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Wodzenie niedźwiedzia to bardzo 
modna tradycja karnawałowa i wciąż 
bardzo popularna w naszej gminie. 

Str. 3

Babcia i dziadek stanowią ogniwo łączące 
rodzinę jako całość. To oni przekazują 
wiedzę z pokolenia na pokolenie, 
opowiadają o swoich przodkach, 
kultywują tradycje rodzinne.                 Str.4

W niedzielę, 17 stycznia w kościele 
parafialnym w Chrząszczycach odbyło 
się kolejne już spotkanie z cyklu 
„Gramy i śpiewamy dla Pani z Góry 
Karmel”.              Str. 5

Wodzenie 
Niedźwiedzia  
w gminie Prószków

Dzień Babci i Dziadka 
w Prószkowie, 
Zimnicach Wielkich  
i Złotnikach

Gramy i Śpiewamy 
dla Pani z Góry 
Karmel

Od 8 lutego ruszają konsultacje społeczne w sprawie wyłączenia Winowa z gminy Prószków. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.  Str. 2
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Nieodłącznym zwyczajem związanym z karna-
wałem są zabawy odbywające się po Wodze-

niu Niedźwiedzia. Odbywają się one w poszcze-
gólnych miejscowościach pod nazwą ’’Sąd nad 
niedźwiedziem’’. Mieszkańcy wioski, ale i wszyscy 
przybyli goście spotykają się na zabawie karna-
wałowej, podczas której dokonywany jest osąd 

Czas na Twój głos! Niedźwiedzia, gdy przemożesz, za nos wodzić możesz!
Wodzenie Niedźwiedzia w gminie Prószków

Zapewnili sobie szczęście na cały rok!
Zabawy Niedźwiedziowe w Górkach i Zimnicach Wielkich

Konsultacje w sprawie pomniejszenia terytorium gminy Prószków

ANKIETA KONSULTACYJNA

Czy jest Pani/Pan za zmianą granic Gminy Prószków, polegającą na  wyłączeniu 
obszaru Winowa z Gminy Prószków i jego włączeniu do miasta Opola?

Pouczenie:  
•	 Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X w jednym polu („JESTEM ZA”, JESTEM PRZECIW”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”).
•	 Postawienie znaku X w więcej niż jednym polu powoduje nieważność głosu.
•	 Swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz.

JESTEM ZA JESTEM PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Imię i Nazwisko:         

Adres zamieszkania:         

Uwaga:
Ankiety konsultacyjne można składać:
1) odwiedzającym gospodarstwa domowe upoważnionym osobom;
2) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie w przeznaczonej na ten cel urnie;
3) w jednostkach oświatowych i kulturalnych na terenie Gminy w przeznaczonej na ten cel urnie;
4) u sołtysów każdej z jednostek pomocniczych Gminy.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Prószków do wzięcia udziału w konsultacjach gminnych w sprawie odłączenia 
miejscowości Winów z terenu gminy Prószków i powiększeniu tym samym obszaru miasta Opola. Pomniejszenie obszaru 

naszej gminy wpłynie negatywnie na funkcjonowanie i rozwój wszystkich pozostałych miejscowości. Zmniejszeniu ulegnie 
budżet gminy, który służy mieszkańcom wszystkich naszych sołectw. Dlatego każdy powinien określić swoje stanowisko w tej 
sprawie. 

Każdy mieszkaniec naszej gminy może tego dokonać w dniach od 8 do 22 lutego br. poprzez jednorazowe wypełnienie i prze-
kazanie ankiety konsultacyjnej.

Ankiety zostaną udostępnione w następujących miejscach:
- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie,
- we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy Prószków,
- w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie,
- na gminnej stronie internetowej www.proszkow.pl,
- ankiety będą także roznoszone na terenach wszystkich miejscowości przez upoważnione przez Burmistrza Prószkowa osoby.

Ankieta zawiera jedno pytanie:
„Czy jest Pani/Pan za zmianą granic Gminy Prószków, polegającą na wyłączeniu obszaru Winowa z Gminy Prószków i jego włączeniu do 

miasta Opola?”.

Osoby, które są przeciwne wyłączeniu Winowa z gminy Prószków wskazują odpowiedź „przeciw” natomiast osoby, które są za wyłącze-
niem Winowa z gminy Prószków wskazują odpowiedź „za”. Niezdecydowani mogą wskazać odpowiedź „wstrzymuję się”.

Po wyborze opcji ankietę należy podpisać i złożyć do oznakowanej urny wyborczej w jednym z następujących miejsc:
- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie,
- we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy Prószków,
- w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie,

jak również przekazać sołtysom i osobom upoważnionym przez Burmistrza Prószkowa.

Wodzenie niedźwiedzia to bardzo modna 
tradycja karnawałowa i wciąż bardzo popu-

larna w naszej gminie. W ostatnich dniach kar-
nawału, przed Wielkim Postem grupa mieszkań-
ców wioski przebiera się i wędruje przez wioskę 
ze śpiewem i muzyką prowadząc niedźwiedzia, 
który zbiera wszystkie złe czyny i zdarzenia. Niedź-
wiedź, prowadzony jest zawsze na uwięzi, 
ponieważ symbolizuje on  zło, jakie człowiek 
może napotkać na drodze swojego życia. 
Przebierańcy figlują, żartują, proszą o datki 
pieniężne lub poczęstunek. Cała impreza ma 
charakter widowiskowy, a zbiórka pieniędzy 
przeznaczana jest zwykle na jakiś szlachetny, 
społeczny czyn.

Pierwsze Wodzenie Niedźwiedzia w tym 
roku odbyło się 16 stycznia w Górkach, której 
organizatorem było Publiczne Przedszkole. 

z niedźwiedziem, a gospodarze częstowali 
przebierańców rozgrzewającymi napojami – 
to wszystko po to, by zagwarantować sobie 
szczęście i pomyślność na cały rok. Miesz-
kańcy w ramach podziękowań otrzymywali 
wolne datki, słodycze i wiele innych rzeczy. 
Pod koniec dnia każdy z korowodów zebrał 
pełny wózek podarków.

W ostatni weekend stycznia „niedźwiedź” 
odwiedził jeszcze Zimnice Małe oraz Źlinice, 

Boguszyce i Folwark. Wniosek nasuwa nam się 
sam – w gminie Prószków nie ma się już o co 
martwić, szczęście sprzyjać nam będzie znów 
przez najbliższy rok! 

Warto dbać i pielęgnować tego typu trady-
cje. Takie wydarzenia pozwalają, aby mieszkańcy 
jeszcze lepiej się poznali, a jak widać popularność 
tej inicjatywy jest dość duża. Należy zaznaczyć, 
że na tego typu imprezach lokalnych panuje 
wyśmienity humor i dobra zabawa.

Pomimo mroźnej aury i dużej 
ilości śniegu w wodzeniu wzięło 
udział aż 20 osób. Dobry humor 
dopisywał przebierańcom od 
rana do wieczora. W końcu to 
w takiej inicjatywie jest najważ-
niejsze – dobra zabawa! 

W następny weekend, 
23 i 24 stycznia odbyły się 
kolejne Wodzenia Niedźwie-
dzia w Winowie, Złotnikach 
i Zimnicach Wielkich. Koro-
wody zorganizowali głów-
nie Panowie z tamtych miej-
scowości. Muzyka głośnio 
grała, słychać było uderzenia 
w bęben, gospodynie tańczyły 

Wodzenie Niedźwiedzia w Górkach

Wodzenie Niedźwiedzia w Winowie

Wodzenie Niedźwiedzia w Zimnicach Wielkich

na niedźwiedziu. 
Symbolizuje to 
zabicie zła, ponie-
waż to właśnie 
miś jest sprawcą 
wszystkich nie-
szczęść. Niedź-
wiedź z hukiem 
pada martwy na 
podłogę, a lekarz 
lub pielęgniarka, 
którzy powinni 
być na tej impre-
zie - potwierdzają 
zgon. 

Tego typu wydarzenie w naszej gmi-
nie do tej pory odbyło się w Gościńcu pod 
Różą w Chrząszczycach, a zorganizowało 
je Publiczne Przedszkole z Górek. Sala była 
wypełniona po brzegi. Bawili się nie tylko 
mieszkańcy Górek, ale także mieszkańcy pobli-
skich miejscowości. 

W ostatnią sobotę stycznia odbyła się jesz-
cze jedna zabawa niedźwiedziowa, tym razem 
w Zimnicach Wielkich. W sali wiejskiej tłumnie 
zebrali się mieszkańcy Zimnic, by wspólnie świę-
tować nie tylko „Sąd nad niedźwiedziem” ale 
także zakończenie karnawału, który w tym roku 
trwał wyjątkowo krótko.
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Kolejny sukces na festiwalu!
Ligockie Wrzosy otrzymały wyróżnienie na XVIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek

W dniach 14 i 15 styczeń odbył się XVIII Festiwal Kolęd i Pastorałek w Nysie. Naszą gminę dumnie 
reprezentował zespół Ligockie Wrzosy prowadzony pod dyrekcją Pana Przemysława Ślusarczyka. 

W tym prestiżowym konkursie zespół z Ligoty Prószkowskiej otrzymał wyróżnienie w kategorii zespół 
- szkoły ponadpodstawowe i dorośli.  Jest to już kolejna nagroda zespołu. Gratulujemy!

Ligockie Wrzosy podczas Festiwalu w Nysie

Jak ważni są dziadkowie? 
Dzień Babci i Dziadka w Prószkowie, Zimnicach Wielkich i Złotnikach

Dzień Babci i Dziadka na stałe 
zagościł już w kalendarzu 

imprez szkół i przedszkoli na terenie 
gminy Prószków.  Babcia i dziadek 
stanowią ogniwo łączące rodzinę 
jako całość. To oni przekazują wie-
dzę z pokolenia na pokolenie, 
opowiadają o swoich przodkach, 
kultywują tradycje rodzinne. Dzieci 
chętnie słuchają tych opowieści. To 
podstawa do nawiązania nici porozumienia, któ-
rej nie można nawiązać z inną osobą z rodziny. 
To właśnie dziadkowie stanowią źródło inspiracji, 
pasji, historii, którą mogą zarazić młodsze poko-
lenia. Któż inny niż babcia i dziadek tak pięknie 
opowiada o dawnych czasach?

Dzięki pradziadkom i dziadkom dziecko 
zyskuje również poczucie zakorzenienia, które 
jest niezmiernie ważne, ponieważ maluch 
dopiero kształtuje swoją tożsamość. To właśnie 
dziadkowie stanowią korzenie i są elementem 
wspólnoty, której dzieci także są integralną czę-
ścią. Stąd też stosunek dziecka do tej wspólnoty, 
jego poczucie bezpieczeństwa i przynależności 
w dużej mierze zależy od relacji z  dziadkami. 
To babcia i dziadek gromadzą oraz przechowują 
rodzinne pamiątki i potrafią najpiękniej o nich 
opowiadać.

 W Prószkowie bal z okazji Dnia Babci i Dziadka 
rozpoczął się od części artystycznej przygotowa-
nej przez nauczycielki przedszkola. Na scenie 
wystąpiły maluszki,  średniaki i starszaki, które 
zaprezentowały swoje świetnie umiejętności 
aktorskie. Dalsza część imprezy prowadzona była 
przez specjalnie zaproszoną na tą okazję wodzi-
rejkę. Zabawa była wspaniała, wszyscy bawili 
się razem, wnukowie i Dziadkowie. Po tańcach 
goście zostali zaproszeni na pyszny poczęstunek, 
przygotowany wspólnie z rodzicami. Na zakoń-
czenie Dziadkowie otrzymali od wnucząt wspa-
niałe prezenty. 

W Zespole Szkół im ks. Karola Brommera 
w Zimnicach Wielkich, dnia 21 stycznia także 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka.

Pan Dyrektor Krzysz-
tof Cebula przywitał 
gości ciepłymi sło-
wami i złożył życzenia 
wszystkim babciom 
i dziadkom. W sali gim-
nastycznej pięknie ude-
korowanej, dzieci wraz 
ze swoimi wychowaw-
czyniami przygotowały 
program artystyczny. 
Dzieci klas I - III szkoły 

podstawowej wystawiły bajkę „Królewna Śnieżka 
i krasnoludki”, później w formie wierszy i piosenek 
złożyły dziadkom i babciom życzenia. Następnie 
uczniowie obdarowali swoich ukochanych gości 
przygotowanymi własnoręcznie upominkami - 
bukiecikami kwiatów oraz medalami „Babcia na 
medal” i „Dziadek na medal”. 

Jak co roku, również Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny w Złotnikach nie zapomniał o tym wyjąt-
kowym świecie. W piątek, 29 stycznia w Gościńcu 
pod Różą w Chrząszczycach odbyła się wielka uro-
czystość na którą przybyło blisko 200 babć i dziad-
ków. Zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie szkoły 
podstawowej przygotowali specjalny program 
artystyczny dla swoich dziadków.  Przedszkolaki 
śpiewem i tańcem przywitały swoich ukochanych 

dziadków. Uczniowie szkoły podsta-
wowej  oprócz występów muzycz-
nych, przygotowali także skecz kółka 
języka niemieckiego pt. „Rentner im 
Computerkurs”.

Mamy nadzieję, że ten dzień na 
długo pozostanie w pamięci zarówno 
dzieci jak i babć i  dziadków.

Dzień Babci i Dziadka  
w Prószkowie

W Zimnicach 
uczniowie również 

obchodzili Dzień 
Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka 
w Złotnikach

Seminarium w Chrząszczycach?
Gramy i Śpiewamy dla Pani z Góry Karmel

W niedzielę, 17 stycznia w kościele parafialnym w Chrząszczycach odbyło się kolejne już spotkanie 
z cyklu „Gramy i śpiewamy dla Pani z Góry Karmel”. W tym roku swoją obecnością zaszczycił nas wyjąt-
kowy Chór Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, pod dyrekcją ks. Prof. 
dr hab. Grzegorza Poźniaka.

Historia chóru sięga aż 1949 roku. Powstał on już w pierwszym roku działania seminarium duchow-
nego w Opolu. Obecnie w skład chóru wchodzi około 50-ciu studentów i kleryków seminarium, którzy 
spotykają się dwa razy w tygodniu na próbach. Repertuar chóru jest dość obszerny, a szczególne miej-
sce zajmują w nim kolędy. Co roku, w cztery niedziele stycznia, a więc w okresie bożonarodzeniowym, 
młodzi muzycy koncertują w parafiach diecezji opolskiej. 

Studenci i klerycy swoimi głosami miło zaskoczyli wszystkich przybyłych mieszkańców, a pięknie 
odśpiewane kolędy pozostawiły niesamowite wrażenie.

13 stycznia 2016 roku Zespół Szkół im. ks. 
Karola Brommera w Zimnicach Wielkich 

odwiedziła pani Ingeborg Odelga – prószkow-
ska poetka. W  spotkaniu zorganizowanym przez 
panią Jolantę Drwięgę uczestniczyli uczniowie 
szkoły podstawowej, nauczyciele oraz zaproszeni 
mieszkańcy Zimnic. 

W trakcie spotkania wysłuchaliśmy kilku wier-
szy recytowanych przez nasze gimnazjalistki: 
Julię Cebulę, Natalię Kowalczyk i Wiktorię Bochen 
oraz przez samą poetkę. Pani Odelga odczytała 
z najnowszego tomiku „Poezja w moim życiu” 
(wydanego przez Gminę Prószków w 2014 roku) 
swoje ulubione utwory, które napisała w języku 
niemieckim. Dowiedzieliśmy się, że jej przygoda 
z poezją rozpoczęła się około 25 lat temu. Pisze 
z potrzeby serca, a jej wiersze są przesycone 
miłością do ludzi i do przyrody. W jednym z nich 
czytamy: „Najlepiej się nie skarżyć/ i znosić to co 
nieuchronne./ I starać się/dalej być dla innych, 
pomagać.”

Mieliśmy także okazję usłyszeć kilka interesują-
cych historii dotyczących życia poetki. Pani Ode-
lga , mieszkająca w Prószkowie od urodzenia (czyli 
prawie od dziewięćdziesięciu lat), jest emocjonal-
nie związana z tym miastem i dba o jego historię. 
Dzięki  jej staraniom nazwano imieniem Josepha 
von Eichendorffa jedną z prószkowskich ulic. 
To także jej inicjatywa sprawiła, iż ustanowiono 
pomnikiem przyrody ponad dwusetletni platan 
rosnący w tutejszym parku przy zamku. Drzewo 
otrzymało imię Leopold na cześć ostatniego z rodu 
Prószkowskich – hrabiego von Proskau, który 
w 1763 roku założył manufakturę ceramiczną na 
terenie zamku w Prószkowie i tym samym sprawił, 

Seniorzy bawią się w karnawale!
Bal Seniora w Winowie

We wtorek, 26 stycznia  odbył się Bal Seniora w sali kościoła pw. „Ducha Świętego” w Winowie. 
Na bal zaproszeni zostali wszyscy seniorzy z Winowa i Chrząszczyc. Organizatorem był Andreas 

Heinrich, który od lat bezinteresowanie działa na rzecz seniorów w naszej gminie. Na bal przybyło 
wielu wspaniałych gości, m.in. Burmistrz Prószkowa Pani Róża Malik, ks. Krystian Ziaja – proboszcz 
parafii Chrząszczyce, ks. Eugeniusz Plocha – nowy proboszcz parafii Winów oraz sołtys Winowa Jan 
Damboń. Podczas balu czas umilał wodzirej imprezy Pan Andrzej Toczek, a o dobry humor zadbał 
gospodarz imprezy pan Andreas Heinrich, który przygotował wiele ciekawych konkursów.  

Chór Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu

Prószków – moje 
miejsce na ziemi

Wykorzystajmy ten czas.
Wykorzystajmy teraźniejszość.

Ingeborg Odelga

iż nasze miasteczko było i jest znane z wyrobu 
fajansów. Poetka opowiadała także o czasach, 
w których pracowała jako pielęgniarka w miejsco-
wym szpitalu, a także o miłości do gór, narciarstwa 
i podróży. Zwiedziła wiele pięknych miejsc w Euro-
pie, ale z każdej podróży chętnie wracała do domu 
i swojego ogródka, w którym rosną zioła, kwiaty 
i drzewa, a wśród nich takie gatunki jak prószkow-
ska czereśnia i brzoskwinia wyhodowane 150. lat 
temu na Pomologii.

*
Poznaliśmy wartościowego, wrażliwego 

i dobrego człowieka. Było to spotkanie niezwy-
kłe, wzruszające i odkryło wiele tajemnic dosko-
nale nam znanego Prószkowa. Teraz już wiemy, 
że poezja wcale nie musi być nudna! 

 Tekst: Jolanta Drwięga
Nikolaus Walusz – uczeń kl.3 gimnazjum w ZS 

w Zimnicach Wielkich
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Karnawał, zwany też zapustami, trwa od Święta Trzech Króli (6 stycznia) 
do wigilii środy popielcowej - czyli wtorku zwanego śledzikiem. Ma on 

bardzo stare pochodzenie; wywodzi się ze starożytnych uroczystości na 
cześć boga Dionizosa w Grecji i Bachusa w Rzymie. Karnawał to okres zimo-
wych balów, pochodów i zabaw, ale jest to przede wszystkim czas, kiedy się 
wyjątkowo dużo tańczy, wolne wieczory spędza ze znajomymi i integruje 
się z mieszkańcami naszych wiosek. Choć karnawał jest w tym roku wyjąt-
kowo krótki, to w naszej gminie już odbyło się kilka wspaniałych imprez.

Cykl imprez karnawałowych rozpoczęli mieszkańcy Zimnica Wielkich. 
W tamtejszej sali wiejskiej przy parafii św. Jana Chrzciciela, zespół Caritas 
przygotował bal charytatywny, którego całkowity dochód przeznaczony 
został na potrzeby parafii.

W Ligocie Prószkowskiej również korzystano z uroków karnawału. W sali 
„Waldesruh” Zarząd Mniejszości Niemieckiej przygotował wielki bal karna-
wałowy, na którym bawili się mieszkańcy z całej gminy. Imprezę poprowa-
dził Hubert Pelka.

Co roku także Ochotnicza Straż Pożarna ma prawo (chociaż na chwilkę) 
na zapomnienie o jakże ważnych obowiązkach i może dać się ponieść 
w takt pięknej muzyki i poddać się zabawom. Nasi dzielni Strażacy inten-
sywnie działali przez cały poprzedni rok, więc w ten jeden wyjątkowy wie-
czór mogli także korzystać w uroków karnawału. Korzystając z okazji pięknie 
dziękujemy za wszelką pomoc jaką Ci dzielni Panowie okazują mieszkań-
com naszej gminy.

Gdzie się bawić? W gminie Prószków!
Mieszkańcy bawili się podczas bali karnawałowych

W Boguszycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II  swoich 
gości podejmował w Restauracji Antek w Źlinicach, gdzie goście wyśmieni-
cie się bawili za sprawą zespołu Presto.

Również Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Prószkowie zorga-
nizowała świetny bal karnawałowy. Nie obyło się bez ciekawych konkursów, 
a przy tym dużej ilości śmiechu. Zabawę poprowadził DJ Baśka.

W Winowie również odbył się bal karnawałowy, który został przygoto-
wany przez młodzież, która zbiera pieniądze na wyjazd na Światowe Dni 
Młodzież do Krakowa. Warto podkreślić, że większość potraw organizatorzy 
przygotowali samodzielnie, w tym około 200 pięknych i smacznych małych 
kanapek. Nie zabrakło konkursów, takich jak czekoladowy walczyk czy licy-
tacji sernika. Nie była to tez pierwsza inicjatywa młodych ludzi z Winowa, 
w okresie przedświątecznym zorganizowali dwa jarmarki: mikołajkowy 
i bożonarodzeniowy.

Oryginalny bal odbył się w ostatni weekend stycznia w sali prószkow-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie po raz kolejny obowiązującym stro-
jem było przebranie. Tym razem uczestnicy mieli wcielić się w postacie z ulu-
bionych filmów i bajek, a za klimat muzyczny odpowiadał zespół Rebels.

Ze wszystkich balów karnawałowych, bez wyjątku, uczestnicy wychodzili 
radośni, zadowoleni i zgodnie twierdzili, że tego typu imprezy lokalne są 
miłą już tradycją ale również łączą i integrują ze sobą mieszkańców, a więk-
szość z pewnością już czeka na kolejny karnawał. Do zobaczenia za rok!

Zimnice Wielkie: W Zimnicach Wielkich Caritas  
przygotował bal charytatywny

Boguszyce: Zabawa karnawałowa zorganizowana przez  Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach

Ligota Prószkowska: Bal karnawałowy  w sali „Waldesruh”  
w Ligocie Prószkowskiej

OSP Prószków: Karnawał trwał również  
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Prószkowie

Przedszkole Prószków: Rada rodziców Publicznego Przedszkola 
w Prószkowie bawiła się w OkiS-ie

Winów: Młodzież w Winowie zorganizowała bal karnawałowy  
na szczytny cel

Wyjątkowy 
jubileusz
60-lecie małżeństwa Państwa Broy

Miłość to uczucie, które wymaga wielu 
poświęceń i wysiłku, ale również co naj-

ważniejsze nadaje sens naszemu życiu. Miłość, 
a szczególnie miłość małżeńska służy, a wiedzą 
o tym doskonale Państwo Maria i Leon Broy.

Jasełka to widowisko przedstawiające naro-
dziny Chrystusa, a wywodzi się ze słonecznych 

Włoch, gdzie pierwsze tego typu przedstawie-
nie w 1223 roku zainicjował święty Franciszek 
z Asyżu. Początkowo główni bohaterowie byli 
nieruchomi, były to figurki. Następnie wprowa-
dzono marionetki, a w czasach współczesnych 
najbardziej znaną i rozpowszechnioną formą jest 
ta, gdy występują prawdziwi aktorzy.

W niedzielę, 17 stycznia na dużej scenie 
Ośrodka Kultury i Spotu w Prószkowie, w rolę 
aktorów wcieliła się grupa teatralna ’’Z innej 
beczki’’ ze Szkoły Podstawowej w Prószkowie, 
która była jednocześnie organizatorem tego 
wydarzenia. Uczniowie zaprezentowali sztukę 
opartą na sławnej ’’Opowieści wigilijnej’’ Charlesa 
Dickensa. Młodzież podczas tego niedzielnego 
popołudnia przypomniała nam, że nie powinni-
śmy być samolubni i poświęcać swojego czasu 
wyłącznie pracy, tak jak to robił Ebenezer Scro-
oge. Musimy znaleźć czas, by móc go dzielić z bli-
skim, pomagać innym, a oprócz tego starać się 
być pogodnym i uśmiechniętym. Okres świąt to 
szczególny czas kiedy spotykamy się z naszymi 
rodzinami i przyjaciółmi, ale pamiętajmy, że 

Święto Trzech Króli to nazwa potoczna, tak 
naprawdę święto obchodzone w całej Pol-

sce 6 stycznia nosi nazwę Objawienia Pań-
skiego. Symbolem tego dnia jest opisana 

Imprezę jubileuszową poprowadził DJ Tomas

W sobotę, 23 stycznia w Restauracji Antek obcho-
dzili swój wyjątkowy jubileusz  – 60 lat małżeństwa. 
Jest to już trzeci jubileusz mieszkańców naszej gminy, 
wcześniej świętowali 25-lecie, potem „50” i w końcu 
przyszła pora na 60 rocznicę dnia, w którym powie-
dzieli sobie sakramentalne ,,tak’’ i rozpoczęli wspólną, 
jakże szczęśliwą, nową drogę życia. Pomimo już 
sędziwego wieku Państwo Broy są w świetnej for-
mie. Bawią się, tańczą, uśmiechają – cieszą życiem. 
Życzymy by ta radość, uśmiech na twarzy, miłość 
i wzajemny szacunek nigdy Państwa nie opuściły.

W święto Trzech Króli człek się w kożuch tuli!
Orszak Trzech Króli w Chrząszczycach i Złotnikach

Wesołych świąt? Też mi pomysł! 
Jasełka w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie

choć później każdy wraca do codziennych obo-
wiązków nasza bliskość i rozmowa są potrzebne 
przez cały rok. 

UCZNIOWIE, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W PRZED-
STAWIENIU: Emilka Biszer, Ania Kowalczyk, 

Tymek  Bartkowiak, Madzia Kowalczyk, Hania 
Góźdź, Kinga Kubiesa, Milena Zdzuj, Szymon 
i Weronika Cebula, Julia Biernacka, Oliwia Kędra, 
Kuba Nocoń, Kuba Świerc, Ola Brzeska, Mateusz 
Roesler.

w Ewangelii świętego Mateusza historia przyby-
cia do Betlejem, gdzie narodził się Jezus, trzech 
mędrców i obcokrajowców - Kacpra, Melchiora 
i Baltazara.

W środę, 6 stycznia Sołectwo Złotniki i Chrząsz-
czyce zorganizowały wspólnie pierwszy Orszak 
Trzech Króli. Orszak rozpoczął się od nabożeń-
stwa w kościele parafialnym w Chrząszczycach. 
Podczas nabożeństwa Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta KAPRYS umilała czas pięknymi kolędami.

Następnie przyszedł czas na uroczysty koro-
wód, który przeszedł z pod kościoła w Chrząsz-
czycach na boisko do Złotnik. Nad bezpie-
czeństwem czuwali niezastąpieni Strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach. Po 
dotarciu na miejsce odbyło się przedstawienie 
przygotowane przez lokalną młodzież opowiada-
jące o przybyciu Trzech Króli do Jezusa z darami: 
złotem, kadzidłem i mirrą. Najważniejszymi oso-
bami tego dnia byli mędrcy, a w ich role wcie-
lili się Karolina Szyndzielorz, Dawid Kochanek 
i Mateusz Kochanek.  

Na wszystkich uczestników orszaku czekały 
pieczone kiełbaski, pyszna grochówka i grzane 
wino. Mamy nadzieję, że orszak Trzech Króli już  
na stałe wpisze się w kalendarz naszej gminy!
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Z kroniki policyjnej...
Zdarzenia kryminalne z gminy Prószków:

W dniu 14 stycznia 2016  roku  w Prószkowie •	
nieznany sprawca z otwartego garażu dokonał 
kradzieży kanistrów z zawartością oleju napędo-
wego oraz przedmiotów wyposażenia garażu 
powodując straty ponad 1 400 złotych na 
szkodę mieszkańca gminy Prószków.
W dniu 20 stycznia 2016 w godzinach wieczoro-•	
wo-nocnych w Prószkowie nieznany sprawca po 
uprzednim wyłamaniu drzwi dostał się  do wnę-
trza obiektu handlowego, skąd  dokonał kra-
dzieży sejfu z zawartością pieniędzy  powodu-
jąc straty na kwotę ponad 36 tysięcy złotych na 
szkodę mieszkańca gminy Prószków.
Tej samej nocy miała miejsce kradzież dwóch •	
tablic rejestracyjnych z zaparkowanego samo-
chodu osobowego m-ki Seat Ibiza na szkodę 
mieszkańca Prószkowa.

POLICJA PRZYPOMINA,  
INFORMUJE, RADZI

 Ferie tuż, tuż. Pamiętajmy zatem o zabawach 
na śniegu w miejscach bezpiecznych. Unikajmy 
dzikich lodowisk i nie bawmy się w miejscach 
w których możemy ulec wypadkom. Zwróćmy 
uwagę na otaczającą nas aurę oraz weźmy pod 
uwagę, że lód z pozoru wyglądający na gruby 
w rzeczywistości uległ stopnieniu i może zała-
mać się pod naszym ciężarem.

Nie zapominajmy o używaniu odblasków 
w godzinach wieczorowo-nocnych, o przewo-
żeniu dzieci w fotelikach i o używaniu podczas 
jazdy pasów bezpieczeństwa.

USUWANIE AZBESTU  
Z TERENU GMINY PRÓSZKÓW 

Burmistrz Prószkowa ogłasza konkurs na 
uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Prószków. 
Pisemne wnioski można składać w terminie od 

dnia 01.02.2016 r.  
do dnia 01.03.2016 r. w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Prószkowie. 
Więcej informacji na stronie www.bip.

proszkow.pl  
(w zakładce ogłoszenia - ochrona środowiska) 

lub pod nr tel. 77 40 13 737. 

Burmistrz Prószkowa przypomina, że zgodnie z §3 ust.1 Uchwały Nr XLI/329/2014 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r., właściciele nieruchomości położonych wzdłuż 
ulicy mają obowiązek niezwłocznie po zaprzestaniu odpadów uprzątnąć błoto, śnieg oraz lód 

z powierzchni chodników oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego, 
niestanowiących pasa jezdni, położonych wzdłuż nieruchomości poprzez: 

1) odgarnięcie błota, śniegu, lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów;
2) podjęcie działań likwidacyjnych lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały użyte 

do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1, dotyczy również bezzwłocznego usuwania nawisów (sopli) losu i śniegu 

z okapów, rynien, i innych części nieruchomości przylegających do chodnika.  

W sobotę 23 stycznia odbył się turniej piłkar-
ski „Dobrzeń Wielki Cup”.

Tym razem na halowym boisku w Zespole 
Szkół w Dobrzeniu Wielkim zmierzyć mogły 
się drużyny roczników 2007 i 2008. Na turniej 
przybyło w sumie 8 drużyn: Akademia Piłkarska 
„DUDA” Wrocław, KS Chemik Kędzierzyn-Koźle, 
OKiS Prószków, WKS Wieluń, UKP „GOL” Opole, 
WKS Śląsk Wrocław, KS Victoria Chróścice, SKF 
TOR Dobrzeń Wielki. Zespoły zostały podzielone 
na dwie grupy „A” i „B”.

W grupie „A” znalazły się następujące zespoły: 
KS Victoria Chróścice, WKS Śląsk Wrocław, KS Che-
mik Kędzierzyn-Koźle oraz Akademia Piłkarska 
„Duda” Wrocłw.

Grupa „B” pomieściła zespoły: TOR Dobrzeń 
Wielki, OKiS Prószków, WKS Wieluń oraz UKP 
„GOL” Opole.

Mecze w fazie grupowej zakończyły się o godzi-
nie 13:00. Faza pucharowa przyniosła nam nastę-
pujące rozstrzygnięcia: drużyna OKIS Prószków 
zajęła w swojej grupie pierwsze miejsce i w półfi-
nale spotkala się z ekipą Akademia Piłkarska „Duda” 
Wrocław. Po pasjonującym pojedynku nasza dru-
żyna wygrała 2;1 i awansowała do finału.

W finale ekipa OKIS-u zmierzyła się  z drużyną 
Victorii Chróścice. W meczu padł remis 2-2 ale pił-
karze z Prószkowa lepiej wykonywali rzuty karne. 
Należy dodać ,że bramkarz OKIS-u Leonard Iwań-
ski obronił dwa z czterech rzutów karnych. Na 
uwagę zasługuje również fakt, że nasza ekipa ze 
względu na choroby pozostałych zawodników 
cały turniej rozegrała nie mając rezerwowych.

Ogólna klasyfikacja generalna przedstawia się 
w następujący sposób:

I miejsce OKiS Prószków
II miejsce  KS Victoria Chróścice
III miejsce Akademia Piłkarska „Duda” Wrocław
IV miejsce UKP „GOL” Opole
V miejsce KS Chemik Kędzierzyn Koźle
VI miejsce WKS Wieluń
VII miejsce WKS Śląsk Wrocław
VIII miejsce SKF TOR Dobrzeń Wielki
Drużyna OKIS Prószków grała w składzie: 

Leonard Iwański,Kacper, Mańkiewicz, Bartek 
Żyznowski, Tobiasz Dobis, Kacper Wójcicki 
i Łukasz Staniów.

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkolno- 
Przedszkolny  w Złotnikach uczestniczy 

w programie  „Książki naszych marzeń.” W ramach 
programu opracowano szereg działań projekto-
wych, które realizowane są przez poszczególne  
klasy. Jednym z nich było nocne czytanie.

Pomysł  zorganizowania Magicznej Nocy 
w Bibliotece  narodził się spontanicznie, w czasie 
czytania kolejnych części ,, Magicznego drzewa” 
A. Maleszki. Każdy dzień w szkole klasa II zaczyna 
od 15 minutowego  czytania fragmentu książki. 
Po miesiącu wspólnego czytania do współpracy  
chętnie włączyli się rodzice. To oni zastąpili 
nauczyciela. Każdy z nich miał swój dzień w tygo-
dniu. Wychowawca czytał już tylko  raz.  Przygody 
bohaterów tak wciągnęły  uczniów,że stało się to  codziennym klasowym rytuałem, bez którego 

nie mogły rozpocząć się  dalsze zajęcia.
Pomysł z nocą  spodobał się uczniom, opra-

cowany plan zaakceptowali rodzice oraz nauczy-
ciel - bibliotekarz.  Uczniowie   wykonywali prace  
plastyczne,  w formie  zabawy   wykazywali się  
wiedzą i znajomością  przygód bohaterów  z 3 
części „Magicznego drzewa” . Wspólnie   odbył się  
nocny  spacer do  filialnej biblioteki w Chrząsz-
czycach, gdzie dzięki uprzejmości p. Agnieszki 
uczniowie  mogli zapoznać się ze zbiorami lokal-
nymi.  Po wspólnej kolacji  oczekiwali już tylko  na  
czytających rodziców i zaproszonych lokalnych 
gości. Na zakończenie obejrzeli zekranizowaną  
I część  pt’ Czerwone krzesło”

Dzięki podjętym działaniom udaje mi się pro-
pagować  idei głośnego czytania, aktywizować  
rodziców do wspólnych działań, kształtować pozy-
tywne wzorce spędzania czasu wolnego, a także 
promować i i popularyzować  współczesne  serie 
czytelnicze dla dzieci.   Dzieci i  rodzice zadowoleni,  
cele zrealizowane więc chyba warto było – mówią 
zgodnie  nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Złotnikach H. Konsek i K. Milek.

„Dobrzeń Wielki Cup”

Książka naszych marzeń!
Nocne czytanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Złotnikach

Uczniowie podczas nocnego czytania


