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„Oda do Radości” z IX symfonii L. v. 
Beethovena na tle kolorowych fajerwerków 
o północy, koncerty, wspólna zabawa i do-
bry klimat. Tak świętował Prószków rocz-
nicę odzyskania praw miejskich w weekend 
z 27 na 28 czerwca.  

Symboliczne odegranie ofi cjalnego Hym-
nu Europy w wykonaniu dziewięciu orkiestr 
dętych z Polski, Czech i Niemiec, miało cha-
rakter podtekstu wspólnej integracji i wza-
jemnego przekraczania granic, a także ra-
dości z faktu, że jako Ślązacy, mamy własny 
potencjał kulturowy. Należy o niego dbać 
i go pokazywać.

- Orkiestry dęte wpisują się w kulturę 
całego Śląska, stąd pomysł aby imprezę 
o takim charakterze wskrzesić u nas – pod-
sumowuje przedsięwzięcie burmistrz Prósz-
kowa Róża Malik: Kto do nas w tę sobotnią  
noc nie dotarł, niech żałuje, bo mieliśmy 
prawdziwą ucztę dla ucha i oka – dodaje.  

Z tą opinią trudno się nie zgodzić, 
bo święto Prószkowa dało wielu ludziom 
spore powody do radości. 

ŚWIĘTO MIASTA
W EUROPEJSKIM STYLU
Prószków uczcił rocznicę odzyskania praw 
miejskich w wielkim – europejskim stylu. 
Zupełnie tak, jakby przez weekend tu prze-
niosło się centrum Europy. 

Ulicami miasta
Przemarsz parady, jako gospodarz, popro-
wadziła Gminna Orkiestra Dęta z Prósz-
kowa wśród gęsto ustawionej publiczności. 
Za nimi pokazali się goście z Niemiec, czyli 
Rückerser Dorfmusikanten, Zespół Tręba-
czy Leśnych, Górnicza Orkiestra Dęta KWK 

„Sośnica” z Gliwic , Bialska Orkiestra Dęta, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Głogówka, 
Orkiestra Górażdże Cement S.A., Orkiestra 
Dęta z Łowkowic, Moravská Veselka z Czech 
oraz drugi gospodarz imprezy, zamykający 
korowód – Młodzieżowa Orkiestra „Ka-
prys” ze Źlinic. Między nimi w pochodzi 

ustawiły się dzieci i młodzież szkół 
podstawowych z Zimnic i Boguszyc, 
gimnazjum z Prószkowa, Przysieczan-
ki, Ligockie Wrzosy, formacja taneczna 
„Skorpion” z Prószkowa, goście z Hün-
feld, Mas Záhoří – Bečva w Czechach, 
Ternberg w Austrii i uczestnicy Spotka-
nia Prószkowian. Kilka set osób idących 
w paradzie, mimo nienajlepszej pogody, 
oglądała i dopingowała niespodziewana 
ilość mieszkańców i gości, a zaintereso-
wanie imprezą, przerosło chyba ocze-
kiwania samych organizatorów. Pani 
Róża Malik – burmistrz Prószkowa, ofi -
cjalnie na scenie za Ośrodkiem Kultu-
ry dokonała otwarcia imprezy - święta 
pięciolecia odzyskania praw miejskich 
i święta muzyki z orkiestrami dętymi 
w roli głównej. 

- Tyle trąb na raz, w jednym miej-
scu, nigdy jeszcze nie widziałam – żar-
towała ze sceny prowadząca całą impre-
zę popularna Andzia – Joanna Bartel. 
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W stylu swing’a i dechovki
- Trzy sceny – na każdej od-
mienny styl, przyciągnęły tłu-
my fanów. Dla każdego coś się 
znajdzie – zapowiadała jedna 
z organizatorek prószkowskiej 
imprezy, bezpośrednio przed 
jej rozpoczęciem – Aneta Lissy 
– Kluczny.

Mamy tu wiele zespołów, 
będzie można posłuchać tra-
dycyjnych marszy, utworów 
muzyki klasycznej, swingowej, 
ale też „blasmusik” i czeskiej 
„dechovki”. Program jest tak 
dobrany, aby każdego zado-
wolić – dodała z właściwą dla 
siebie pewnością. Nie myliła 
się. Orkiestry prezentowały 
swój charakterystyczny pro-
gram łącznie z utworami swi-
gowymi i klasycznymi, nie po-
mijając polek i walczyków. 

Morawska Veselka, czeski 
zespół, ściągnął zaś na Plac 
Partnerstwa setki słuchaczy za-
chwycających się wspaniałą czeską decho-
vką. Im goście z Czech stworzyli prawdzi-
wie morawski nastrój, nie pozwalając zejść 
im ze sceny prawie do północy. 

To wspaniały zespół z którym stale jako 
Orkiestra „Kaprys” współpracujemy. 

- Na pewno niebawem pojawią się u nas 
ponownie, tym bardziej, że wprowadzili 
słuchaczy w zachwyt – ocenia Rudolf Ma-
tuschek, opiekun orkiestry „Kaprys”. 

Muzyka królowała na trzech scenach 
do północy. Kto chciał od niej odpocząć 
mógł odwiedzić otwarte przez całą noc 
sklepy, pójść do fryzjera, kosmetyczki lub 
pomodlić się w kościele. Tej nocy Prószków 
w całości był do dyspozycji mieszkańców 
i ich gości. 

Godzina zero
Dźwięki potrójnie odegranej „Ody do rado-
ści” na tle fajerwerków spotęgowały jednak 
wrażenie o północy. Potężny tłum słucha-

DOKOÑCZENIE ZE STR. 1

Pogoda tego dnia daleka była od ideału. Mimo to jednak setki Prószkowian wyległo na rynek – wieczorna Parada Orkiestr 

okazała się pokusą nie do odparcia.

czy na pewno nie żałował, że o tak późnej 
porze i nienajlepszej pogodzie, program 
obchodów przewidywał punkt kulminacyj-
ny. Zrobiliśmy coś nowego, czego jeszcze 
nikt u nas nie wymyślił. Zaryzykowaliśmy 
nową, niesprawdzoną formę nocnej im-
prezy. Opłacało się. Zabawa była fanta-
styczna! – komentuje przeżycia sobotniej 
nocy Norbert Rasch sekretarz gminy Prósz-
ków. Na pytanie czy będą kontynuacje, od-
powiada krótko: Jeżeli moim współpracow-
nikom nie zabraknie woli organizacyjnej, 
już dzisiaj zapraszam na Prószkowska Para-
dę Orkiestr 2010. Jest, jak widać, dla kogo 
tę imprezę organizować. 

Woli organizacyjnej nie powinno nikomu 
w Prószkowie zabraknąć, zwracając uwagę 
na fakt, że cała impreza ciągnęła się długo 
w nocy ku uciesze ludzi chętnych zaba-
wy do białego rana. Wychodzący z placu 
za Ośrodkiem Kultury wytrwali muzycy 
orkiestr, dali długi nieofi cjalny koncert, 

bawiąc roztańczoną i rozśpiewaną publicz-
ność. Do domu, mimo później pory, nikt 
się nie wybierał. Klimat swoistej zabawy 
na wzór jam session, czyli swoistych impro-
wizacji na śląskie przyśpiewki, udzielił się 
wszystkim: grającym, śpiewającym i tań-
czącym. 

Einmalig – komentowali głośno go-
ście Proskauer Treff en. Tego u nas jeszcze 
nie było – dodawali mieszkańcy Prószkowa. 
No cóż, kto nie był, niech żałuje. 

Niedziela dla partnerstwa
Niedziela, po obfi tej nocnej zabawie, upły-
nęła spokojniej. W intencji Prószkowian 
w kościele odbyła się msza św., a po niej 
przy dźwiękach orkiestry Rückerser Dorf-
musikanten odsłonięto „Drogowskaz Part-
nerski”, wskazujący kierunki i odległości 
Prószkowa od swoich partnerskich miast. 
Dar partnerskiej gminy Hünfeld, przypo-
mni nam czasem o obchodach i święcie, 
które zapamiętają tysiące mieszkańców 
Prószkowa i gości. 

Mieliśmy fantastyczną imprezę – takie 
zdanie można było usłyszeć od większości 
uczestników święta Prószkowa. Oby wpi-
sała się na stałe w kalendarz imprez gminy 
i całego powiatu – dodawali niektórzy. 

Całość świętowania zamknął koncert „W 
krainie operetki” w wykonaniu solistów 
i kwartetu smyczkowego z Sosnowca. Ope-
retkowe hity w postaci m.in. „Usta milczą, 
dusza śpiewa” F. Lehara, pozostawiły słu-
chaczy w dobrym świątecznym nastroju. 
Musicalowy przebój „Przetańczyć Całą 
Noc” dał zaś wszystkim słuchaczom po-
wód do wspomnień o poprzedniej nocnej 
zabawie. Warto było tę noc przetańczyć. 
Ale czy taką noc przetańczymy ponownie 
w Prószkowie, czas pokaże. 

KLAUDIUSZ LISOÑ 
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Tym razem było inaczej niż zwykle – wa-
liły się parasole, deszcze zalewał na 
grillach kiełbaski i karczki.

Festyny złotnickie mają to do siebie, 
że zawsze są udane. Co by się nie działo. 
Tegoroczny Międzyparafi alny Wielobój 
Sportowy miał podobną jak poprzednie 
formułę – chłopaki ganiają za piłką na małe 
bramki, a potem są konkurencje o charak-
terze ściśle festynowym adresowane w za-
sadzie do wszystkich, którzy maja jako tak 
sprawne ręce i nogi, czyli do całych rodzin. 
W ofercie było wypełnianie wodą pojemni-
ka przy pomocy łyżki – przy czym z wodą 
w łyżce trzeba było przebiec odpowiednią 
odległość, preparowanie mumii, czyli owi-
janie ochotnika papierem toaletowym tak 
długo aż kompletnie zesztywniał i stawał się 
nierozpoznawalny już nie tylko dla najbliż-
szej rodziny, ale nawet dla nawet dla same-
go siebie, układanie konstrukcji z klocków 
- tu ganiały całe rodziny.

I w pewnym momencie walnęło. W kilka-
naście minut poderwał się wiatr i zaczęło lać 
jak dawno nie lało. Waliły się parasole, zmia-
tało ze stołów, kiełbaski i karczki a całe to-

BURZLIWY FESTYN

Zgodnie z ustawą, o wyodrębnieniu fun-
duszu sołeckiego z budżetu gminy będzie 
decydować każdego roku Rada Gminy. Sto-
sowaną uchwałę rada będzie musiała podjąć 
do 31 marca – w tym roku ten termin prze-
dłużono do 30 czerwca.

Zgodnie z ustawą, sołectwa będą mogły 
pozyskiwać, za pośrednictwem funduszu, 
środki na przedsięwzięcia, które – zgłoszo-
ne jako inicjatywa mieszkańców – będą za-
daniami własnymi gminy. Mają one służyć 
poprawie warunków życia mieszkańców 
i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
Z funduszu sołeckiego można będzie fi -
nansować także działania służące likwidacji 
skutków klęsk żywiołowych. Według ustawy 
o funduszu sołeckim, istotnym warunkiem 
przyznania środków będzie złożenie przez 
sołectwo wniosku do wójta lub burmistrza. 

- Wniosek taki - uchwalony przez zebranie 
wiejskie z inicjatywy sołtysa, radę sołecką 
lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkań-
ców – trzeba będzie złożyć do 30 września 
roku poprzedzającego rok budżetowy, aby 
środki zostały zagwarantowane w budżecie 
gminy na ten rok, którego dotyczy wniosek 
– mówi Róża Malik, burmistrz Prószkowa. 

Wielkość funduszu będzie uzależniona 
od kondycji fi nansowej gminy oraz od liczby 
mieszkańców sołectwa. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji szacuje, 

Od kwietnia 2009 r. rady gmin będą mogły 
tworzyć fundusze sołeckie, dzięki czemu 
sołectwa zyskają środki na finansowanie 
niewielkich, ale istotnych dla społeczno-
ści wiejskich działań – zdecydował Sejm, 
uchwalając ustawę o funduszu sołeckim.

FUNDUSZ SOŁECKI

warzystwo wskakując sobie na plecy zaczęło 
wiać pod pierwszy wolny dach. A wszyscy 
z jakiś powodów niesłychanie całą sytuacją 

rozbawieni. Jak szybko przyszło tak i prze-
szło i dalej było już normalnie chociaż lekko 
mokrawo.  ZDUN

Wiktoria nie dość że mocno podrosła, to jeszcze na-

brała talentów lekkoatletycznych 

Lało i wiało nieprzeciętnie. Poprzewracane paraso-

le, wszystko co na stołach zdmuchnięte w kilkadzie-

siąt sekund, ostatecznie jednak okazało się ż nikomu 

to nie przeszkadzało.

Aż trudno uwierzyć, że pod papierem jest żywy dzie-

ciak. Zawody w kto szybciej spreparuje mumię tym 

razem wygrali jednak chłopcy 

Portal powstał z inicjatywy NTO 
i jest czymś w rodzaju odpowied-
nika Wikipedii, ograniczonego 
jednak do haseł i tematów zwią-
zanych z regionem opolskim. Jak 
wszystkie tego rodzaju portale in-
formacyjne „Regiopedia” jest po-
wszechnie dostępna i bezpłatna. 
Jego naczelną ideą jest populary-
zacja wszelkiej wiedzy o regionie. 

Spośród 13 szkół rywalizujących 
w konkursie uczniowie z zimnic-
kiego Zespołu Szkół okazali się 
najlepsi - stworzyli kilkaset haseł do inter-
netowej encyklopedii. 

- Łącznie w konkursie wzięło udział 65 
uczniów naszej szkoły. Liderką okazała 
się Kasia Steinhof, dziś już absolwentka 
naszego gimnazjum – wyjaśnia Jolanta 
Drwięga, patronująca zimnickiej ekipie au-
torów Regiopedii” (nad stroną techniczną 
przedsięwzięcia czuwał Joachim Wocka) 

25 czerwca 2009 redakcja „NTO” w Opo-
lu nagrodziła laureatów wojewódzkiego 
konkursu dla autorów haseł.

- Regiopedia była dla uczniów nie tyl-

NAGRODZENI ZA PASJĘ DO REGIONU
Uczniowie z zimnickiego Zespołu Szkół okazali się najlepsi w konkursie autorów 
haseł „Regiopedii”, czyli Regionalnego Portalu Internetowego.

że średnio wyniesie on dla jednej gminy ok. 
10 tys. zł. Gminy będą mogły odzyskać część 
kwoty wydanej w ramach funduszu sołec-
kiego w formie dotacji celowej. W zależno-
ści od wysokości dochodów danej gminy 
budżet państwa zwróci od 10 do 30% ale re-
fundacja będzie dotyczyła wydatków ponie-
sionych w roku poprzedzającym rok otrzy-

mania zwrotu. Gminy, których kwota do-
chodów zmieści się w przedziale od 100 proc. 
do 120 proc. średniej w skali kraju, otrzyma-
ją zwrot w wysokości do 20 proc. Tam gdzie 
kwota jest większa od 120 proc. średniej 
w skali kraju zwrot wyniesie do 10 proc. 
RM w Prószkowie 18.06 podjęła uchwałę 
o utworzeniu funduszu sołeckiego.

ko dobrą zabawą, ale też możliwością ro-
zumnego korzystanie z Internetu. Piszący 
hasła do portalu nie tylko poznali lepiej 
swoje najbliższe otoczenie, ale też ocalili 
od zapomnienia historie znane dotąd już 
tylko w przekazach ustnych najstarszego 
pokolenia – podkreśla Krzysztof Cebula, 
dyrektor ZS w Zimnicach Wielkich. 

Nagrodą dla zwycięskiej szkoły była kame-
ra cyfrowa. Laureaci zapewniają, że jakkol-
wiek konkurs dobiegł końca, nie przestaną 
pisać do Regiopedii i dodawać swoich zdjęć. 

(ZDUN NA PDST. MAT. J. DRWIÊGI)
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CI¥G DALSZY ZE STR. 1

Bialska Orkiestra Dęta

PARADA PIĘCIOLECIA

Orkiestra Górażdże Cement SA

„Przysieczanki” pod względem temperamentu i scenicznego wigoru nie dały się 

nikomu zdeklasować 

„Leśny Róg” – takich trębaczy jest Polsce wielu, we wszystkich niemal nadle-

śnictwach. Prószkowski skład ma jednak tę przewagę nad innymi, że sformo-

wany jest wyłącznie z czynnych zawodowo leśników  - i to jest ewenement. Inne 

zespoły to mniej lub bardziej przypadkowo zespoły trębaczy, nic lub niewiele 

mających z lasem wspólnego. 

„Moravska Veselka” z Czech 

„Kaprys” – najmłodszy chyba skład w paradzie, kunsztem wykonawczym nie 

ustępował jednak nikomu
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Od lewej stoją „Andzia” czyli Joanna Bartel, Rudolf Gumpoldsberger z Austrii, 

Róża Malik, Willi Vogt z Hünfeld (Niemcy), Jiri Reznicek z MAS Zahori Becva 

(Czechy), Norbert Rasch

Niedzielny koncert Rückerser Dorfmusikanten z Hünfeld mimo nie najlepszej 

pogody przykuł uwagę wielu Prószkowian

„Drogowskaz Partnerski” – dar partnerskiej gminy Hünfeld. Trójgraniasty dro-

gowskaz odtąd pokazywać będzie szlaki z Prószkowa do partnerskich miast. 

Smaki dzieciństwa i pierwsze w historii miasta „Spotkanie Prószkowian”. Wielu 

z nich mieszka dziś w rożnych miejscach Niemiec, Holandii, ale takiego niedziel-

nego obiadu nie dostaną nigdzie, tylko w Prószkowie.

Nie zawiódł „Scorpion”. Nawet najmłodsze sekcje tej formacji potrafi ą już sobie 

poradzić w każdych warunkach.

Dzieci z Wygody (powiat Dolina) na Ukrainie pokazały się w składance tańców 

ludowych. Niby nic szczególnego tyle, że wszystkie one przyjechały ze specjalnego 

ośrodka dla dzieci niedowidzących. Nasi tancerze zgotowali im gorącą owację. 

DOKOÑCZENIE NA STR. 8
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Na pomysł zainstalowania w „Zamkowej” 
stołu do tenisa kilka miesięcy temu wpadł 
Arek Dobrowolski. I trafi ł w dziesiątkę. Dziś 
niewiele jest takich chwil kiedy można w 

„Zamkowej” pograć bez zapisywania się 
do kolejki. Zaskakującą popularność tenisa 
wykorzystał Karol Damboń ogłaszając zapi-
sy do towarzyskiego turnieju zaplanowane-

go w czerwcu na Stadionie 
Miejskim w Prószkowie. Do 
zabawy dało się zaprosić 14 
zawodników. W organizację 
zaangażował się Mirek Bury 
i Sławek Dobrowolski. Ofi -
cjalny patronat nad imprezą 
i sponsoring objęli Sabina i 
Marcin Pawleta, w sponso-
ring zaangażowali się rów-
nież Romek Nawrodzki i 
Arek Rawza. Niebojętny na 
cała zabawę pozostał także 
OKiS udostępniając po-
mieszczenia i stoły na Sta-
dionie Miejskim.

„DŁUGI” I INNI
Kilka miesięcy temu stół bilardowy zastąpił w „Zamkowej” stół do tenisa i zaczęło się. 
Dziś jest już coś na kształt małej ligi.

Cała impreza zaplanowana została bar-
dziej jako fi esta niż śmiertelnie poważny 
turniej – zawodnicy zjawili się w otoczeniu 
żon, dzieci i przyjaciół.

- Rzecz nie w tym, by jakoś zaciekle ry-
walizować, ale żeby się wspólnie pobawić 
i ten cel chyba udało się osiągnąć – wyja-
śnia Mirosław Bury, jeden z organizatorów 
imprezy.

Zabawa, zabawą ale porządek musi być 
- turniej rozegrany został z wszystkimi re-
gulaminowymi szykanami. Wygrał Darek 
Dawid (Długi) czego zresztą wszyscy po 
cichu się spodziewali. We wrześniu kolejny 
turniej.  ZDUN

I miejsce:  Darek Dawid
II miejsce:  Andrzej Kuc
III miejsce: Dawid Ciuruś
IV miejsce: Marian Stach
V miejsce:  Sławek Dobrowolski

Konkurs ogłoszony przez „Gazetę Praw-
ną” miał za cel wyłonienie gmin i miast, któ-
re najlepiej dają sobie radę z absorbcją fun-
duszy strukturalnych Unii Europejskiej. Ry-
walizacja podzielona została na wojewódz-
twa. Kluczowo ważnym parametrem była 
ilość skonsumowanych środków przeliczo-
na na liczbę mieszkańców, trudno bowiem 
stawiać w jednym szeregu bezwzględne licz-
by dotacji spożytkowanych przez Warszawę 
i tę samą wartość porównać z powiatowym 
miasteczkiem.

- Nasza gmina została wyróżniona 
w kategorii województw Dolnośląskiego 
i Opolskiego – wyjaśnia Róża Malik, bur-
mistrz Prószkowa.  

Ranking „Europejska Gmina Europej-
skie Miasto 2009” wyróżnił samorządy, 
na obszarze których osiągane są najwięk-
sze sukcesy w pozyskiwaniu środków unij-
nych w roku2008. Całość przedsięwzięcia 
uwzględnia wszystkie programy unijne, 
których benefi cjentami są nie tylko wła-
dze samorządowe i podległe im jednostki, 
ale także rolnicy, przedsiębiorcy i organiza-
cje społeczne.

Gmina Prószków została wyróżniona, 
znajdując swoje miejsce w 30tce najlepszych 
województwa opolskiego.

- To nie tylko sukces administracji sa-
morządowej ale także organizacji poza-
rządowych działających u nas, rad sołec-
kich, nas wszystkich – podkreśla burmistrz 
Malik.

ZDUN

PODZIĘKOWANIA
Organizatorzy turnieju dziękują wszyst-
kim, którzy w taki czy inny sposób zaan-
gażowali się w realizację turnieju.

PRÓSZKÓW 
WYROŻNIONY
W ogólnopolskim rankingu Gazety Prawnej 
„Europejska Gmina, Europejskie Miasto 
2009” Prószków zdobył wyróżnienie. 

Scenariusz wyjazdów na „praktyki” 
do Hünfeld jest ustalony od lat, a jego zasad-
niczą ideą jest szlifowanie języka „w warun-
kach naturalnych”. Propozycja adresowana 
jest do ludzi młodych z elementarną przy-
najmniej znajomością języka niemieckiego.

Praktykanci zatrudniani są legalnie w za-
kładzie będącym odpowiednikiem naszego 
ZGKiM. Pracują przy drobnych pracach po-
rządkowych związanych z pielęgnacją tere-
nów zielonych w mieście. Pracują na takich 
samych warunkach jak wszyscy, są ubezpie-
czeni, otrzymują wynagrodzenie. Mieszka-
nie i wyżywienie zapewniają niemieckie ro-
dziny. Nic tu nie jest narzucane – przyjmują 
młodych Polaków pod swój dach wyłącznie 
ochotnicy.

- Ja swoją rodzinę poznałam dopiero 
na miejscu, nigdy wcześniej się nie spo-
tkaliśmy. Okazali się naprawdę niezwykle 
sympatyczni i gościn-
ni i włożyli dużo sta-
rań w to, bym czuła się 
w ich rodzinie, jak u sie-
bie w domu – wspomina 
Joanna Piechaczek, tego-
roczna praktykantka.

Podobną opinię 
na temat „swojej rodzi-
ny” wyraża Lidia Cebu-
la również tegoroczna 
praktykantka: 

- Bardzo dobrze się 
dogadywaliśmy. Jeśli 
chodzi o posiłki - rano 
około godziny 6 ja-
dłam wspólne śniadanie 
z „panem domu”, ponie-

waż w podobnych godzinach wychodził 
do pracy. Po pracy czekał mnie zawsze 
obiad, przygotowany przez kogoś z rodzi-
ny. Czułam się jak u siebie w domu. Oni 
sami twierdzili, że traktują mnie jak córkę.

Dziewczyny nie tylko pracowały i zaja-
dały się obiadami, w wolne dni rozjeżdża-
ły się po okolicy, maszerowały po górach, 
zwiedzały co tylko się dało. Szczególnie 
aktywna w przyjmowaniu gości, nie tylko 
z Polski, okazała się rodzina Helgert, gosz-
cząca Joannę: 

- Często bywają u nich z goście z innych 
krajów Europy i nie tylko z Europy. Tak 
poznałam niezwykle sympatycznych lu-
dzi z Irlandii, Francji i USA – wspomina 
Joanna.

Trzy tygodnie minęły jak z bicza strzelił. 
Dziewczyny nie żałują z tego czasu ani go-
dziny. ZDUN 

TRZY TYGODNIE W HÜNFELD
Zakończyła się kolejna już tura wyjazdów do Hünfeld. Tym razem pojechały tylko dziewczyny 
– Lidka i Joasia.

Hünfeld w deszczu 
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Przed wiekami były na Śląsku pospoli-
te wszędzie na każdej rzece i potoku. Po-
dobnie było zresztą w całej Europie. Skóry 
tych gryzoni cenione były powszechnie na 
europejskich dworach, już od wczesnego 
średniowiecza. Szczególnie pożądane były 
pochodzące z Polski, skóry czarne. Pożytki 
z bobra były zresztą wielorakie. Cenne było 
wszystko: z włosów wyrabiano ekskluzywne 
„kapelusze kastorowe”, „strój bobrowy” (za-
wartość gruczołów zapachowych) uchodził 
za uniwersalne remedium na wszystko, nie 
wyłączając niemocy płciowej, a ogon tzw. 
„plusk”, uchodził za specjał poszukiwany 
tym bardziej, że wolno go było spożywać 
również podczas najściślejszych postów.

W połowie XIX w. nie było ich już w za-
sadzie na naszym kontynencie. Na Śląsku 
ostatnie padły na Odrze, poniżej Brzegu w 
XVIII w. Nie ma danych dokumentujących 
kiedy wyginęły w rejonie Prószkowa, za-

CZYŻBY WRÓCIŁY?
Wszystko wskazuje na to że po wiekach 
nieobecności na teren gminy wróciły bobry - 
świeżo ścięte przez te gryzonie wierzby moż-
na oglądać nad Odrą w rejonie Boguszyc.

pewne znacznie wcześniej. 
Do roku 1945 przetrwały 
w Polsce tylko pojedyncze 
rodziny bobrze na półno-
cy kraju. 

Ratowanie gatunku za-
częło się zaraz po wojnie. 
Na Opolszczyznę bobry 
wróciły w roku 1997. 
Pierwsze 13 sztuk osiedlo-
no w okolicach Namysło-
wa. Następne wypuszczo-
ne zostały na wolność w 
dolinie Budkowiczanki, oraz w okolicach 
Głubczyc i Prudnika. 

Dziś świeżo ścięte przez te gryzonie 
wierzby można oglądać nad Odrą w rejonie 
Boguszyc. Nie jest to jeszcze dowód stałej 
obecności tych zwierząt na terenie gminy. 
Być może zatrzymały się w tym rejonie tyl-
ko „przejazdem”. Jeśli jednak znajdą odpo-
wiednie środowisko mogą zatrzymać się na 
u nas stałe – np. w dolinie Prószkowianki.  

- Obecność bobra w środowisku natu-
ralnym ma skutki dobroczynne. Budując 
tamy, spiętrzają wodę i podtapiając oko-

liczne obszary sprawiają, że środowisko 
się urozmaica, zwiększa się tym samym 
bioróżnorodność. Jeśli jednak podobne 
zjawiska mają miejsce w okolicach upraw 
rolnych może pojawić się kłopot – wyja-
śnia Lech Olczyk, nadleśniczy nadleśnictwa 
Prószków.  

Jak dotąd nic podobnego na terenie gmi-
ny się nie wydarzyło, gdyby jednak – bobry 
są gatunkiem ściśle chronionym i za szkody 
spowodowane przez nie należne są rekom-
pensaty fi nansowe. 

ZDUN

Znana również jako „Noc Kupały” jest 
jednym z najstarszych świąt obchodzonych 
przez Słowian ale i nie tylko – obchodzi się ją 
od pradziejów w nocy z 23 na 24 czerwca (wi-
gilię św. Jana), czyli w najkrótszą noc roku. 

Na terenie gminy „Noc Świętojańską” kul-
tywuje się tylko w Nowej Kuźni. I to chyba 
od dziesięciu już lat. Scenariusz za każdym 
razem jest podobny – a jego niezbędną skła-
dową są poszukiwania „Kwiatu Paproci”. 
Kwiat ów traktowany jest dość symbolicznie, 
a jego rolę pełnia zwykle butelki szampana 
ukryte gdzieś na okolicznych polach przez 
inicjatorkę całej imprezy sołtys Gabrielę 
Gwóźdź. „Kwiatu” szukają dwie drużyny 
i mimo całej konspiracji zawsze znajdują, 
gdziekolwiek by go nie schować

Odnalezienie „Kwiatu” jest tylko jednym 
z kulminacyjnych momentów imprezy. Na-
stępnym, dużo bardziej widowiskowym jest 
przemarsz mieszkańców i wszystkich zgro-
madzonych nad staw. Licząca setki osób 
kolumna mieszkańców wsi i przyjezdnych 
oświetlona płomykami lampek i pochodni 
maszeruje nad wodę, by puszczać wianki, 
podobnie jak działo się to przed wiekami.

- Z roku na rok nasza „Noc” staje się co-
raz bardziej popularna, dziś uczestniczą w 
niej już nie tylko mieszkańcy wsi ale rów-
nież sporo przyjezdnych – mówi Gabriela 
Gwóźdź. DUK

* Organizatorzy Nocy Świętojańskiej dziękują 
wszystkim którzy współuczestniczyli w organi-
zacji imprezy.

Noc św. Jana 
Noc Świętojańska – setki lampek i świec po-
chodnie kołyszące się nad korowodem ludzi 
zmierzających nad wodę. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia tego roku w sprawie wprowadzania programu 
zwalczania choroby Auyeszkyego informuję posiadaczy świń na terenie gminy:

KAŻDĄ PRZESYŁKĘ ŚWIŃ NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZAOPATRUJE SIĘ W ŚWIADECTWA 
ZDROWIA TO JEST:

- każdą przesyłkę świń skierowaną do uboju w rzeźni 
- świnie prowadzone do stada, na targi, pokazy, wystawy, konkursy, do punktów kopulacyjnych, punktów skupu
Każdy kto kupi świnie na targu ma obowiązek posiadać świadectwo zdrowia potwierdzające pochodzenie świni.
Programem objęte są wszystkie stada świń zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrowane 

zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 o systemie rejestracji i identyfi kacji zwierząt. 
W przypadku nieprzestrzegania przepisów w/w ustawy w stosunku do posiadacza zwierząt zostaną wyciągnięte 

konsekwencje zawarte w rozdziale 7 ustawy o systemie rejestracji i identyfi kacji zwierząt

UWAGA !!!
POWIATOWY LEKARZ WETRYNARII INFORMUJE 

Wystawy fotografi czne i plastyczne 
w kościele poewangelickim w Prószkowie 
to obyczaj dobrze już utrwalony. Dotąd pre-
zentowane były już m.in. fotogramy obra-
zujące religijną obrzędowość prawosławną, 
prace plastyczne ilustrujące polską 
tradycję łowiecką. Dziś pokazywane 
są polskie sanktuaria i kościoły po-
zostałe na utraconych po II wojnie 
światowej Kresach. Wystawę zor-
ganizowało wespół z OKiS „Stowa-
rzyszenie Wspólnota Polska” odział 
w Opolu, autorem zdjęć jest Stani-
sław Wierzgoń.

- Zdjęcia pokazują miejsca znane 
i mniej znane, takie jak pomnik na-
grobny Aleksandra Fredry w kapli-
cy rodzinnej w Rudkach, wileńskie 

Kresowe sanktuaria
Dobrze ponad setka zdjęć obrazujących pol-
skie kościoły i sanktuaria pozostałe na Kre-
sach Wschodnich obrazuje wystawa w koście-
le poewangelickim.

sanktuarium Matki Boskiej Miłosiernej 
Ostrobramskiej, Kamieniec Podolski, cu-
downy obraz Matki Boskiej Nowogródz-
kiej – uwieczniony w inwokacji do „Pana 
Tadeusza” – wyjaśnia Joachim Konsek, dy-
rektor ds. kultury Ośrodka Kultury i Sportu 
w Prószkowie

Wystawa fotogramów potrwa niemal do 
końca lipca. ZDUN



Kronikarz Gminy Prószków8 czerwiec 2009

Wydawca: Łukasz Duniec 
e-mail: krzysztofduniec@op.pl
Gazetę redaguje zespół:

Nakład: 1000 szt. 

Na zlecenie 
Urzędu Miejskiego w Prószkowie 

46-060 Prószków
ul.Opolska 17

tel. 077 464 80 66, 464 80 88
email: ug@proszkow.pl

KRONIKARZ

Oldboye „Polonii”... nikt z nich nie gra już w klubie, nikt z nich nie gra nawet specjalnie 

często, czasami tylko, jak przyjdzie ochota. Niegdyś jednak grali, a niektórzy pamiętają jesz-

cze najwcześniejsze lata klubu. Na Paradę zjechali dawni gracze także spoza Prószkowa, 

również z Niemiec.

Mecz jakkolwiek czysto towarzyski „Gwiazdy Prószkowa” zgrały z pełną determinacją 

i wolą zwycięstwa. Końcowy wynik 2:2

DOKOÑCZENIE ZE STR. 5
PARADA PIĘCIOLECIA

Patryk nia ma jeszcze roku i charakteryzuje się tym że uwielbia 

czekoladę. Uwielbia ją nie tylko jeść, używa jej również twórczo 

jako materiału malarskiego, a ponieważ jest artystą awangardo-

wym nie potrzebuje ani płótna, ani bleitramu – wystarczy mu 

własna buzia.  

OKO

KALENDARIUM – LIPIEC 2009

11.07 – Proszków, Stadion Miejski Sergookis
Turniej piłkarski drużyn sześcioosobowych

(org. Rada Sołecka)

11-12.07 – Zimnice Małe
Turniej Firm w Piłce Nożnej (połączony z festynem)

(org. Rada Sołecka)

18-19 07. – Boguszyce, plac „Pod Akacjami”
Festyn

(org. Rada Sołecka)

19.07 - Proszków, Stadion Miejski 
Puchar Burmistrza w Piłce Nożnej

(org. OKiS)

20-31 07 - Prószków, OKiS
Wakacje z OKiS

(org. OKiS)

26.07 - Przysiecz, plac festynowy
Festyn u Farorza (poświęcenie pojazdów)

(org. Rada Sołecka)

Inicjatywa zawiązania szkółki piłkarskiej 
wyszła ze środowisk OKiS w Prószkowie, 
Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych oraz LZS Orzeł Źlinice.

- Głównym zadaniem było zaszczepienie 
w dzieciach zdrowego trybu życia poprzez 
czynne uprawianie sportu, promowanie za-
sad fair play, oraz umiejętności współpracy 

A SZKÓŁKA SIĘ TRZYMA
Powstała w kwietniu tego roku i wciąż się trzyma. Obecnie w zajęciach regularnie 
uczestniczy około 20 przyszłych zawodników.

w zespole – wyjaśnia Jarosław 
Kublin, instruktor ds. sportu 
OKiS w Prószkowie. 

Szkółka Piłkarska jakkol-
wiek stawia przede wszystkim 
na wychowanie, radość, zaba-
wę, aktywne spędzanie wolne-
go czasu, to jest także preludim 
do zdobywania prawdziwych 
umiejętności piłkarskich.

Zajęcia odbywają się dwa 
razy w tygodniu wtorki 
i czwartki po 90 minut w go-
dzinach popołudniowych tj. 
17:00 tak, aby po pracy ro-
dzice mogli dowieźć dzieci 
na zajęcia. Szkółka jest otwar-
ta dla wszystkich chłopców 
od 6 do 10 lat bez względu 
na zdolności i umiejętności 
piłkarskie. 

ZDUN


