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Prószków

Sylwester na Rynku
10 lat odzyskania praw miejskich przez Prószków mieszkańcy gminy
świętowali wspólnie na prószkowskim rynku na przełomie roku.
Oprawę artystyczną plenerowej zabawy sylwestrowej zapewnił
zespół Maestro (na zdjęciu z lewej).

Więcej na stronie 3

Społeczni inwestycyjni
Inwestycje, budowy, remonty i modernizacje to nie tylko domena
administracji publicznej. Dwie organizacje działające na obszarze
Gminy Prószków: Stowarzyszenie „Nasza wioska Ligota Prószkowska” oraz Fundacja Tenis Prószków z sukcesem podjęły się
realizacji podobnych projektów.

4

W Prószkowie Fundacja zmodernizowała kort tenisowy przy miejskim
stadionie oraz wybudowała w ramach unijnego projektu altanę,
a w Ligocie Prószkowskiej członkowie stowarzyszenia wyremontowali
budynek dawnej remizy, w którym utworzyli salę fitness oraz przebudowują wiejskie boisko.
Każda z tych organizacji sama złożyła wniosek o pozyskanie środków
zewnętrznych, zrealizowała zadania oraz je rozliczyła. Organizacje
społeczne dają dobry przykład.

Szczegóły na stronie 7
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Wystawa gołębi

Silvester 2013
Ein besonderer Vorabend,
morgen
am Neujahrstag
jährt sich
das 10-jährige Jubiläum
der wiedererreichten Stadtrechte
für Proskau.

Sylwester 2013
Szczególny przeddzień,
jutro
w Nowy Rok
przypada
10 rocznica
odzyskania praw miejskich
przez Prószków.

Das Signum darunter sind
wir
Proskauer Bürger.
Hier am früheren Marktplatz
stehen wir bei einander,
wo schon über 450 Jahre her
Handel getrieben wurde.
Soll auch in Zukunft
Proskau sich weiter entwickeln!
Der Markt dient als der Kern der Stadt
und Treffpunkt der Menschen.
Das Signum darunter sind
wir
Proskauer Bürger.

Ingeborg Odelga

Symbol tego to
my
mieszkańcy Prószkowa.

Tu, na dawnym rynku
stoimy obok siebie,
gdzie już przed 450 laty
był prowadzony handel.
Oby również w przyszłości
Prószków dalej się rozwijał!
Rynek to centrum miasta
służące jako miejsce spotkań ludzi.
Symbol tego to
my
mieszkańcy Prószkowa.

Przełożył: Erhard Bastek

Blisko 250 gołębi można było oglądać w sobotę i niedzielę 21 – 22 grudnia
w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie. Na 60. Okręgowej Wystawie
Gołębi Pocztowych hodowcy z całego województwa zaprezentowali swe
najpiękniejsze ptaki i mistrzów lotów w 2013 roku.
Na zdjęciu poniżej: Jednego ze zwycięskich gołębi Jolanty Nowak z Trzebiny
prezentuje jej córka Nicole.

Więcej o wystawie na stronie 3
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DZIEŃ SENIORA

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Prószków
W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz
(kontrakt nr 7), oraz w miejscowościach Boguszyce, Źlinice, Zimnice
Małe (kontrakt nr 8), zostały stworzone warunki do podłączenia się
mieszkańców do gminnej sieci kanalizacyjnej.
W związku z tym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Prószkowie oferuje wszystkim mieszkańcom
swoją pomoc przy wykonaniu tego zadania.
Powierzając wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ZGKiM
w Prószkowie, nasza spółka przejmuje na siebie wszystkie sprawy
związane z uzyskaniem pozwoleń, warunków technicznych,
zgłoszenia do ZUD w Opolu, wykonaniem i odbiorem technicznym
przyłącza, wykonaniem map powykonawczych, itd. Po zrealizowaniu zadania mieszkańcy są proszeni jedynie do siedziby spółki na
podpisanie umowy na dostawę ścieków.
Zapraszamy do współpracy
Prezes ZGKiM sp. z o.o w Prószkowie

19 STYCZNIA 2014 r., GODZ. 14.00
w Kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej
w Chrząszczycach
odbędzie się
POLSKO-NIEMIECKIE KOLĘDOWANIE
GRAMY I ŚPIEWAMY DLA PANI Z GÓRY KARMEL

26 STYCZNIA, O GODZ. 15.00
W SALI WIDOWISKOWEJ OŚRODKA
KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE
ODBĘDZIE SIĘ DOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW
– MIESZKAŃCÓW GMINY PRÓSZKÓW

ORGANIZATORZY ZAPRASZAJĄ NA
POCZĘSTUNEK I WYSTĘPY ARTYSTYCZNE

25 stycznia 2014 r.
godzina 20.00
BAR "MAJA" - FOLWARK
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ZABAWĘ POPROWADZI WODZIREJ
IŻ
ANDRZEJ TOCZEK

KOSZT:
40 ZŁ OD OSOBY
W cenie biletu:
doskonała zabawa, ciepłe posiłki, zakąski i napoje
ZAPRASZAMY

Dziękuję wszystkim „Winowskim Mikołajom”
za ogromne zaangażowanie, nieocenioną pomoc
oraz wrażliwość serca jaką wykazaliście podczas
przygotowania Szlachetnej Paczki dla Rodziny Pani Beaty.
W imieniu swoim oraz obdarowanej rodziny pragnę
przekazać wszystkim darczyńcom paczki wszystkiego
dobrego w Nowym 2014 Roku.
Sołtys Wsi Winów
Jan Dambon

GMINNY PRZEGLĄD
PRZEDSZKOLNYCH GRUP JASEŁKOWYCH
2 LUTEGO 2014 R., GODZ. 15.00
SALA WIDOWISKOWA OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W PRÓSZKOWIE

ORGANIZATORZY ZAPRASZAJĄ
NA PREZENTACJE MAŁYCH ARTYSTÓW
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Sylwester na Rynku
Dokończenie ze str. 1
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2

3

Noc z 31 grudnia 2013 r.
na 1 stycznia 2014 r. nadeszła
równo 10 lat po tym, jak
Prószkowowi przywrócono
prawa miejskie. Sylwester
2003 roku wyglądał podobnie
uroczyście, wtedy to po
staraniach zainicjowanych
w 2000 r. przez wójta Bernarda
Lellka stolica gminy odzyskała
swoje dawne przywileje nadane
jej przez cesarza Habsburga
Ferdynanda w 1560, a utracone
w 1809 roku. Od 1 stycznia 2004
r. Prószków znów był miastem.

T

Na zdjęciach:
1. Burmistrz Róża Malik i Lena Stolecka
2. Lena Stolecka razem z miastem świętuje 10 lat.
3. Ksiądz Eugen Kutzka gratuluje mieszkańcom Prószkowa jubileuszu
odzyskania praw miejskich.

Zimnice Wielkie

Gwiazdka dla Afryki

uż przed północą oficjalnie
przywitała uczestników plenerowej imprezy Burmistrz Róża
Malik:
- W 1809 r. odebrano prawa miejskie, nie mieliśmy ich prawie 200
lat, a od 10 znów możemy się
szczycić tytułem miasta. Przez ten
czas zrobiliśmy wiele, aby miasto
wyglądało jak należy: na stadionie
powstały nowe boiska, korty tenisowe, wokół kościoła ewangelickiego jest przepiękny park,
wokół ośrodka kultury – wspaniały
teren rekreacyjny , mamy nowy
pomnik przyrody naprzeciw Parku
Przyjaźni – platan, któremu nadaliśmy imię Leopold.

R

Dnia 3 grudnia 2013r. odbył się w Zespole Szkół w Zimnicach Wielkich
Kiermasz Świąteczny, w trakcie którego gościliśmy zarówno uczniów,
jak i ich rodziców.

G

wiazdka dla Afryki”, bo tak nazywa się projekt UNICEF, do którego
włączyła się nasza szkoła, pięknie zapisała się w sercach naszych
„kiermaszowych” gości. Projekt zakładał wykonanie opakowań na prezenty,
które były sprzedawane podczas świątecznego kiermaszu. Szkoła zebrała aż
591 zł, które zostaną przeznaczone na zakup szczepionek dla dzieci w Sierra
Leone. Należy wspomnieć o nieocenionym wsparciu nauczycieli, którzy
wspólnie z uczniami wykonali pudełka, a także oryginalne bombki.

D

ziękujemy wszystkim za włączenie się do akcji. Dziękujemy rodzicom
za wsparcie oraz zakup pudełek i bombek. Dzięki naszemu zaangażowaniu kolejne maluchy ze Sierra Leone zyskają zdrowie i życie.

Ida Bojarska

Stolecka – pierwsza oficjalna
mieszkanka miasta – urodziła się
po przywróceniu Prószkowowi
praw miejskich 11 stycznia 2004 r.
Zebrani na miejskim Rynku przywitali dziewczynkę oklaskami.
Lenie – uczennicy czwartej klasy
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Prószkowie, tancerce zespołu
„Scorpion” przez Burmistrz - Różę
Malik wręczone zostały upominki.
- Jestem zadowolona, że mogę
tutaj dzisiaj być - przyznała dziewczynka.

W

imieniu burmistrza
Hünfeld do zebranych na
prószkowskim Rynku zwrócił się
ksiądz Eugen Kutzka - założyciel
i honorowy przewodniczący partnerstwa obu miast.
- Nasze partnerstwo stoi na dobrych skałach i mam nadzieję, że
zostanie na zawsze. Niech Bóg
was błogosławi. Drodzy przyjaciele, szczęśliwego Nowego Roku
- mówił ksiądz Kutzka.

J

u b i l e u s zo w e g o s y l w e s t r a
zakończył efektowny pokaz
sztucznych ogni, który na kilkanaście minut rozświetlił miasto.

Dagmara Duchnowska
azem z Burmistrz Prószkowa
na scenie stanęła Lena
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Boguszyce, Źlinice, Chrzowice

Spotkanie Koła Seniorów
Zofia Kasperek, radna Rady Miejskiej w Prószkowie,
z sukcesem zorganizowała w Boguszycach Koło Rencistów,
Emerytów i Inwalidów. Obecnie należą do niego 84 osoby,
a zainteresowanie działaniami tej formacji wciąż rośnie.
5 stycznia br. członkowie spotkali się w sali parafialnej
w Boguszycach na uroczystości opłatkowej.

M

ieszkańcy trzech sołectw: Boguszyc, Źlinic i Chrzowic, czyli
obszaru należącego do parafii Trójcy Świętej, którzy są rencistami, inwalidami lub emerytami o określonej wysokości świadczeń mogą
stać się członkami koła. Prócz tworzenia przyjaznych warunków do
integracji społecznej, należący do tej grupy mogą liczyć na konkretne
wsparcie:
- Cztery razy w roku członkowie otrzymują pomoc z banków żywności,
mogą mieć również zniżki na niektóre bilety – mówi Zofia Kasperek, która
jest przewodniczącą koła w Boguszycach. W zarządzie zasiadają również:
zastępca – Anna Pośpiech, skarbnik – Krystyna Gagatek i członkowie:
Jadwiga Kubiczek, Róża Adolf, Anna Gamrot, Gertruda Mazur i Jan Góźdź.

O

becny podczas spotkania ks. Józef Mikołajec zwrócił uwagę, że
istnienie koła, to nie tylko wymierne korzyści dla jego członków, ale
także, a może przede wszystkim, powód, aby wyjść z domu, spotkać się
ze znajomymi i przejść na tak zwane „inne myśli”.
- Wielkie dzięki dla organizatorów tego spotkania, a także dla pani
sołtys. Dzięki jej staraniom i wywalczeniu pieniędzy w gminie, udało się
wyremontować sale domu parafialnego – przypomniał proboszcz.

Ligota Prószkowska

Wspólny opłatek

P

odczas spotkania gości poczęstowano pysznym obiadem i ciastem,
był czas na wspólne kolędowanie oraz wysłuchanie młodych
artystek – mieszkanek parafii.
Dagmara Duchnowska

20 grudnia, w salce parafialnej w Ligocie Prószkowskiej, odbyło się
spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z tej miejscowości.
25 mieszkańców miało okazję raczyć się dwunastoma tradycyjnymi
daniami przygotowanymi przez panie z Rady Sołeckiej.

T

o wspaniałe, że możemy w przededniu świąt wesprzeć naszych sąsiadów i spędzić z nimi trochę czasu. Wszystko to dzięki datkom
zebranym wśród mieszkańców naszej wsi w trakcie wodzenia niedźwiedzia i dzięki zaangażowaniu członków Rady Sołeckiej - mówi sołtys Ligoty
Prószkowskiej, pani Aniela Czollek - Chcę za to wszystkim serdecznie
podziękować.
TD

Na zdjęciu od lewej:
Krystyna Ficek, Rita Hyla - obie ze Źlinic oraz Jadwiga Bakaj
z Boguszyc doceniają nie tylko pomoc, jaką daje członkostwo
w kole, ale także możliwość spotkania się właśnie podczas takich
integracyjnych imprez. Pani Jadwiga liczy, że może uda się w kole
utworzyć nawet jakiś zespół artystyczny. Pani Krystyna i pani Rita
uczestniczą także w działaniach Koła św. Jadwigi, gdzie raz na
miesiąc spotykają się ze swoimi koleżankami.
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Przyjechał Mikołaj

M

imo że zabrakło śniegu, nie odpuścił mróz – w zimowej więc atmosferze dzieci z sołectwa czekały na przybycie św. Mikołaja, który pod
remizę OSP zajechał prawdziwymi saniami. Każdy z malców otrzymał
podarunek, święty miał natomiast okazję do wysłuchania piosenek i wierszy
przygotowanych przez obdarowywanych.
Dag

Wystawa gołębi
Dokończenie ze strony 1
– Co najmniej 10 naszych wystaw odbyło się w Prószkowie – mówił Jan
Matys, prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Opolu. –
Dobrze się tu czujemy, a gospodarze chętnie nas tu goszczą.

W

minionym roku wśród wielu tytułów, jakie zdobyli opolscy hodowcy,
gołębie Jolanty Nowak z Trzebiny w oddziale nyskim zostały
mistrzami Polski gołębi rocznych, a Karol Grabowski z Ozimka zdobył
wicemistrzostwo kraju w lotach krótkich.

G

ołębie pocztowe hodowane są na Opolszczyźnie od dawna. Już w 1903
roku w Opolu powstało towarzystwo hodowców „CITO – 0446. Po
wojnie opolski okręg PZHGP zawiązano w 1952 roku. Dziś ma on 2045
członków.
SK

Nowa książka kucharska ks. A. Hanicha

Skarby dziedzictwa kulinarnego
W połowie 2014 r. pod redakcją ks.
Andrzeja Hanicha, proboszcza parafii
pw. Św. Jerzego ukaże się kolejna,
nowa książka kucharska, pt. „Opolskie i polskie smaki. Skarby dziedzictwa kulinarnego. 2200 wypróbowanych i polecanych przepisów na
prawdziwe przysmaki kuchni domowej”. Redaktor wydawnictwa zdradza szczegóły edycji:
- Będzie to kontynuacja wydanej
w 2012 roku pierwszej mojej książki
kucharskiej, zatytułowanej : ,,Opolszczyzna w wielu smakach. Skarby
dziedzictwa kulinarnego. 2200 wypróbowanych i polecanych przepisów
na prawdziwe przysmaki kuchni domowej”, która okazała się prawdziwym bestsellerem w kraju i wśród
Polaków za granicą. Przygotowywana
obecnie książka, w odróżnieniu od

poprzedniej, zawierać będzie wybór
najlepszych przepisów kulinarnych
pochodzących już nie tylko od mieszkańców Opolszczyzny, ale i z innych
stron kraju, a nawet od naszych rodaków rozrzuconych po świecie, którzy
żywo zainteresowali się tą sprawą
i podesłali mi sporo swoich przepisów
(stąd tytuł: „Opolskie i polskie smaki”). Szczególną cechą tej nowo powstającej książki (na tle obecnego zalewu różnej jakości literatury kulinarnej) jest przede wszystkim jej wiarygodność, tzn. że będą w niej zamieszczone receptury praktycznie wypróbowane i polecane przez konkretne
osoby, a przy tym tak szczegółowo
i dokładnie opisujące gramaturę
składników i sposób przyrządzenia
potraw metodą „krok po kroku”, żeby
nawet laik w kuchennym rzemiośle nie

sknocił sprawy, stosując w kuchni konkretny przepis.
Nowo powstająca książka, podobnie
jak poprzednia, podzielona zostanie
na około 30 rozdziałów, grupujących
poszczególne rodzaje potraw, np.
ciasta, ciastka i inne słodkości, domowe przetwory, zupy i kremy, dodatki
do zup, drożdżowe wypieki, potrawy
z dziczyzny, potrawy z drobiu, potrawy półmięsne, potrawy rybne, potrawy z cielęciny, potrawy z mąk, kasz,
ryżu, potrawy z warzyw, potrawy
z warzyw - sałatki, surówki, potrawy
z wołowiny, potrawy z wieprzowiny,
potrawy z grzybów, potrawy z jajek,
potrawy z jagnięciny, potrawy bożonarodzeniowe, potrawy wielkanocne,
klopsy i pasztety, domowy wyrób
wędlin, zakąski, sosy, desery, nalewki
i napoje alkoholowe, tarty i pizze,
domowe lekarstwa.
Wielka liczba przepisów kulinarnych
(2200) determinuje rozmiar przyszłej
książki, która tak jak i wcześniejsza
będzie miała format A4. Przewidywany nakład to 2000 egzemplarzy,
liczba stronic: blisko 600. W tym wydawnictwie będą zdjęcia, ale w formie
kilkudziesięciu wkładek z ilustracjami,
gdyż zamieszczenie ich przy każdym

przepisie niebywale podniosłoby
koszty edycji; a poza tym jest mi
szkoda każdego miejsca w książce na
zdjęcia, gdyż te niewiele wnoszą do
sprawy. Książka ta - w moim zamyśle ma być bowiem podręczną ściągawką
służącą na co dzień w praktyce kuchennej. Za to posiadać ona będzie
gustowną grafikę. Ze względu na
swoją sporą objętość książka będzie
introligatorsko zszyta (nie klejona!)
oraz oprawiona w twardą okładkę.
Książkę tę będzie można nabyć, na
fakturę. Przewidywany koszt: 60
złotych. Zainteresowanych proszę
o bezpośredni kontakt ze mną.
Tworzenie tej książki jest już bardzo
daleko zaawansowane; ostatecznie
zamierzam ukończyć jej pisanie pod
koniec br., aby następnie w początkach nowego roku móc ją przekazać
do obróbki redakcyjnej i drukarni.
Chodzi mi o to, aby książkę tę zdążyć
wydać na 80-lecie PIN-Instytutu
Śląskiego w Opolu, którego obchody
zaplanowane są w czerwcu 2014 r.
Książka może być również znakomitą
promocją Opolszczyzny, stanowiąc
świetny prezent na różne okazje.
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Inwestycje roku 2013
W trakcie minionych dwunastu miesięcy trwały na terenie Gminy Prószków prace budowlane związane z realizowanymi inwestycjami. W bieżącym wydaniu „Kronikarza” przypominamy najistotniejsze z nich.

K

ończy się właśnie najważniejsza dla mieszkańców gminy inwestycja –
budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach kontraktu nr 8 sieć
została już wybudowana w Boguszycach, Źlinicach i Zimnicach Małych.
Kwota budowy sieci: 7 300 000 zł. Trwają odbiory tej inwestycji w Ligocie
Prószkowskiej, Jaśkowicach i Przysieczy w ramach kontraktu nr 7. Wartość
tego zadania - 10 000 000 zł. Budowa kanalizacji realizowana jest przez WiK
Opole w ramach Funduszu Spójności. Wysokość dofinansowania wyniosła
66,23 %.

W

2013 roku zbudowano asfaltową drogę dojazdową do gruntów
rolnych na trasie: Górki – Folwark o długości 1190 mb, szerokości
4 m. Wartość zadania: 596 000 zł. W Chrząszczycach ul. Skorupy o długości
130 mb została pokryta nawierzchnią z kostki brukowej PolBruk. Koszt
inwestycji: 134 000 zł.

PRÓSZKÓW, CHRZĄSZCZYCE: PLACE ZABAW
W trakcie 2013 r. powstały place zabaw przy Przedszkolu Publicznym
w Prószkowie (koszt 210 000 zł) oraz w Chrząszczycach (koszt: 38 350 zł).
Obiekt w Prószkowie ma bezpieczną nawierzchnię, 11 dużych urządzeń,
ławeczki, tablice i stoliki. Na placu w Chrząszczycach (na zdjęciu) ustawiony
jest jeden duży zestaw zabawowy. W przygotowanie tego miejsca mocno
zaangażowali się mieszkańcy, wykonując dużą część prac samodzielnie,
z własnych środków.

LISTOPAD 2013: RENOWACJA CMENTARZA
EWANGELICKIEGO
MARZEC 2013: OTWARCIE KOMPLEKSU ORLIK
NA STADIONIE MIEJSKIM
Na realizację tej inwestycji, zgodnie z zasadami programu, Gmina Prószków
otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie
653 000 zł, od Marszałka Województwa Opolskiego – 13 000 zł, z gminnego
budżetu wydano – 278 688,00 zł. Całkowity koszt inwestycji: 944 688,00 zł.
W ramach Orlika zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne, min. do siatkówki i koszykówki, oraz boisko do piłki nożnej. Zostały także zmodernizowane szatnie na stadionie i zmieniony sposób ogrzewania; obecnie jest tutaj
piec na ekogroszek. W obiekcie wydzielono także pomieszczenia przynależne kompleksowi Orlik oraz docieplono budynek i wykonano nową
elewację.

LISTOPAD 2013: NOWA FUNKCJA STAREJ POCZTY
W ŹLINICACH
Dzięki dofinansowaniu unijnemu w miejsce starego budynku poczty powstało miejsce spotkań i integracji mieszkańców. Obiekt jest stylizowany na
klasyczny śląski dom, wewnątrz są przestronne pomieszczenia wyposażone
w nowoczesne sprzęty. „Stara Poczta” to projekt realizowany w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" przez Urząd Gminy Prószków za pośrednictwem
LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Koszt inwestycji: 222 386 zł.

W ramach tego zadania zostało wykonane nowe ogrodzenie, naprawiony
mur, wyrównany teren, teren cmentarza został na nowo obsadzony zielenią.
Tablice nagrobne, które nie były przypisane do konkretnych grobów i leżały,
porastając w ziemi, bądź stały oparte o mur przeniesiono do powstałego
lapidarium. Przez nekropolię wiedzie teraz ścieżka z płyt kamiennych,
zainstalowano ławki. Koszt całego projektu wyniósł prawie 68 214 zł, z czego
prószkowski samorząd otrzymał wsparcie z PROW 2007-2013 w wysokości
17558,37 zł.

GRUDZIEŃ 2013: REMIZA OSP
W LIGOCIE PRÓSZKOWSKIEJ
Z końcem roku 2013 zakończono prace związane z budową remizy OSP
w Ligocie Prószkowskiej. Ze środków własnych Gmina Prószków wydat2
kowała 1 225 000 zł. Wybudowana od podstaw strażnica ma 288 m
3
powierzchni użytkowej (kubatura: 2035 m ), mieści się w niej jedno duże
pomieszczenie garażowe na dwa samochody, mała sala spotkań dla
strażaków, dwa biura i szatnie oraz zaplecze sanitarne.
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Ligota Prószkowska

Zdrowe miejsce
Od początku grudnia 2013 r. trwają
zajęcia w świetlicy fitness w Ligocie
Prószkowskiej. Z oferty nowego
miejsca spotkań, które powstało
dzięki projektowi Stowarzyszenia
„Nasz Wioska Ligota Prószkowska”
skorzystało do stycznia blisko 120
osób.

P

ierwszy miesiąc zajęć, to – jak
przyznaje prezes stowarzyszenia
Bernadeta Mueller – próba przed
oficjalnym uruchomieniem świetlicy
fitness. Uroczyste oddanie budynku
d o u ż y t ku o d b ę d z i e s i ę j e s zc ze
w styczniu. Świetlica fitness to odpowiedź na potrzeby mieszkańców,
którym brakowało miejsca sprzyjającego integracji, rozmowom, spotkaniom. Nadanie budynkowi nowej
funkcji było możliwe dzięki udziałowi
ligockiej organizacji społecznej w naborze wniosków na „małe projekty”
organizowanym przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Stowarzyszenie zgłosiło projekt pod nazwą
„Remont połączony z modernizacją
i wyposażenie świetlicy w Ligocie
Prószkowskiej”.
Połączenie części odpoczynkowej
z salą ćwiczeń okazało się strzałem
w dziesiątkę, co potwierdza liczba
mieszkańców sołectwa, która do tej
pory skorzystała z oferty.
- Budynek łączy zarówno funkcję miejsca spotkań, jak i sali do ćwiczeń. Nie
jest to typowa sala fitness, nie mamy
tutaj szatni, łazienek, ale jest przestronnie, mamy dobry sprzęt i miejsce
do posiedzenia i porozmawiania –
mówi Bernadeta Mueller.

B

udynek został zmodernizowany,
lecz nic nie stracił ze swojej charakterystycznej bryły, wpisanej od
dziesiątek lat w krajobraz wsi. Kiedyś
była tutaj remiza, ale przeznaczona
w latach 80. do zburzenia straciła wtedy swoją funkcję.
- Ponieważ jakieś formalności nie
zostały dopełnione, budynek pozostał.
Nie działo się tutaj zbyt wiele, mieszkańcy starali się korzystać z sali wiejskiej, ale ze względu na jej funkcję
czasami korzystało z niej kilka grup
jednocześnie. Jedna grupa przygotowywała jakieś wydarzenie, a druga
grupa miała właśnie zajęcia fitness –
tłumaczy prezes stowarzyszenia.
Budynek był własnością skarbu państwa, Starosta Opolski Henryk Lakwa
przekazał Gminie Prószków obiekt,
a gmina użyczyła go organizacji na
10 lat. Stowarzyszenie podjęło zakończoną sukcesem samodzielną próbę
zdobycia pieniędzy na remont i modernizację dawnej remizy. Grupa

pozyskała 25 000 zł w ramach małych
projektów, czyli wdrażania Lokalnej
Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo
Borów Niemodlińskich. Ponieważ
wsparcie to odbywa się na zasadzie
refundacji, pieniądze na przeprowadzenie prac budowlanych pożyczył
organizacji prywatny przedsiębiorca.
Razem ze sprzętem projekt wyniósł
blisko 40 000 zł. Część tej kwoty
stanowiła praca własna członków
organizacji – chętnie w te prace zaangażowała się młodzież z Ligoty Prószkowskiej. Do nich należało m.in. ściąganie dachówki i jej oczyszczenie.
- Kosztorys zakładał wymianę większej powierzchni dachu, ale już podczas prac okazało się, że nie będzie to
konieczne, dachówka była w dobrym
stanie. Inaczej stało się w przypadku
ścian, które musiały być wybudowane
na nowo. Został tylko szkielet. Zmieściliśmy się w kosztorysie, ale nastąpiły przesunięcia między poszczególnymi pozycjami – wyjaśnia pani
Bernadeta.
Ławeczka, atlas, orbitrek, stepper,
bieżnia, wioślarz – to nowy sprzęt
zakupiony w ramach projektu. Część
sprzętu przynieśli też z domów korzystający z sali. Niebawem zostaną tutaj
także zamontowane drabinki do podciągania.
Korzystający z sali ponoszą jedynie
koszt ogrzewania. Dla dzieci do 18
roku życia i członków stowarzyszenia
jest to koszt 1 zł, dla pozostałych osób
– 2 zł. Stowarzyszenie szacuje, że
w okresie zimowym koszt prądu,
razem z ogrzewaniem wyniesie ok.
200 zł miesięcznie.
Komplet wypoczynkowy przekazali do
świetlicy mieszkańcy Ligoty Prószkowskiej. Jak twierdzą korzystający
z oferty tego miejsca przydałaby się
jeszcze szafka, komoda na buty i ubrania ćwiczących. Prezes stowarzyszenia wskazuje na prozdrowotny
charakter całego projektu:
- To miejsce jest oddalone dość od
pubu, więc ci, którzy się tutaj spotykają nie wyskakują na chwilę na piwo,
tylko ćwiczą. Zimą przyjeżdżają samochodami, więc na pewno nikt z korzystających nie pije alkoholu. Taki zresztą mamy regulamin – nie można
w sali ani palić, ani pić alkoholu. Wszystko to wpływa na promocję zdrowego trybu życia.

W

Stowarzyszeniu „Nasza Wioska Ligota Prószkowska” działa
obecnie 30 osób, połowę tego zespołu stanowią ludzie młodzi od 16 roku
życia. Nie tylko w sołectwie, ale
w całej gminie jest to bardzo popularna organizacja.

- Niektórzy z młodszych mieszkańców
naszej wsi już się cieszą, że kończą
właśnie 16 lat i będą się mogli zapisać
do stowarzyszenia – mówi Bernadeta
Mueller.
Wiosną zostanie zagospodarowany
teren przy budynku, który umożliwi
spotykanie się mieszkańców Ligoty
Prószkowskiej w plenerze. Stowarzyszenie realizuje także drugi projekt
w ramach programu „Działaj Lokalnie!” na boisku wiejskim – powstanie
tam nowe boisko, miejsce ogniskowe,
miejsce odpoczynku.
- Bardzo mało grup decyduje się na
powołanie stowarzyszeń, a teraz
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znów czeka nas nowy okres programowania i zamierzamy skorzystać
z tych możliwości. Realizując ten projekt i teraz, gdy teraz go rozliczamy
możemy zawsze liczyć na pomoc
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
którzy są naprawdę bardzo kompetentni. Zachęcam też innych, aby się
nie obawiali – trzeba podjąć ryzyko,
ponieważ to się po prostu opłaca
i korzysta z tego społeczność całej
miejscowości – podsumowuje
Bernadeta Mueller.
Dagmara Duchnowska

Stowarzyszenie „Nasza Wioska Ligota Prószkowska” jest organizacją pożytku
publicznego, co daje im możliwość pozyskiwania 1% podatku w ramach rozliczenia
rocznego podatników.
Członkowie stowarzyszenia zachęcają do wsparcia ich działań i przekazania
w rozliczeniu rocznym 1%.
Wystarczy we właściwym formularzu PIT wpisać nazwę organizacji i numer
KRS: 0000380962.
Stowarzyszenie organizuje akcję, podczas której osobom, które nie mają obowiązku składać formularzy PIT (emerycie, renciści) nieodpłatnie przygotowują takie
zeznanie, aby przeznaczyć w nim właściwą kwotę na rzecz organizacji z Ligoty
Prószkowskiej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z kancelarią Bernadety Mueller: 608 665 464;
e-mail: biuro@kancelaria-mueller.pl

Prószków

Altana dla tenisistów
Fundacja Tenis Prószków zbudowała przy kortach tenisowych na
Stadionie Miejskim altanę, która służy trenującym tam sportowcom
i mieszkańcom miasta oraz sołectw, którzy rekreacyjnie spędzają czas
na tym obiekcie sportowym. Obiekt powstał dzięki uzyskaniu przez
fundację wsparcia w ramach Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 – „małe projekty”. Organizacja otrzymała 18 600 zł
dotacji.
Fundacja „Tenis Prószków”
nie jest organizacją pożytku
publicznego, ale może
otrzymywać darowizny,
które wspierają realizowane
przez nią cele. Więcej o działalności organizacji oraz
możliwości jej dofinansowania na stronie
www.fundacja.proszkow.pl
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Dźwięki kolęd

P

rószkowska Filia Społecznego Ogniska Muzycznego w Ozimku, działająca przy Publicznym
Gimnazjum w Prószkowie była organizatorem Koncertu Kolęd, który 6 stycznia odbył się
w Ośrodku Kultury i Sportu. Na scenie wystąpili podopieczni Andrei Rzyszki, Aldony Melnerowicz
i Lechosława Móla: Kinga Fuchs (gitara), Magdalena Kowalczyk (fortepian), Dominika Fuchs (flet),
Paulina Klosa (wokal), Remigiusz Rawza (gitara), Marcela Miklis (wokal i gitara), Franciszka
Dzumla (fortepian), Sandra Józef (wokal), Monika Wieczorek (flet), Michał Wieczorek oraz
Magdalena Fronia (gitara).
Na zdjęciach (od góry):
1. Marcela Miklis, z tyłu nauczyciel Lechosław Mól
2. Koncert poprowadziła opiekunka prószkowskiej filii Andrea Rzyszka – popularna piosenkarka.

Scorpion w Mikołajkach
Formacja Tańca Nowoczesnego „Scorpion”, działająca przy Ośrodku Kultury i Sportu
w Prószkowie uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego
w Mikołajkach, który odbył się w połowie grudnia minionego roku.
Formacje „Scorpiona” od ponad pół roku ciężko pracowały nad przygotowaniem programu
artystycznego, który został zaprezentowany w Mikołajkach. Młodzież podczas codziennych
treningów w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie doskonaliła swoje umiejętności pod
okiem instruktora - Magdaleny Kolman. Międzynarodowa Komisja Sędziowska nagrodziła
i wyróżniła prezentacje zespołu. Prószkowianie zajęli:
1 miejsce - złoty medal w kategorii
formacje disco dance powyżej 15 lat za
choreografię pt. „Terminator” w
wykonaniu grupy SCORPION SENIORZY;
2 miejsce - srebrny medal w kategorii
formacje street dance 12 - 15 lat za
choreografię pt. „Life” w wykonaniu
grupy SCORPION JUNIORZY w składzie:
Wiktoria Wasylik, Agata Kutkowska, Paulina
Thiel, Laura Kutz, Lena Stolecka;
5 miejsce - w kategorii mini formacje
disco dance 12 - 15 lat za choreografię
pt. „Blue Disco” w wykonaniu grupy
SCORPION VIP w składzie: Ania Przybyła,
Ola Przybyła, Ola Lazik, Karolina Krzemień,
Kinga Gulej;
6 miejsce - w kategorii mini formacje
disco dance do 11 lat za choreografię pt.
„Color Disco” w wykonaniu grupy
SCORPION HIT w składzie: Justyna Lazik,
Justyna Stępień, Iga Wabińska, Kasia
Dąbrowska, Patrycja Niespor, Angelika
Miensok, Natalia Buszka.

3 lutego 2014 r. godz. 14.00
przy kościele pw. Ducha Św. w Winowie
odbędzie się karnawałowe spotkanie seniorów parafii
Chrząszczyce i Winów
Mile widziane stroje karnawałowe.
Organizatorzy Krystyna Kiełbasa oraz Andreas Heinrich
gwarantują wesołe karnawałowe popołudnie.
Wydawca:
Projekt Dagmara Duchnowska
Na zlecenie
Urzędu Miejskiego w Prószkowie
Zdjęcia: Dagmara Duchnowska, sxc.hu
Skład i opracowanie graficzne: wydawnictwo.opole4x4.pl

e-mail: gazeta.kronikarz@wp.pl,
tel.: 77 437 13 35

46-060 Prószków, ul. Opolska 17,
e-mail: ug@proszkow.pl

Folwark

Oskar Zmarzły wśród najlepszych
Mieszkaniec Folwarku, uczeń klasy językowej
Publicznego Gimnazjum nr 9 w Opolu, był jednym
z członków zespołu "Kreatywni Destruktorzy”, który
startując w międzynarodowym konkursie fizycznochemicznym „Chain reaction” (reakcja łańcuchowa)
zajął pierwsze miejsce w plebiscycie publiczności.

O

polszczyzna wzięła wszystko – reakcja chemiczna
przygotowana przez drugi zespół ze szkoły
w Rudnikach został oceniona jako najlepsza przez
międzynarodową komisję. W konkursie „Chain
reaction” uczniowie w wieku 14-18 lat konstruowali
pod kierunkiem nauczyciela reakcje łańcuchowe,
opierających się na procesach chemicznych i fizycznych,
które młodzież poznaje w szkole. Grupa Oskara
w ogólnopolskim internetowym głosowaniu dostała
największą liczbę głosów i nagrodę publiczności.
„Destruktorzy ” stworzyli swoją wersję maszyny
Goldberga. Reakcja zaczęła się od toczącej się kulki,
a skończyła na urządzeniu, które wygrywało „Odę do
radości” na kieliszkach – było to swoiste perpetuum
mobile. Filmik umieszczony na stronie internetowej
pokazywał w szczególe każdy element reakcji.
- Chemia staje się interesująca, gdy teorię zamienia się
na praktykę. Nie jest to główny przedmiot, jakim się
interesuję, ale w chwili, gdy przygotowywaliśmy proces
naprawdę wiele się nauczyłem – mówi Oskar Zmarzły,
który tworzył grupę z czterema koleżankami.

O

skar z pomocą ojca opracował program komputerowy, który pokazywał liczbę oddanych głosów,
aktualizując ją co kilka minut. Uczeń przyznaje, że
najbardziej emocjonujący był czas głosowania, gdy
różnice między głównymi rywalami były niewielkie.
Dag

