
Gimnazjum prószkowskie 
zajęło I miejsce w 
organizowanym przez 
Komendę Miejską  w Opolu 
konkursie małych form 
teatralno- filmowych „Chcę 
żyć bezpiecznie”.

W  uznaniu dokonań szkoła 
otrzymała pu char za I 

miejsce w konkursie „Chcę żyć 
bez piecznie” dla szkół gim-
nazjalnych powiatu opolskie-
go, raz zestaw sprzętu do kina 
„domo wego”.  A teraz zima. Przy-

szła zdecydowanie za wcze-
śniej i to w rozmiarze dawno nie 
widzia nym. Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie mieszkańcom 
gminy. 

Wszyscy nagrodzeni ucznio-
wie otrzy mali słuchawki, pen-
driwy, żelowe podkładki pod 
myszki, a także bezprzewodo-
we myszy. -Jestem z was dumna 
– podziękowała ucz  niom Joanna 
Rasch. I miejsce w organizowa-
nym przez Komłych form te-
atralno-filmowych „Chcę żyć 
bezpiecznie”. 

Będzie gdzie poskakać 
17 listopada na terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. 
Jana Pawła II w Boguszycach 
uroczyście otwarty został 
szkolnego placu zabaw. 

Plac istniał już wcześniej 
teraz jednak został odno wionego 
w ramach projektu „Radosna 
Szkoła”. Inau guracja otrzyma-
ła stosowną oprawę - symbolicz-
nego przecięcia wstęgi dokona-
li Burmistrz Róża Malik, ks. pro-
boszcz Józef Mikołajec oraz dy-
rektor ZSP w Bo guszycach, Alina 

W terminie 
zakończyły się prace 
przy generalnej 
przebudowie  ulicy 
Szkolnej w Winowie. 
Szczęśliwie, bo 
niedługo potem śnieg 
sparaliżował wszystko 
się prace.

N ie rozpieszczał nas ten rok. 
Najpierw latem powódź – 
szczęśliwie przeszła bokiem.  

A teraz zima. Przyszła zdecy-
dowanie za wcześniej i to w rozmia-
rze dawno nie widzia nym. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło 
życie mieszkańcom gminy. 

A teraz zima. Przyszła zdecy-
dowanie za wcześniej i to w rozmia-
rze dawno nie widzia nym. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. Drogi lokalne 

są jeszcze nie najgorsze, powiato-
we i woje wódzkie prezentują się zde-
cydowanie gorzej. Drogi lokalne są 
jeszcze nie najgorsze, powiatowe i 
woje wódzkie prezentują się zdecydo-

wanie gorzej. A najlepsze, że ustawa 
o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminie nakłada na obywateli obo-
wiązek odśnieżania terenów przed 
posesjami. Zaniedbania w tym zakre-
sie mogą być karane grzywnami.  I jest 
to zrozumiałe i logiczne. To znaczy 
byłoby, gdyby podobne sankcje doty-
czyły także służb powiatowych, czy 
wojewódz kich odpowiedzialnych za 
zaniedbania w od śnieżaniu, czyli za 
to samo, za co za co karany może być 
szeregowy obywatel. 

Przyszła zdecydowanie za 
wcześniej i to w rozmiarze dawno 
nie widzia nym. Opady śniegu 
mocno skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy.  A najlepsze, 
że ustawa o utrzymaniu porząd-
ku i czystości w gminie nakłada na 

Zdążyli przed śniegami

Pierwsze w województwie

Będzie gdzie poskakać 
Na terenie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Jana 
Pawła II w Boguszycach 
uroczyście otwarty został 
placu zabaw. Czytaj na str. 2

Dzień św. Marcina
17 listopada na terenie 
Zespołu im. Jana Pawła II 
w Boguszycach uroczyście 
otwarty został szkolnego 
placu zabaw. Czytaj na str. 5

Trzyletni kaprys
Otwarty został szkolnego 
placu zabaw 17 listopada 
na terenie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Jana 
Pawła II. Czytaj na str. 7
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Nie rozpieszczał nas ten rok. Najpierw latem powódź – szczęśliwie przeszła bokiem. 
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W terminie zakończyły 
się prace przy generalnej 
przebudowie  ulicy Szkolnej w 
Winowie.  
Szczęśliwie, bo niedługo 
potem śnieg sparaliżował 
wszystko.

C ie rozpieszczał nas ten rok. 
Najpierw latem powódź – 

szczęśliwie przeszła bokiem.  
A teraz zima. Przyszła zdecy-

dowanie za wcześniej i to w rozmia-
rze dawno nie widzia nym. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło 
życie mieszkańcom gminy. Drogi 
lokalne są jeszcze nie najgorsze, 
powiatowe i woje wódzkie prezen-
tują się zdecydowanie gorzej. A 

najlepsze, że ustawa o utrzyma-
niu porządku i czystości w gminie 
nakłada na obywateli obo wiązek 
odśnieżania terenów przed pose-
sjami. Zaniedbania w tym zakresie 

mogą być karane grzywnami. I jest 
to zrozumiałe i logiczne. To znaczy 
byłoby, gdyby podobne sankcje 
doty czyły także służb powiato-
wych, czy wojewódz kich odpo-

34 przedszkolaków 
wzięło udział w 
„Andrzejkowych 
Obchodach 
Światowego Dnia 
Pluszowego Misia”. 
Nie mniej uroczyście 
było również w 
Boguszycach. 

Była to pierwsza impreza 
łącząca oba święta, w której uczest-
niczyły dzieci z obu oddziałów 
przedszkolnych -tj. z Zimnic Wiel-
kich i Małych. .-Formuła ta wynikła 
z faktu, iż uży na cisk kładzie się u 

nas na integrację dzieci z obydwu 
przedszkoli. Dzięki temu dzieci idąc 
do szkoły znają się od najmłod-
szych lat i łatwiej im adaptować się 
do warun ków szkolnych - mówi 
Ewelina Grund, na uczycielka od-
powiedzialna za przygotowa nie ob-
chodów. W imprezę zaangażowa-
li się również ro dzice, przygotowu-
jąc dla swoich pociech wyposaże-
ni zostali w pierwsze instrumenty, 
dzięki czemu możliwe stały się ja-
kiekolwiek działania. Nieobojętny 
na dokonania or kiestry był też sa-
morząd gminy, TSKN, a nawet bur-
mistrz Hünfeld, Eberhard Hennel 
-wyposażył orkiestrę w reprezen-

tacyjne ko szulki. Dziś wszystko to 
chwalebna przeszłość 

– Kaprys ma za sobą bardzo liczne 
jak na tak krótki staż koncerty, dwie 
płyty i wielce obiecującą przyszłość. 

Jubileuszowy koncert pokazał 
ledwie część możliwości orkiestry – 
w programie znalazły się orkiestro-
we covery muzyki popowej i filmo-
wej m.in. Johna Williamsa 

-Star Wars. Michaela Jacksona, 
Whitney Huston, The Beatles, A. L. 
Webera, przeboje Marleny Dietrich. 

Nie mniej okazale obchodzono 
Dzień Pluszowego Misia w przed-
szkolu w Bogu szycach 

-Po raz pierwszy w naszym 
przedszkolu zjawiło się tak dużo 

misiów, które dzieci przyniosły 
do przedszkola. Były z nami różne 
misie: Kubuś Puchatek, Miś Polar-
ny, Miś Panda, Miś Gumie – opisuje 
Iza bela Zmarzlik, nauczycielka z 
przedszkola w Boguszycach . 

Święto rozpoczęła się od spek-
taklu tea tralnego pt. „Leśne przygo-
dy Misia – Pysia”. 

andrzejkowe misie 

Nie rozpieszczał nas ten rok. Najpierw latem powódź – szczęśliwie przeszła bokiem. Nie rozpieszczał nas ten rok. Najpierw latem powódź – szczęśliwie przeszła bokiem. 

× Zimnice Małe 
Wystrach Józef (Komitet Wyborczy 
Towa rzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców Na Śląsku Opolskim)  
105 głosów ważnych.  
Najwięcej ważnie od danych głosów. 

Komunikat

SYLWESTRA NIE BĘDZIE 

Ośrodek Kultury i Sportu w Prósz-

kowie oraz Urząd Miejski w Prósz-

kowie informują, że impreza syl-

westrowa na prószkowskim rynku 

w tym roku nie odbędzie się ze 

względu na zbyt wysokie koszty 

imprezy. 

Zdążyli przed śniegamiNaglowek
1 lutego 1950 data

Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. 
Drogi lokalne są jeszcze 
nie najgorsze, powiatowe i 
body txt_prawo

Podpis_pod_foto
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Naglowek
W Złotnikach renifery  
nie musiały Mikołaja wozić -same 
były wożone.  
Paczki bożonarodzeniowe, które 
rozwoził Mikołaj na spółkę z 
Aniołkiem adresowane były w 
dużej części także  
do „starzików” ale prawdziwych 
„starzików”  
– takich po 70. roku życia.
Foto_txt

21 Listopada 2010 
wybranymi do rady 
miejskiej w prószkowie 
wybrani zostali 
następujący kandydaci 
na radnych

× Ligota 
Prószkowska

(Okręg nr 1) 
Galus Alfred Walter 
(Komitet Wyborczy 
Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niem ców Na 
Śląsku Opolskim) 
Klosa Teodor Konrad 
(Komitet Wyborczy 
Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niem ców Na 
Śląsku Opolskim) 

× Zimnice Małe 
(Okręg nr 2) 
Wystrach Józef (Komitet 
Wyborczy Towa rzystwo 
Społeczno-Kulturalne 
Niemców Na Śląsku 
Opolskim) 105 głosów 
ważnych. Najwięcej ważnie 
od danych głosów. Wybrany 
radnym 

× Zimnice Wlk.
Okręg nr 3 
Hergesell Zygmunt Jan 
(Komitet Wyborczy 
Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niem ców Na 
Śląsku Opolskim) 169 
głosów ważnych. Najwięcej 
ważnie od danych głosów. 
Wybrany radnym 

× Ligota 
Prószkowska

(Okręg nr 1) 
Galus Alfred Walter 
(Komitet Wyborczy 
Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niem ców Na 
Śląsku Opolskim) 
Klosa Teodor Konrad 
(Komitet Wyborczy 
Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niem ców Na 
Śląsku Opolskim) 

× Zimnice Małe 
(Okręg nr 2) 
Wystrach Józef (Komitet 
Wyborczy Towa rzystwo 
Społeczno-Kulturalne 

Zdążyli przed śniegami
W terminie zakończyły się prace 
przy generalnej przebudowie  ulicy 
Szkolnej w Winowie. Szczęśliwie, bo 
niedługo potem śnieg sparaliżował 
wszystko.

W ie rozpieszczał nas ten rok. Naj-
pierw latem powódź – szczęśliwie 

przeszła bokiem.  
A teraz zima. Przyszła zdecydowa-

nie za wcześniej i to w rozmiarze dawno 
nie widzia nym. Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie mieszkańcom gminy. 
Drogi lokalne są jeszcze nie najgorsze, po-
wiatowe i woje wódzkie prezentują się zde-
cydowanie gorzej. A najlepsze, że ustawa o 
utrzymaniu porządku i czystości w gminie 
nakłada na obywateli obo wiązek odśnie-
żania terenów przed posesjami. Zanie-
dbania w tym zakresie mogą być karane 
grzywnami. I jest to zrozumiałe i logiczne. 
To znaczy byłoby, gdyby podobne sankcje 
doty czyły także służb powiatowych, czy 
wojewódz kich odpowiedzialnych za zanie-
dbania w od śnieżaniu, czyli za to samo, za 
co za co karany może być szeregowy oby-
watel. Nie rozpieszczał nas ten rok. Naj-
pierw latem powódź – szczęśliwie przeszła 
bokiem.  

A teraz zima. Przyszła zdecydowa-
nie za wcześniej i to w rozmiarze dawno 
nie widzia nym. Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie mieszkańcom gminy. 
Drogi lokalne są jeszcze nie najgorsze, po-
wiatowe i woje wódzkie prezentują się zde-
cydowanie gorzej. A najlepsze, że ustawa o 
utrzymaniu porządku i czystości w gminie 
nakłada na obywateli obo wiązek odśnie-
żania terenów przed posesjami. Zanie-
dbania w tym zakresie mogą być karane 
grzywnami. I jest to zrozumiałe i logiczne. 
To znaczy byłoby, gdyby podobne sankcje 
doty czyły także służb powiatowych, czy 
wojewódz kich odpowiedzialnych za zanie-
dbania w od śnieżaniu, czyli za to samo, za 

W terminie zakończyły 
się prace przy generalnej 
przebudowie   
ulicy Szkolnej w Winowie. 
Szczęśliwie, bo niedługo 
potem  
śnieg sparaliżował wszystko.

B ie rozpieszczał nas ten rok. 
Najpierw latem powódź – 

szczęśliwie przeszła bokiem.  
A teraz zima. Przyszła zdecy-

dowanie za wcześniej i to w rozmia-
rze dawno nie widzia nym. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. Drogi lokalne 
są jeszcze nie najgorsze, powiato-
we i woje wódzkie prezentują się 
zdecydowanie gorzej. A najlepsze, 
że ustawa o utrzymaniu porząd-
ku i czystości w gminie nakłada 
na obywateli obo wiązek odśnieża-
nia terenów przed posesjami. Za-
niedbania w tym zakresie mogą być 
karane grzywnami. I jest to zrozu-
miałe i logiczne. To znaczy byłoby, 
gdyby podobne sankcje doty czyły 
także służb powiatowych, czy 

wojewódz kich odpowiedzialnych 
za zaniedbania w od śnieżaniu, 
czyli za to samo, za co za co karany 
może być szeregowy obywatel. Nie 
rozpieszczał nas ten rok. Najpierw 
latem powódź – szczęśliwie prze-
szła bokiem.  

A teraz zima. Przyszła zdecy-
dowanie za wcześniej i to w rozmia-
rze dawno nie widzia nym. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło 
życie mieszkańcom gminy. Drogi 
lokalne są jeszcze nie najgorsze, 
powiatowe i woje wódzkie prezen-
tują się zdecydowanie gorzej. A 
najlepsze, że ustawa o utrzyma-
niu porządku i czystości w gminie 
nakłada na obywateli obo wiązek 
odśnieżania terenów przed po-
sesjami. Zaniedbania w tym za-
kresie mogą być karane grzywna-
mi. I jest to zrozumiałe i logiczne. 
To znaczy byłoby, gdyby podobne 
sankcje doty czyły także służb po-
wiatowych, czy wojewódz kich od-
powiedzialnych za zaniedbania w 
od śnieżaniu, czyli za to samo, za co 

Zdążyli przed śniegami

Podpis_pod_foto
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W terminie 
zakończyły się prace 
przy generalnej 
przebudowie ulicy 
Szkolnej w Winowie. 
Szczęśliwie, bo 
niedługo potem śnieg 
sparaliżował wszystko.

N ie rozpieszczał nas ten rok. 
Najpierw latem powódź 
– szczęśliwie przeszła 

bokiem.  
A teraz zima. Przyszła zdecy-

dowanie za wcześniej i to w rozmia-
rze dawno nie widzia nym. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. Drogi lokalne 
są jeszcze nie najgorsze, powiato-
we i woje wódzkie prezentują się 
zdecydowanie gorzej. A najlepsze, 
że ustawa o utrzymaniu porząd-
ku i czystości w gminie nakłada 
na obywateli obo wiązek odśnieża-
nia terenów przed posesjami. Za-
niedbania w tym zakresie mogą być 
karane grzywnami.

I jest to zrozumiałe  
i logiczne 

To znaczy byłoby, gdyby 
podobne sankcje doty czyły także 
służb powiatowych, czy wojewódz-
kich odpowiedzialnych za zaniedba-
nia w od śnieżaniu, czyli za to samo, 
za co za co karany może być szere-

gowy obywatel. Nie rozpieszczał nas 
ten rok. Najpierw latem powódź 
– szczęśliwie przeszła bokiem. 
Przyszła zdecydowanie za wcze-
śniej i to w rozmiarze dawno nie 
widzia nym. Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie mieszkańcom 
gminy. Drogi lokalne są jeszcze 
nie najgorsze, powiatowe i woje-
wódzkie prezentują się zdecydowa-
nie gorzej. A najlepsze, że ustawa o 
utrzymaniu porządku i czyA naj-
lepsze, że ustawa o utrzymaniu po-
rządku i czyA najlepsze, że ustawa 
o utrzymaniu porządku i czysto-
ści w gminie nakłada na obywate-
li obo wiązek odśnieżania terenów 
przed posesjami. Zaniedbania w 

tym zakresie mogą być karane 
grzywnami. I jest to zrozumiałe i 
logiczne. 

Zimowa sankcja 
To znaczy byłoby, gdyby 

podobne sankcje doty czyły także 
służb powiatowych, czy wojewódz-
kich odpowiedzialnych za zanie-
dbania w od śnieżaniu, czyli za to 
samo, za co za co karany może być 
szeregowy obywatel. Nie rozpiesz-
czał nas ten rok. Najpierw latem 
powódź – szczęśliwie przeszła 
bokiem.  

A teraz zima 
Przyszła zdecydowanie za 

wcześniej i to w rozmiarze dawno 
nie widzia nym. Opady śniegu 

mocno skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. Drogi lokalne 
są jeszcze nie najgorsze, powiato-
we i woje wódzkie prezentują się 
zdecydowanie gorzej. A najlepsze, 
że ustawa o utrzymaniu porząd-
ku i czystości w gminie nakłada 
na obywateli obo wiązek odśnieża-
nia terenów przed posesjami. Za-
niedbania w tym zakresie mogą być 
karane grzywnami. I jest to zrozu-
miałe i logiczne. To znaczy byłoby, 
gdyby podobne sankcje doty czyły 
także służb powtiatowych, czy 
wojewódz kich odpowiedzialnych 
za zaniedbania w od śnieżaniu, 
czyli za to samo, za co za co karany 
może być szeregowy obywatel. Nie 
rozpieszczał nas ten rok. Najpierw 
latem powódź – szczęśliwie prze-
szła bokiem.  

A teraz zima. Przyszła zdecydo-
wanie za wcześniej i to w rozmia-
rze dawno nie widzia nym. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło 
życie mieszkańcom gminy. Drogi 
lokalne są jeszcze nie najgorsze, po-
wiatowe i woje wódzkie prezentu-
ją się zdecydowanie gorzej. A naj-
lepsze, że ustawa o utrzymaniu po-
rządku i czystości w gminie nakłada 
na obywateli obo wiązek odśnieża-
nia terenów przed posesjami. Za-
niedbania w tym zakresie mogą być 
karane grzywnami. I jest to zrozu-
miałe i logiczne. To znaczy byłoby, 

W terminie zakończyły 
się prace przy generalnej 
przebudowie  ulicy Szkolnej w 
Winowie.  
Szczęśliwie, bo niedługo 
potem śnieg sparaliżował 
wszystko.

C ie rozpieszczał nas ten rok. 
Najpierw latem powódź – 

szczęśliwie przeszła bokiem.  
A teraz zima. Przyszła zdecy-

dowanie za wcześniej i to w rozmia-
rze dawno nie widzia nym. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło 
życie mieszkańcom gminy. Drogi 
lokalne są jeszcze nie najgorsze, 
powiatowe i woje wódzkie prezen-

tują się zdecydowanie gorzej. A 
najlepsze, że ustawa o utrzyma-
niu porządku i czystości w gminie 
nakłada na obywateli obo wiązek 
odśnieżania terenów przed pose-
sjami. Zaniedbania w tym zakresie 

mogą być karane grzywnami. I jest 
to zrozumiałe i logiczne. To znaczy 
byłoby, gdyby podobne sankcje 
doty czyły także służb powiato-
wych, czy wojewódz kich odpo-
wiedzialnych za zaniedbania w od-
śnieżaniu, czyli za to samo, za co za 
co karany może być szeregowy oby-
watel. Nie rozpieszczał nas ten rok. 
Najpierw latem powódź – szczęśli-
wie przeszła bokiem.  A teraz zima. 
Przyszła zdecydowanie za wcze-
śniej i to w rozmiarze dawno nie 
widzia nym. Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie mieszkańcom 
gminy. Drogi lokalne są jeszcze 
nie najgorsze, powiatowe i woje-
wódzkie prezentują się zdecydowa-

Zdążyli przed śniegami

Zdążyli przed śniegami Zdążyli przed śniegami

Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło  życie mieszkań-
com gminy. Drogi lokalne są 
jeszcze nie najgorsze, powiatowe 
i woje wódzkie prezentują się zde-
cydowanie gorzej. A najlepsze, 
że ustawa o utrzymaniu porząd-
ku i czystości w gminie nakłada 
na obywateli obo wiązek odśnieża-
nia terenów przed posesjami. Za-
niedbania w tym zakresie mogą być 
karane grzywnami. I jest to zrozu-
miałe i logiczne. To znaczy byłoby, 
gdyby podobne sankcje doty czyły 
także służb powiatowych, czy 
wojewódz kich odpowiedzialnych 
za zaniedbania w od śnieżaniu, czyli 
za to samo, za co za co karany może 
być szeregowy obywatel.  Zdun
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- A teraz przyszła zima? 
- Przyszła zdecydowanie za 

wcześnie i to w rozmiarze dawno 
nie widzia nym. Opady śniegu 
mocno skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. Drogi lokalne 
są jeszcze nie najgorsze, powiato-
we i woje wódzkie prezentują się 
zdecydowanie gorzej. A najlepsze, 
że ustawa o utrzymaniu porząd-
ku i czystości w gminie nakłada 
na obywateli obo wiązek odśnieża-
nia terenów przed posesjami. Za-
niedbania w tym zakresie mogą być 
karane grzywnami. I jest to zrozu-
miałe i logiczne. 

- I co to znaczy?
- To znaczy byłoby, gdyby 

podobne sankcje doty czyły także 
służb powiatowych, czy wojewódz-
kich odpowiedzialnych za zaniedba-

nia w od śnieżaniu, czyli za to samo, 
za co za co karany może być szere-
gowy obywatel. Nie rozpieszczał nas 
ten rok. Najpierw latem powódź 
– szczęśliwie przeszła bokiem.  

- A zima? 
- A teraz zima. Przyszła zdecy-

dowanie za wcześniej i to w rozmia-
rze dawno nie widzia nym. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. Drogi lokalne 
są jeszcze nie najgorsze, powiatowe i 
woje wódzkie prezentują się zdecydo-
wanie gorzej. 

- A teraz przyszła zima? 
A najlepsze, że ustawa o utrzy-

maniu porządku i czystości w gminie 
nakłada na obywateli obo wiązek od-
śnieżania terenów przed posesja-
mi. Zaniedbania w tym zakresie 
mogą być karane grzywnami. I jest 
to zrozumiałe i logiczne. To znaczy 
byłoby, gdyby podobne sankcje doty-
czyły także służb powiatowych, czy 
wojewódz kich odpowiedzialnych za 
zaniedbania w od śnieżaniu, czyli za 
to samo, za co za co karany może być 
szeregowy obywatel.  Zdun

Zdążyli przed śniegami
Rozmowa z panem odśnieżaczem.

Kalendarium
1 lutego 1950
Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. 
Drogi lokalne są jeszcze 
nie najgorsze, powiatowe i 
woje wojewoo

1 lutego 1950
Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. 
Drogi lokalne są jeszcze 
nie najgorsze, powiatowe i 
woje wojewoo

1 lutego 1950
Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. 
Drogi lokalne są jeszcze 
nie najgorsze, powiatowe i 
woje wojewoo

1 lutego 1950
Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. 
Drogi lokalne są jeszcze 
nie najgorsze, powiatowe i 
woje wojewoo

Zaproszenia

1 lutego, g. 16
Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. 
Drogi lokalne są jeszcze 
nie najgorsze, powiatowe i 
woje wojewoo

5 lutego, g. 10
Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. 
Drogi lokalne są jeszcze 
nie najgorsze, powiatowe i 
woje wojewoo

16 lutego, g. 20:30
Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. 
Drogi lokalne są jeszcze 
nie najgorsze, powiatowe i 
woje wojewoo

  opr. Zdun

W terminie zakończyły 
się prace przy generalnej 
przebudowie   
ulicy Szkolnej w Winowie. 
Szczęśliwie, bo niedługo 
potem  
śnieg sparaliżował wszystko.

B ie rozpieszczał nas ten rok. 
Najpierw latem powódź – 

szczęśliwie przeszła bokiem.  
A teraz zima. Przyszła zdecy-

dowanie za wcześniej i to w rozmia-
rze dawno nie widzia nym. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. Drogi lokalne 
są jeszcze nie najgorsze, powiato-
we i woje wódzkie prezentują się 
zdecydowanie gorzej. A najlepsze, 
że ustawa o utrzymaniu porząd-
ku i czystości w gminie nakłada 
na obywateli obo wiązek odśnieża-
nia terenów przed posesjami. Za-
niedbania w tym zakresie mogą być 
karane grzywnami. I jest to zrozu-

miałe i logiczne. To znaczy byłoby, 
gdyby podobne sankcje doty czyły 
także służb powiatowych, czy 
wojewódz kich odpowiedzialnych 
za zaniedbania w od śnieżaniu, 
czyli za to samo, za co za co karany 
może być szeregowy obywatel. Nie 
rozpieszczał nas ten rok. Najpierw 
latem powódź – szczęśliwie prze-
szła bokiem.  

A teraz zima. Przyszła zdecy-
dowanie za wcześniej i to w rozmia-
rze dawno nie widzia nym. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło 

Zdążyli przed śniegami

× Felieton

Zdążyli  
przed śniegami
Opady śniegu mocno skomplikowa ło  
życie mieszkańcom gminy. Drogi 
lokalne są jeszcze nie najgorsze, 
powiatowe i woje wódzkie prezentują 
się zdecydowanie gorzej. A najlepsze, 
że ustawa o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminie nakłada na 
obywateli obo wiązek odśnieżania 
terenów przed posesjami. Zaniedbania 
w tym zakresie mogą być karane 
grzywnami. I jest to zrozumiałe i 
logiczne. To znaczy byłoby, gdyby 
podobne sankcje doty czyły także 
służb powiatowych, czy wojewódz kich  
że ustawa o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminie nakłada na 
obywateli obo wiązek odśnieżania 
terenów przed porozumiałe i logiczne. 
To znaczy byłoby, gdyby podobne 
sankcje doty czyły także służb 
powiatowych, czy wojewódz kich 
odpowiedzialnych za zaniedbania 
w od śnieżaniu, czyli za to samo, za 
co za co karany może być szeregowy 
obywatel. 

  Autor tekstu

× Konkurs

Wygraj nagrody!
Opady śniegu mocno skomplikowa ło  
życie mieszkańcom gminy. Drogi 
lokalne są jeszcze nie najgorsze, 
powiatowe i woje wódzkie prezentują 
się zdecydowanie gorzej. Drogi lokalne 
są jeszcze nie najgorsze, powiatowe i 
woje wódzkie 
body txt_bez akapitu

Grażyna  
Mickiewcz-ząb

(Komitet Wyborczy 
Towa rzystwo 

Społeczno-Kulturalne 
Niemców Na Śląsku 

Opolskim) 
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Rozmowa z Weronika 
Mateuszuk, która 
zajęła I miejsce 
w Wojewódzkim 
Konkursie Wiedzy 
o Mniejszości 
Niemieckiej

Nie rozpieszczał nas ten rok. 
Najpierw latem powódź – szczęśli-
wie przeszła bokiem.  

A teraz zima. Przyszła zdecy-
dowanie za wcześniej i to w rozmia-
rze dawno nie widzia nym. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło 
życie mieszkańcom gminy. 

Przyszła zdecydowanie za wcze-
śniej i to w rozmiarze dawno nie 
widzia nym. 

Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie mieszkańcom 
gminy. Drogi lokalne są jeszcze nie 
najgorsze, powiatowe i woje wódzkie 
prezentują się zdecydowanie gorzej. 
Drogi lokalne są jeszcze nie najgor-
sze, powiatowe i woje wódzkie prezen-
tują się zdecydowanie gorzej. A naj-
lepsze, że ustawa o utrzymaniu po-
rządku i czystości w gminie nakłada 
na obywateli obo wiązek odśnieżania 
terenów przed posesjami. Zaniedba-
nia w tym zakresie mogą być karane 
grzywnami.  I jest to zrozumiałe i lo-
giczne. To znaczy byłoby, gdyby 
podobne sankcje doty czyły także 
służb powiatowych, czy wojewódz-
kich odpowiedzialnych za zaniedba-
nia w od śnieżaniu, czyli za to samo, za 
co za co karany może być szeregowy 
obywatel. 

Przyszła zdecydowanie za 
wcześniej i to w rozmiarze dawno 
nie widzia nym. Opady śniegu 
mocno skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy.  A najlepsze, 
że ustawa o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminie nakłada na 
obywateli obo wiązek odśnieżania 
terenów przed posesjami. 

To znaczy byłoby, gdyby podobne 
sankcje doty czyły także służb po-
wiatowych, czy wojewódz kich od-
powiedzialnych za zaniedbania w 
od śnieżaniu, czyli za to samo, za co za 
co karany może być szeregowy oby-
watel. 

Nie rozpieszczał nas ten rok. 
Najpierw latem powódź – szczęśli-
wie przeszła bokiem.  

A teraz zima. Przyszła zdecy-
dowanie za wcześniej i to w rozmia-
rze dawno nie widzia nym. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło 
życie mieszkańcom gminy. 

Przyszła zdecydowanie za wcze-
śniej i to w rozmiarze dawno nie 
widzia nym. 

Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie mieszkańcom 
gminy. Drogi lokalne są jeszcze nie 
najgorsze, powiatowe i woje wódzkie 
prezentują się zdecydowanie gorzej. 
Drogi lokalne są jeszcze nie najgor-
sze, powiatowe i woje wódzkie prezen-
tują się zdecydowanie gorzej. A naj-
lepsze, że ustawa o utrzymaniu po-
rządku i czystości w gminie nakłada 
na obywateli obo wiązek odśnieżania 
terenów przed posesjami. Zaniedba-
nia w tym zakresie mogą być karane 
grzywnami.  I jest to zrozumiałe i lo-
giczne. To znaczy byłoby, gdyby 
podobne sankcje doty czyły także 
służb powiatowych, czy wojewódz-
kich odpowiedzialnych za zaniedba-
nia w od śnieżaniu, czyli za to samo, za 
co za co karany może być szeregowy 
obywatel. 

Przyszła zdecydowanie za 
wcześniej i to w rozmiarze dawno 
nie widzia nym. Opady śniegu 
mocno skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy.  A najlepsze, 
że ustawa o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminie nakłada na 
obywateli obo wiązek odśnieżania 
terenów przed posesjami. 

To znaczy byłoby, gdyby podobne 
sankcje doty czyły także służb po-
wiatowych, czy wojewódz kich od-
powiedzialnych za zaniedbania w 
od śnieżaniu, czyli za to samo, za co za 
co karany może być szeregowy oby-
watel. 

Nie rozpieszczał nas ten rok. 
Najpierw latem powódź – szczęśli-
wie przeszła bokiem.  

A teraz zima. Przyszła zdecy-
dowanie za wcześniej i to w rozmia-
rze dawno nie widzia nym. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło 
życie mieszkańcom gminy. 

Przyszła zdecydowanie za wcze-
śniej i to w rozmiarze dawno nie 
widzia nym. 

Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie mieszkańcom 
gminy. Drogi lokalne są jeszcze nie 
najgorsze, powiatowe i woje wódzkie 
prezentują się zdecydowanie gorzej. 
Drogi lokalne są jeszcze nie najgor-
sze, powiatowe i woje wódzkie prezen-
tują się zdecydowanie gorzej. A naj-
lepsze, że ustawa o utrzymaniu po-
rządku i czystości w gminie nakłada 
na obywateli obo wiązek odśnieżania 
terenów przed posesjami. Zaniedba-
nia w tym zakresie mogą być karane 
grzywnami.  I jest to zrozumiałe i lo-
giczne. To znaczy byłoby, gdyby 
podobne sankcje doty czyły także 
służb powiatowych, czy wojewódz-
kich odpowiedzialnych za zaniedba-
nia w od śnieżaniu, czyli za to samo, za 
co za co karany może być szeregowy 
obywatel. 

To znaczy byłoby, gdyby podobne 
sankcje doty czyły także służb po-
wiatowych, czy wojewódz kich od-
powiedzialnych za zaniedbania w 
od śnieżaniu, czyli za to samo, za co za 
co karany może być szeregowy oby-
watel. 

Autor tekstu

Zdążyli przed śniegami

”  Wystrach Józef 
(Komitet Wyborczy 
Towa rzystwo 
Społeczno-
Kulturalne 
Niemców Na 
Śląsku Opolskim) 
ważnych. 
Najwięcej ważnie 
oddanych głosów. 
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”  Wystrach Józef 
(Komitet Wyborczy 
Towa rzystwo 
Społeczno-
Kulturalne 
Niemców Na 
Śląsku Opolskim) 
ważnych. 
Najwięcej ważnie 
oddanych głosów. 

Komunikat

SYLWESTRA NIE BĘDZIE 

Ośrodek Kultury i Sportu w Prósz-

kowie oraz Urząd Miejski w Prósz-

kowie informują, że impreza syl-

westrowa na prószkowskim rynku 

w tym roku nie odbędzie się ze 

względu na zbyt wysokie koszty 

imprezy. 

× W samo sedno

Felieton_tytul

Opady śniegu mocno skomplikowa ło  
życie mieszkańcom gminy. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło  życie 
mieszkańcom gminy.

× Pod lupą

Felieton 
_tytul
Opady śniegu mocno skomplikowa ło  
życie mieszkańcom gminy. Opady 
śniegu mocno skomplikowa ło  życie 
mieszkańcom gminy.
 

   Autor tekstu

× Felieton

Felieton 
_tytul
Opady śniegu mocno skomplikowa ło  
życie mieszkańcom gminy. 

  Autor tekstu

× Konkurs

wyGraj naGrody!
opady śnieGu Mocno 
skoMplikowa ło  życie Mieszkań-
coM GMiny. droGi lokalne są 
jeszcze nie najGorsze, powia-
towe i woje wódzkie prezentują 
się zdecydowanie Gorzej. droGi 
lokalne są jeszcze nie najGor-
sze, powiatowe i woje wódzkie 

Naglowek
1 lutego 1950 data

Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. 
Drogi lokalne są jeszcze 
nie najgorsze, powiatowe i 
body txt_prawo

Zaproszenia
1 lutego, g. 16
Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. 
Drogi lokalne są jeszcze 
nie najgorsze, powiatowe i 
woje wojewoo

5 lutego, g. 10
Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. 
Drogi lokalne są jeszcze 
nie najgorsze, powiatowe i 
woje wojewoo

16 lutego, g. 20:30
Opady śniegu mocno 
skomplikowa ło życie 
mieszkańcom gminy. 
Drogi lokalne są jeszcze 
nie najgorsze, powiatowe i 
woje wojewoo

 opr. Zdun

Naglowek
W Złotnikach renifery  
nie musiały Mikołaja wozić -same 
były wożone.  
Paczki bożonarodzeniowe, które 
rozwoził Mikołaj na spółkę z 
Aniołkiem adresowane były w 
dużej części także  
do „starzików” ale prawdziwych 
„starzików”  
– takich po 70. roku życia.
Foto_txt

× Punktowanie 
(Okręg nr 4) 
Kasperek Zofia (KW 
Wybor ców Odnowy Wsi 
Boguszyce) 166 głosów 
ważnych. 
punktowanie_txt

(Opracowano  

na podstawie dopisek
Podpis_pod_foto

× Zimnice Małe 
Wystrach Józef (Komitet Wyborczy 
Towa rzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców Na Śląsku Opolskim)  
105 głosów ważnych.  
Najwięcej ważnie od danych głosów. 

Wystrach Józef (Komitet Wyborczy 
Towa rzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców Na Śląsku Opolskim)  
105 głosów ważnych.  
Najwięcej ważnie od danych głosów.
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Zdążyli przed śniegami
Zdążyli przed śniegami

Zdążyli przed śniegami
Zdążyli przed śniegami

Zdążyli przed śniegami
W terminie 
zakończyły się prace 
przy generalnej 
przebudowie ulicy 
Szkolnej  
w Winowie. 
Szczęśliwie, bo 
niedługo potem śnieg 
sparaliżował wszystko.
 
 
W terminie zakończyły 
się prace przy generalnej 
przebudowie ulicy Szkolnej  
w Winowie. Szczęśliwie, 
bo niedługo potem śnieg 
sparaliżował wszystko.

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

Na zlecenie  
Urzędu Miejskiego w Prószkowie 
46-060 Prószków, ul. Opolska 17

tel. 77 464 80 66, 464 80 88 
e-mail: ug@proszkow.pl
Gazetę redaguje zespół. 

Nakład: 1000 szt.


