrycia dachowego 

tej świątyni, zastępując 
stare dachówki nowymi 
o najwyższej klasie wy-
trzymałości, zaimpregno-
wano więźbę dachową,  
na poddaszu świą-
tyni zainstalowano 
przeciwpożarową in-
stalację alarmową  
i wyremontowano oraz 
wymalowano –elewację  
w szczytowej partii wieży  
i murów tej perły archi-
tektury sakralnej śląskie-
go baroku.
Uroczyste Te Deum, 
wieńczące remonty oby-

dwu kościołów, odbyło się z udziałem Ks. 
Biskupa Jana Bagińskiego i Marszałka Wo-
jewództwa Opolskiego. 
Finanse na remont dachu kościoła  
w Prószkowie udało się pozyskać w formie 
dotacji celowej z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. 
Uzupełnieniem były środki własne - ofiary 
wiernych. 

(Na pdst. mat. R. Zmarzłego. Oprac. Red)

RUSZAMY
Z AKADEMIĄ

Rusza „Prószkowska Akademia Wiedzy 
i Aktywności”. Jej celem zasadniczym 
jest wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży.

Program „Prószkowskiej Akademii Wie-
dzy i Aktywności ” w całości finansowa-
ny jest z funduszy unijnych oraz środków 
krajowych w ramach unijnego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
„Akademia” skupia wszystkie szkoły pod-
stawowe na terenie gminy. Wspólną cechą 
wszystkich zajęć, a właściwie ich komplek-
su, realizowanych w ramach projektu bę-
dzie wyrównywanie szans edukacyjnych, 
poprzez dodatkowe zajęcia przedmiotowe, 
konsultacje z logopedami, psychologami 
– tu podnoszenie samooceny, radzenie so-
bie z agresją własną i innych - rozwijanie 
indywidualnych zainteresowań i talentów. 
Dodatkowym elementem programu będą 
także zajęcia artystyczno-regionalne.
- O ich kształcie zdecydują jednak szko-
ły indywidualnie. I tak Prószków zdecy-
dował się na zajęcia z ceramiki, Zimnice 
realizować będą m.in. zajęcia wokalne  
w chórze, Boguszyce planują wydanie 
książki kucharskiej z regionalną kuchnią 
– wyjaśnia Ewa Wiśniewska, nauczycielka 
zimnickiego Zespołu Szkół, a zarazem 
gminny koordynator projektu. 
Na realizację programu przeznaczono  
z górą 364 tys. złotych a wykonanie 
wszystkich zamierzeń programowych zaj-
mie 1776 godzin zajęć pozalekcyjnych.

zdun

Prószków - Nowa Kuźnia

Trwają prace przy budowie chodnika z No-
wej Kuźni do Prószkowa. Dotąd położono 
ok. 55 metrów. Ponieważ docelowo inwe-
stycja kończyć się będzie w samym mieście, 
na ulicy Parkowej, zaistniała konieczność 
podzielenia robót na dwa etapy. Zakończe-
nie drugiego planowane jest w przyszłym 
roku. Dokładny termin oddania inwestycji  

do użytku w znacznym stopniu uzależnio-
ny jest od warunków atmosferycznych. 
Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg, 
samorząd współfinansuje inwestycję kwotą 
100.000 zł.  
Chrząszczyce:
m.in. ul. Szkolna, Piaskowa, Ogrodowa.
Całkowita wartość inwestycji sięga blisko 
2.700.000 zł z tego dofinansowanie z Regio-

nalnego Programu Operacyjnego to 85%.
Prószków:
ulice Szpitalna, Polna. 
Całkowita wartość inwestycji to ok. 750.000 
zł. Dofinansowanie 375. 000 zł w tym z na-
rodowego programu przebudowy dróg lo-
kalnych - 50 %.
Źlinice:
ul. Jędrzejczyka, Sikornik
Całkowita wartość inwestycji to ok. 650.000 
zł. Dofinansowanie to ponad 323. 000 zł  
w tym z narodowego programu przebudo-
wy dróg lokalnych - 50 %.

BUDUJE SIĘ ... CHODNIKI I DROGI   
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Wir gehen in den Wald
Wir lassen uns nieder
Wir schauen uns um

Vor uns entfaltet sich
Das Buch des Waldes
Wir lesen darin.
Die Vielfalt der Schöpfung
liegt vor uns wie ein Teppich
bestickt mit Moos, Gräsern
Halmen unf Farnen

Lassen wir uns fallen
In die Geräusche.
Wir lauschen der Melodie
des rauschenden Waldes

Wie ein Dom
Umgeben uns die hohen Bäume
ihre Arme strecken sich in den Himmel 
hoch, immer höher zum Licht.

 
In der Lichtung fallen Sonnenstrahlen
Auf ein ausgebreitetes Spinnennetez
Regenbogenfarben leuchten uns etgegen

Die Natur öffnet ihre Pforten
Wir fühlen uns mit ihr verbunden

Ingeborg Odelga

IM WALDE 
Idziemy do lasu 
Siadamy
rozglądamy się wokół

Otwiera się przed nam księga lasu 
Rozpościera się różnorodność dzieła 
stworzenia 
Kobierzec utkany z mchów, traw i paproci 

Zasłuchajmy się w to o czym szemrze las 
Jaką wieczną melodię chce nam przekazać 
ponad czas 

Jak katedra wysokie drzewa nas otaczają, 

Swoje ramiona wysoko 
do światła wciągają 

Na polanę płomienie słoneczne padają 
Rozpiętą pajęczyną 
Barwą tęczy oświetlają 

Tak przyroda otwiera przed nami swe 
bramy
Dzięki czemu czujemy się z nią związani

Ingeborga Odelga

W LESIE

Dokończenie ze strony 1

Zmienili się także adresaci – oficjalnie są 
nimi wciąż nauczyciele, faktycznie jednak 
uczniowie, a nawet przedszkolaki, które 
tego właśnie dnia pasowane są do swoich 
nowych godności. 
W Zespole Szkolno - Przedszkolnym  
w Boguszycach pasowane były przedszko-
laki. Niektóre lekko spłoszone, a wszyst-
kie mocno przejęte wydarzeniami, przyj-
mowane były programem artystycznym  
w wykonaniu nieco starszych kolegów 
- na ich program składały się wierszyki, 
piosenki i tańce. Samego aktu pasowania 

dokonała dyrektor Anna Wasilewska.   
- Dla dzieci, które przychodzą do przed-
szkola wejście w nowe środowisko może 
być traumatyczne. Dotąd mama czy 

babcia zawsze były obok a tu nagle sami 
obcy ludzie. Dlatego robimy wszystko 
żeby ten etap przejścia był jak najłagod-
niejszy – wyjaśnia dyrektor Wasilewska.
Nieco odmienny charakter miało paso-
wanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Złotnikach – tu pasowani byli ucznio-
wie klas pierwszych. Oni wprawdzie daw-
no już przywykli do funkcjonownia poza 
rodzinnym domem, niemniej także dla 
nich pasowanie to czas przełomu, odejścia 
ze znanej sobie grupy i wejścia w inną.  
A poza tym szkoła to już niestety nie za-
bawa.

 zdun

PASUJĘ CIĘ ... 

Trzeba się mocno postarać żeby takiego bajtla nie 
przerazić gigantycznym ołówkiem

Miejsca może mało ale jeśli się potrafi to i stole za-
tańczy  

A roztańczeni to jesteśmy od najmłodszych lat

Pasowanie pasowaniem, ale nie ma jak osobisty 
kontakt, a jeśli do tego dojdzie upominek to pierwsze 
lody przełamane
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Zaczęło się od malowania „rodzinki” Kubusia Puchatka , a potem 
były odwiedziny w bibliotece, gdzie Pani Bibliotekarka czytała im 
fantastyczne przygody misia a następnie dzieci przygotowywa-
ły „Urodzinową kartkę” dla Kubusia z jesiennych liści. Udeko-
rowały całe przedszkole przepięknymi pracami plastycznymi.  
W środę wspólnie z paniami dekorowały torty na przyjęcie uro-

dzinowe. Punktem kulminacyjnym był czwartek . 
W tym dniu przedszkole gościło także dyrektor Biura Oświaty 
Barbarę Dziubałtowską, która  razem z Dyrektor Przedszkola 
czytały  dzieciom opowiadanie  o Kubusiu Puchatku. Następ-
nie  punktualnie o godzinie 10.00  dzieci wraz z gościem wypu-
ściły balonik  z życzeniami  dla Kubusia, odśpiewały STO LAT  
i zdmuchnęły świeczki na torcie urodzinowym Kubusia. Go-
ścia zaproszono do wspólnej degustacji. Potem odbyła się za-
bawa i różne konkursy. Solenizant wraz  z przedszkolakami  
na długo zapamięta tak WSPANIAŁE URODZINKI .

(na pdst. mat.S.Smarzlik)

PUCHATEK W PRÓSZKOWIE 
URODZINY KUBUSIA PUCHATKA w Przedszkolu Publicznym  
w Prószkowie obchodzone były bardzo wesoło  i z masą atrakcji. 

- Trochę względów, trochę troski o innych. W tym cała rzecz. 
Kubuś Puchatek

Czego jak czego, ale urodzin z taką oprawą to się Puchatek nie spodziewał.

Puchatek czuł, że powinien powiedzieć Kłapouchemu coś po-
cieszającego, ale nie wiedział co. Więc zamiast tego postano-
wił uczynić coś pocieszającego. 
Napisana przez A.A. Milne i dedykowana synowi autora  - 
Krzysiowi - niepozorna książeczka o przygodach misia imie-
niem Puchatek i gromadki jego przyjaciół zamieszkałych  
w „Stumilowym Lesie” wyszła drukiem w Anglii, w 1926 roku. 
Dwa lata później ukazała się jej kontynuacja: „Chatka Puchatka”. 
Obie książeczki szybko zyskały uznanie, by po latach doczekać 
się szokującej wręcz kariery - dziesiątek opracowań, analiz także 
filozoficznych, adaptacji filmowych, cytaty z Kubusiów weszły 
do klasyki światowej aforystyki...  
Tym sposobem Kubuś: „Miś o Bardzo Małym Rozumku”, jak 

sam o sobie mówił, stał się jedną z gwiazd światowej popkul-
tury. A przy okazji chyba jednak czymś więcej. Podobnie jak 
„Alicja z Krainy Czarów” i „Mały Książę”, Puchatek ma bowiem 
czytelnikowi do powiedzenia coś zdecydowanie poważniejsze-
go niż to się na pierwszy rzut oka wydaje. Bo to pozornie tyl-
ko bajka, raczej przypowieść, świetnie napisana, błyskotliwa  
i mądra historia o tym, że świat trzeba oglądać takim jaki jest  
a nie takim jak go sobie wyobrażamy. 
- Tak - przyznał Prosiaczek - Królik jest mądry.
- I ma Rozum - rzekł Puchatek 
- Tak -  przyznał Prosiaczek – Królik ma Rozum.
Nastąpiło dość długie milczenie.
- I myślę - ciągnął Puchatek – że on właśnie dlatego nigdy nic 
nie rozumie.  

Zdun

PUCHATEK W BOGUSZYCACH  

Już dzień wcześniej przedszkolaki specjalnie na tę uroczystość 
wykonywały emblematy z podobizną Kubusia Puchatka i nazwą 
swojej miejscowości - Boguszyc. Odświętnie przystrojona została 

także szatnia  i sala, a każ-
de dziecko przyniosło do 
przedszkola swojego, plu-
szaka, czyli misia.
Wszystko co działo się po-
tem, wszelkie zabawy i gry 
miały za tło jeśli nie same-
go Kubusia, to coś co go 
symbolizowało np. miód  
i zadanie jak najszybszego 
zjedzenie go z talerzyka.
Momentem kulminacyj-
nym obchodów urodzin 
było wyjście dzieci na 
podwórko przedszkolne  
i odśpiewanie tradycyjnego 
„Sto Lat” oraz  wypuszczenie  
w niebo napełnionego helem balonika z życzeniami.  

Zdun

Także Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach przyłą-
czył  się do ogólnopolskiej akcji „Wspólne świętowanie Uro-
dzin Kubusia Puchatka”.

W przyszłym roku znowu będą „Urodziny Puchatka” 

Kubuś oszalałby ze szczęścia widząc tyle 
łakoci 

Kubuś Puchatek 
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Dinozaur prószkowski jest może gatun-
kowo bliżej nieokreślony za to okazały.  
I trwały. I oryginalny. 
Powstał wspólnymi siłami pracowni-
ków GSW - postawili szkielet - i uczniów 
szkoły  - odpowiedzialnych za całą resz-
tę. Prószkozaur zbudowany został w kilka 

godzin przez klasy V i VI z petów, plastiku 
i wszystkiego tego co da się wtórnie prze-
tworzyć, gdy jego dni dobiegną końca.  
- Sam zarys dinozaura zosta zasugerowa-
ny szkieletem, ale reszta to już wyobraźnia  
i inwencje dzieci - mówi Teresa Smoleń, 
dyr. PSP Prószków.
Podobne konstrukcje powstały na Opolsz-
czyźnie tylko w czterech miejscach:  
w Ozimku, Lewinie Brzeski, w Opolu  
i Prószkowie.   
Budowanie „Prószkozaura” było tylko 
jednym z elementów szerszych działań  
pt. „Akcja Dinozaur”, której zasadniczym 
celem była tyleż zabawa co edukacja 
– czym były, gdzie i jak żyły dinozaury, 
dlaczego wymarły. W ramach akcji część 

z klas pojechała do Krasiejowa, VI b zor-
ganizowała sesję naukową – „Epoka Di-
nozaurów” - najmłodsi zaś oglądali filmy 
tematyczne, samodzielnie budowali ma-
kiety dinozaurów.
- A dodatkowo tak szczęśliwe się złożyło że 
w kościółku poewangelickim, OKiS zor-
ganizował równolegle ekspozycję zdjęcia 
i makiety części dinozaurów odkrytych  
w Krasiejowie – mówi dyr. Smoleń.  

Tak wygląda efekt współpracy PSP w Prószkowie z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu 
– Prószkozaur. 

Po raz kolejny szkołę podstawową w Prószkowie odwiedzili nauczyciele z zaprzyjaźnionej 
szkoły w Łołyniu na Ukrainie. 

Szkoła w Łołyniu to odpowiednik pol-
skiego zespołu szkół. Kontakty obu pla-
cówek maja już swoją kilkuletnią trady-
cję, wciąż się zacieśniają i dla obu stron 

stają się coraz ciekawsze poznawczo.  
W ostatniej wizycie wzięło udział 19 osób,  
w większości czynnych zawodowo nauczy-
cieli. Przygotowali się do tej wizyty bardzo 

solidnie – przywieźli prezentacje swojej 
miejscowości i szkoły, materiały poglądo-
we, w tym bardzo charakterystyczne dla 
ich tradycji i obyczajowości przedmioty 
codziennego użytku - np. przekazywane  
z pokolenia na pokolenie ręcznie hafto-
wane ręczniki, które stanowią część wiana 
młodych kobiet. 
W programie wizyty było też „poprowa-
dzenie lekcji”, nie klasycznej, ale opartej 
raczej na swobodnej narracji. 
- Język ukrański jest zbliżony do polskie-
go a jeśli jeszcze jest wola porozumienia 
po obu stronach, to nie ma żadnych pro-
blemów – mówi Teresa Smoleń, dyrektor 
PSP w Prószkowie.
Jednym z efektów odwiedzin stało się też 
porozumienie w sprawie realizacji przez 
obie szkoły wspólnych projektów – min. 
intrenetowej: prezentacja bożonarodze-
niowych i świątecznych tradycji, obrzę-
dowości, kulinariów.  Planowana jest rów-
nież obopółna nauka kolęd – uczniowie  
z Prószkowa będą uczyć się trzech kolęd 
ukraińskich, oni trzech naszych. 

zdun

NIE MIAŁ 
SZCZĘŚCIA   

PRÓ SZKOZAUR

ŁOŁYŃ U NAS

Przystanek w Chrząszczycach nie należy do najszczę-
śliwszych – ledwie go zamontowali zaraz musiał wjechać 
w niego jakiś tir. Jak to się mogło stać trudno powiedzieć, 
ten odcinek drogi nie należy wszak do trudnych. A jed-
nak stało się. Dziś w tym miejscu została już tylko be-
tonowa podstawa. Szczęśliwie nikogo wówczas na przy-
stanku nie było. Koszt postawienia nowej konstrukcji to 
ok. 8 tys zł. 
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PRAWIE KLASYCZNIE   
Kolejny już koncert muzyki „żywej” odbył się 
w kościółku poewangelickim w Prószkowie.

Wykonawcami koncertu byli Joanna Wi-
dawska - Landwójtowicz (skrzypce), Da-
riusz Kownacki (akordeon) i Chór Poli-
techniki Opolskiej pod batutą Ludmiły 
Wocial -Zawadzka
Program koncertu przygotowany został 
tak, by nie zamęczyć słuchacza nadmier-
ną powagą repertuarową. Tak więc w pro-
gramie znalazły się aranżacje składanek 
ludowych melodii bałkańskich, melodie 
klezmerski, a w części wokalnej Chór Po-
litechniki Opolskiej. Tu klasyka polskiej 
muzyki rozrywkowej – m.in. Skaldowie, 
Alibabki, TSA - w świeżych aranżacjach 
Radosława Wociała. 

Na jakości koncertu zaważyła w znacznym 
stopniu klasa uczestniczących w nim mu-
zyków: Joanna Widawska- Landwójtowicz 
i Dariusz Kownacki. Oboje absolwenci 
Akademii Muzycznej im. K Lipieńskie-
go we Wrocławiu, oboje czynni muzycy, 
oboje z dużym dorobkiem nagraniowym  
i wykonawczym. Świetnie zaprezentował  
się również Chór Politechniki Opolskiej.

zdun

Leader to jeden z projektów pomocowych 
realizowanych przez UE, których celem 
jest aktywizacja środowisk wiejskich, ale 
aktywizacja pozarolnicza. Oznacza to,  
że wspierane finansowo są działania, któ-
rych celem jest pozarolnicza działalność 
mieszkańców wsi i małych miast np.: roz-
wój agoturystyki, kultywowanie zanika-
jących zawodów i tradycyjnych sektorów 
gospodarki, lansowanie na rynku produk-
tów i usług opartych na bazie naturalnych  
i miejscowych surowców. Słowem kul-
tywowanie odmienności kulturowych.  
W działaniach Leadera mogą brać udział 

osoby fizyczne – np. 
właściciele gospodarstw 
agroturystycznych - 
stowarzyszenia takie 
jak np. Koła Gospodyń 
Wiejskich, Ochotnicze 
Straże Pożarne, związki 
wyznaniowe - w tym pa-
rafie - pod warunkiem 
jednak, że należą do or-
ganizacji realizujących 
cele i założenia Leadera. 
Taką organizacją jest 
stowarzyszenie Part-
nerstwo Borów Niemo-
dlińskich, której członkiem jest także gm. 
Prószków. Samo tylko członkostwo w sto-
warzyszeniu to jednak za mało - koniecz-
ny jest pomysł, opisanie go sformułowanie 
i złożenie wniosku  o refundację. 
Większości tych zagadnień poświęco-
ne było prószkowskie szkolenie – zbliża 

się bowiem termin składania pierwszych 
wniosków na tzw. Małe Projekty, (kolejny 
w marcu przyszłego roku) – jak napisać 
wniosek, czym są a czym nie są koszty 
kwalifikowane, o co można wnioskować, 
na czym polega refundacja.    

zdun

W dniu 14.10.2009r. Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Prósz-
kowie przy współpracy Ośrodka 
Kultury i Sportu zorganizował 
spotkanie na temat zdrowego stylu 
życia.
Prelekcję dla rodziców wygłosiła 
psycholog Teresa Tylipska-Bran-
dys, natomiast pogawędkę z dzieć-
mi oraz upominki przygotowała 
Ewa Janiuk z Zakładu Usług położ-
niczo-pielęgniarskich w Opolu.
W spotkaniu uczestniczyło około 
40 osób.
Wszystkim którzy pomogli nam 
w organizacji w tym sponsorom / 
sklep Centro oraz Państwu Brzo-
zowskim z Przysieczy / - serdecznie 
dziękujemy.

Wysokość pomocy: na ope-
racje z zakresu „Małych 
Projektów” wynosić będzie 
maksymalnie 70% kosztów 
kwalifikowanych operacji, 
nie więcej jednak niż 25 tys. 
zł; przy czym całkowity koszt 
operacji nie może być niższy 
niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 
100 tys. zł w okresie realizacji 
programu (2009-2015)
Pamiętać jednak trzeba, że nie 
są to pieniądze powierzane a 
refundowane co oznacza że w 
przypadku zakwalifikowania 
wniosku do realizacji wnio-
skodawca musi na początku 
zainwestować 100% środków. 
Refundacja może wynieść do 
70% 

- organizację szkoleń i innych przedsięwzięć 
o charakterze edukacyjnym i warsztatowym 
dla mieszkańców objętych Leaderem.
- udostępnianie na urządzeń i sprzętu 
komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu 
umożliwiającego dostęp do Internetu;
- organizację imprez kulturalnych, rekre-
acyjnych, sportowych. 
- promocję lokalnej twórczości ludowej, 
kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem 
lokalnego dziedzictwa kulturowego, histo-
rycznego oraz przyrodniczego; 
 - kultywowanie miejscowych tradycji, ob-
rzędów i zwyczajów; 
- kultywowanie tradycyjnych zawodów  
i rzemiosła; 
- rozwój agroturystyki i turystyki na obsza-
rach wiejskich
- tworzenie lub zmodernizowanie bazy 

informacji turystycznej oraz 
stron www, - przygotowanie  
i wydanie folderów i innych 
publikacji informacyjnych. 

- budowę małej infrastruktury turystycz-
nej, w szczególności punktów widokowych, 
miejsc wypoczynkowych i biwakowych, 
tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, 
tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dy-
daktycznych; 
- zachowanie lub odtworzenie, zabezpie-
czenie i oznakowanie cennego dziedzictwa 
przyrodniczego i krajobrazowego ze szcze-
gólnym wskazaniem na obszary chronione 
w tym obszary objęte siecią Natura 2000; 
- zachowanie dziedzictwa kulturowego i hi-
storycznego

Bliższe informacje nt. Leadera pod adresem 
internetowym: 
www.boryniemodlinskie.pl

O CO MOŻNA WNIOSKOWAĆ  
W „MAŁYCH PROJEKTACH”

SZKOLENIE W LIDERZE 
Szkolenie, które odbyło się w sali OKiS  
w Prószkowie objęło szeroki zakres infor-
macji: głównym jednak wątkiem było: w jaki 
sposób wnioskować o środki na realizację 
Małych Projektów w ramach Leadera.
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KRONIKARZ
KALENDARIUM – LISTOPAD 2009. 

11 LISTOPADA 2009
- Prószków – plac przy kościele poewangelickim
Obchody Dnia św. Marcina (org: TSKN i OKiS Prószków)

- Boguszyce – Obchody Dnia św. Marcina 
(org: Rada Parafialna)

21 LISTOPADA 2009 
- Prószków – duża sala OKiS
Dzień św. Cecylii: spotkanie zespołów muzycznych z tere-
nu gm. Prószków  (org: OKiS Prószków)

28 LISTOPADA 2009 
- Prószków –OKiS.  VI Festiwal Twórczości Dziecięcej 
Prezentacja osiągnięćplastycznych, teatralnych, muzycz-
nych uczniów. (org: PSP Prószków)

29 LISTOPADA 2009
- Prószków - kościół poewangelicki
Koncert muzyki klasycznej (org: OKiS Prószków)

- Chrząszczyce – plac przykościelny 
Kiermasz Bożonarodzeniowy (org: Rada Parafialna)

SZANOWNY PACJENCIE

W KOŃCU SĄ   
Nowe szatnie pojawiły się na boisku LZS 
Przysiecz. Może to jeszcze nie szczyt ma-
rzeń i z pewnością nie wyczerpują oczeki-
wań i ambicji, ani prezesa LZS, ani samych 
zawodników, ale przynajmniej goście  

i gospodarze mają się gdzie przebrać. Pew-
nie, brakuje toalet, pryszniców, nie ma też 
miejsca na pomieszczenie socjalne, jest 
jednak zdecydowanie lepiej niż było. Już 
choćby ze względów estetycznych. 

W imprezie wzięło udział 30 zawodników. 
Biegł kto chciał bez względu na wiek i płeć. 
Kryterium było tylko jedno – dystans: 1500 
m
 - Bieg miał jeden tylko cel: uczcić pamięć 
Piotra Blachucika, który dla lekkiej atle-

tyki zrobił na naszym terenie naprawdę 
dużo  - mówi Jarosław Kublin, instruktor 
ds. sportu OKiS
Organizatorzy zapewniają, że w przyszłym 
roku impreza będzie mieć swoją kontynu-
ację i będzie nabierać rozmachu

(na pdst. mat. OKiS opr. Red)

MAŁA HISTORIA  
Staraniem parafii ś. Jerzego i sołectwa Zim-
nic Wielkich odnowiona została kaplica św. 
Izydora. I to odnowiona sensownie. Nikt nie 

eksperymentował z kolorami, jak to czasami 
bywa, gdy obywateli owładnie twórcze szaleń-
stwo, żadnych wielkich innowacji – czyściutko  
i ascetycznie. Dziś Izydor wabi, by się przy nim 
zatrzymać. No to się ludziska zatrzymują, część 
żeby popatrzeć, część niekoniecznie. Są ludzie, 
którym chce się  pakować w boczną dróżkę, 
żeby akurat pod Izydorem wywalić śmieci. 
Mogliby do rowu (co jest dostatecznym do-
wodem barbarzyństwa) ale nie - podjadą pod 
Izydora, wywalą co tam mają do wywalenia  
i odjeżdżają. I zrozum tu człowieka..

zdun

Od lat początkowo Kasa Chorych a obecnie 
NFZ obciążą finansowo apteki za realizację 
niedbale (nierzetelnie) wypełnianych re-
cept.   
Obecnie do grona ukaranych dołączyć mają 
również pacjenci.  
W paragrafie 34 projektu Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie recept lekar-
skich zapisano iż recepty nie spełniające 
wymogów formalnych apteka czy też punkt 
apteczny ma obowiązek realizować za pełną 
(czyt. 100 procentową opłatą bez uwzględ-
niania jakichkolwiek zniżek). 
Braki formalne to np. brak podania wieku 
w przypadku pacjenta do 18 roku życia, 
wypisanie ilości leku cyfrą rzymską a nie 
arabską, niewyraźna pieczęć itp. 
TYM SAMYM USTAWODAWCA OCZE-
KUJE OD PACJENTA KWALIFIKACJI 
UMOŻLIWIAJĄCYCH WERYFIKACJĘ 
RECEPT !
Izby Aptekarskie zdecydowały się zaapelo-
wać do Ministra Zdrowia o zapewnienie sto-
sownych praw pacjentom i wprowadzenie 
do rozporządzenia w sprawie recept lekar-
skich w paragrafie 34 zapisu:
„Apteka lub punkt apteczny ma obowiązek 
realizować receptę zgodnie z uprawnieniami 
pacjenta z wyjątkiem przypadków stanowią-
cych zagrożenie dla życia lub zdrowia”

PACJENCIE POPRZYJ NASZ APTEKAR-
SKI ALE TAKŻE I TWÓJ APEL !
Deklaracje z poparciem apelu dostępne  
w aptekach

MEMORIAŁ BLACHUCIKA  
Na Stadionie Miejskim w Prószkowie odbył się bieg pod hasłem „I Bieg Memoriałowy im. 
Piotra Blachucika”

PIOTR BLACHUCIK - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bo-
guszycach za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania dnia 12.10.2008 r. podczas Woje-
wódzkich Obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej, w Kędzierzynie-Koźlu odznaczony 
został „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” 


