
03/2023  •  marzec 2023 www.proszkow.pl ISSN 2956-428X

W
 n

um
er

ze

Podczas tegorocznych 
ferii po raz kolejny 
Ośrodek Kultury 
i Sportu w Prószkowie 
postanowił przygotować 
półkolonie, które pozwolą 
najmłodszym doskonale 
się bawić. 

Pięknym zwyczajem, 
wciąż mocno 
pielęgnowanym w naszej 
gminie jest Wodzenie 
Niedźwiedzia. Kolorowe 
orszaki maszerowały 
od domu do domu – aby 
przynieść szczęście 
mieszkańcom. 

Na początku lutego 
delegacja z Prószkowa 
na czele z Burmistrzem 
Krzysztofem Cebulą, 
wyjechała do Hünfeld, 
gdzie odbyło się coroczne 
spotkanie planistyczne. 

Ferie  
z OKiS-em

Wodzenie Niedźwiedzia 
w Gminie Prószków

Spotkanie w partnerskim 
mieście HünfeldStr. 7 Str. 6
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Szanowne Panie,
Z okazji Dnia Kobiet chciałbym przesłać Wam najserdeczniejsze życzenia.  

Niech ten szczególny dzień będzie dla każdej z Pań wyjątkowy,  
pełen radości, uśmiechu i miłych niespodzianek.

Życzę Wam, abyście zawsze były otoczone miłością, szacunkiem i uznaniem  
za swoje osiągnięcia, zarówno te zawodowe, jak i prywatne. Niech każdy dzień  

przynosi Wam satysfakcję z pracy i spełnienie marzeń.
Pragnę także podkreślić, jak ważną rolę odgrywają kobiety w naszym społeczeństwie.  
To właśnie Wy tworzycie siłę napędową naszego małego miasta, przyczyniacie się  

do jego rozwoju i dobrobytu. Dziękuję za to, co robicie dla naszej społeczności.
Życzę Wam zdrowia, siły i wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań  

oraz spełnienia swoich marzeń. Niech Dzień Kobiet będzie dla Was czasem relaksu  
i odpoczynku, a każdy kolejny dzień przynosi radość i uśmiech na twarzy.

Z poważaniem,  
Burmistrz Prószkowa  

Krzysztof Cebula 

8 marca DZIEŃ KOBIET
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Die Zeit

Die Vergangenheit
Die Gegenwart
Die Zukunft
Die Gegenwart
ist die kostbarste Zeit.
Es ist die kürzeste Zeit.
Die Zeit des Geschehens,
des Werdens,
der Entscheidung.
Nutzen wir diese Zeit.
Nutzen wir die Gegenwart.

Czas
Przeszłość
Teraźniejszość
Przyszłość
Najcenniejszym czasem
jest teraźniejszość.
Jest czasem najkrótszym,
jest czasem rozwoju,
jest czasem decydującym.
Wykorzystajmy teraźniejszość.

Ingeborg Odelga

Babski Comber to jedyna taka impreza, która w  całości zarezerwowana jest dla Pań. 
W tym czasie Panie tańczą i bawią się do białego rana!

Babski Comber to staropolska zabawa, połączona z tańcami i ucztą, która celebrowana 
jest podczas trwania karnawału. Tradycja ta, choć jest bardzo stara – za sprawą Sołtys Gó-
rek, Pani Justyny Szmechty – nie umiera, a nawet z roku na rok cieszy się coraz większą 
popularnością.

W tym roku impreza zorganizowana została w Świetlicy Wiejskiej w Górkach. Warto 
zaznaczyć, że wszystkie uczestniczki przybyły na imprezę w obowiązkowych przebraniach. 
Kolorowe stroje biesiadniczek można by wymieniać bez końca. Na sali znalazły się zakon-
nice, policjantki, aniołki i wiele innych wyjątkowych postaci. 

Drodzy 
właściciele 
czworonogów
Niestety ostatnio trafia do  nas więcej 

zgłoszeń o  wolno biegających psach 
na  terenie naszej gminy. Po każdym takim 
zgłoszeniu uciekinier musi zostać złapa-
ny i  przetransportowany do  schroniska 
(wszystko to odbywa się oczywiście na koszt 
właściciela). Pamiętajmy, że dla każdego psa 
taki proceder wiąże się z ogromnym stresem 
i ciężkimi przeżyciami.

Niestety nie każdy czworonożny ucieki-
nier jest przyjaźnie nastawiony do otoczenia. 

Pamiętajmy, że może być powodem niebez-
piecznego incydentu z  udziałem miesz-
kańców. Czasem mimo najlepszych chęci 
możemy psa sprowokować do  zachowania 
agresywnego czy nawet ataku. Są też oso-
by, które boją się samowolnie biegających 
piesków.

Jednocześnie musimy pamiętać, że zgod-
nie z art. 431 Kodeksu Cywilnego to właści-
ciel zwierzęcia odpowiada za szkody wyrzą-
dzone przez swoje zwierzę, i  to nie ważne 
czy na  terenie swojej posesji czy poza nią 
i czy pies znajduje się pod naszą opieką czy 
akurat nam uciekł. 

Zwróćmy uwagę na nasze czworonożne 
pupile, ich bezpieczeństwo i  bezpieczeń-
stwo mieszkańców. 

Babski Comber w Górkach
Tańcowały, aż do rana!
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Spotkanie z MAS 
Moravska Brana 
z Czech
Wraz z  początkiem roku do  Prószko-

wa przybyła delegacja z partnerskiej 
MAS Moravska Brana z  Czech. To jed-
no z  tych serdecznych spotkań, podczas 
których z  zaangażowaniem rozmawiamy 
o współpracy na najbliższe lata.

Podczas tegorocznego spotkania, któ-
re odbyło się w Ośrodku Kultury i  Sportu, 
Burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebula 
miał okazję wspólnie z  partnerami zapla-
nować najbliższe inicjatywy. Wspomniano 
m.in. o  możliwości wymiany uczniów ze 
szkół podstawowych, współpracy strażaków 

Ferie z OKiS-em!
Ferie to okres, w którym dziecko powin-

no jak najwięcej czasu spędzić na  ak-
tywnościach przeciwnych do  tych, które 
dominują w szkole. To czas odpoczynku, ale 
nie nudy.

Nie zawsze rodzic ma okazję zabrać 
dziecko na  zimowy wyjazd, warto rozwa-
żyć więc udział naszej pociechy w lokalnych 
zajęciach.

Podczas tegorocznych ferii po raz kolej-
ny Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 
postanowił przygotować półkolonie, które 
pozwolił najmłodszym doskonale się bawić. 
W  programie znalazły się m.in. bajkowe 
kino, karaoke, wyjazd do Sztolni Kopalnia 
Luiza w Zabrzu, wyjście na basen, a  także 
wiele gier i zabaw.

Najbliższe spotkanie z  naszymi przy-
jaciółmi z Czech odbędzie się podczas te-
gorocznej Prószkowskiej Parady Orkiestr 
Dętych, która odbędzie się 24 czerwca 2023 
roku..

i  młodzieżowych drużyn pożarniczych, 
a  także wspólnych udziałów w  wszelkiego 
rodzaju zawodach sportowych i piłkarskich. 
Zaplanowano również wyjazd dla mieszkań-
ców. O szczegółach będziemy informować.
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Przywykliśmy już do zupełnie innej rze-
czywistości. Mieszkając w zjednoczonej 

Europie, wspólnocie gdzie najważniejsze są 
pokój, równość i szacunek dla różnorodno-
ści i wielokulturowości, wojna wydawała się 
czymś nierealnym. Niestety wydarzenia 24 
lutego okazały się jak najbardziej realne.

Chwilę potem zaczęły się akcje niesie-
nia pomocy uchodźcom i  całej Ukrainie. 
Gmina Prószków również włączyła się w te 
działania. Pierwsi byli strażacy którzy pod-
jęli decyzję o  przekazaniu przez jednost-
ki OSP z  terenu gminy Prószków sprzętu 
strażackiego. Na terenie naszej gminy szyb-
ko pojawiły się działania mieszkańców, któ-
rzy natychmiast wiedzieli co należy robić 
i  że trzeba działać. Osoby te wiedziały, że 
bez względu na wszystko, trzeba po prostu 
pomóc. 

Już w  pierwszych dniach wojny razem 
z sołtysami rozpoczęliśmy adaptację świetlic 
wiejskich dla uchodźców potrzebujących 
schronienia. W gminie przygotowane zosta-
ły świetlice w Zimnicach Wielkich, Nowej 
Kuźni, Górkach i  Jaśkowicach. Miejsca te 
były domem dla uciekających przed wojną 
i działały do końca 2022 roku (w świetlicy 
w Zimnicach Wielkich wciąż przebywają 4 
osoby). W sumie przebywało w nich około 
60 uchodźców. Jedni przenieśli się do więk-
szych miast, inni emigrowali dalej, część 
z  nich wróciła do  swoich domów. Gmina 
Prószków przyjęła najwięcej uchodźców 
spośród gmin powiatu opolskiego. 

W pomoc przybyłym włączyli się miesz-
kańcy, którzy wiedząc o  tym gdzie prze-
bywają uchodźcy sami przynosili artykuły 
spożywcze i niezbędne środki higieny. 

Opiekujący się uchodźcami sołtysi 
i  mieszkańcy sołectw robili wszystko, by 
czuli się oni u nas jak w domu. Zapewniali 

Minął rok od rosyjskiej agresji na Ukrainę 
24 lutego 2022 roku – tę datę będziemy długo pamiętać. Tego dnia gdy włączyliśmy telewizory, radia, komputery, 
sprawdzaliśmy swoje smartfony wszyscy zamarliśmy. Nie dowierzaliśmy, obawialiśmy się i snuliśmy możliwe 
scenariusze. Minął już rok od tego pamiętnego dnia. 
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im aktywności w  postaci wyjazdów, spo-
tkań, zabaw. W Ośrodku Kultury i Sportu 
w  Prószkowie zorganizowano wieczór fil-
mowy wyświetlany w  języku ukraińskim. 
Z  okazji Dnia Dziecka zorganizowałem 
międzynarodowy dzień zabaw, w  którym 
uczestniczyły wszystkie dzieci z  gminnych 
przedszkoli wraz z ich kolegami z Ukrainy.

Przebywający na  terenie naszej gminy 
obywatele uciekający przed wojną mieli 
zapewnione pobyt, bezpieczne schronienie, 
wyżywienie, a  dzieci miejsce w  szkołach 
i przedszkolach. Na terenie gminy przeby-
wało odpowiednio (na  dzień 30 września 
2022  r.): 17 uczniów w  szkołach podsta-
wowych i  12 przedszkolaków. Na dzień 
16 lutego 2023 r, było to 13 uczniów i 10 
przedszkolaków. Środki na  ich utrzymanie 
pochodziły z budżetu państwa, od partne-
rów miast partnerskich z  zagranicy oraz 
z budżetu gminy.

W  gminie powstał z  inicjatywy miesz-
kańców Punkt Pomocy dla Ukrainy, 
do którego można było dostarczać artykuły 
przeznaczone dla obywateli Ukrainy prze-
bywających na terenie Prószkowa i sołectw 
gminy. 

Na pomoc ze strony partnerskich miast 
nie trzeba było długo czekać. Partner-
skie miasto Hünfeld zaoferowało pomoc 
w formie przekazania polowych łóżek wraz 
z materacami i śpiworami, które przekazane 
zostały do świetlic. Do pomocy włączyło się 
także miasto Landerneau (miasto partner-
skie miasta Hünfeld) i  przekazało 8  000€ 
na pokrycie bieżących kosztów związanych 
z  przebywaniem uchodźców na  terenie 
gminy. W czerwcu do partnerskiej Wyhody 
pojechał pierwszy transport z darami. Były 
to głównie najpotrzebniejsze artykuły spo-
żywcze i higieniczne. Kolejne 8 000€ przy-
jaciele z  Niemiec i  Francji przekazali aby 
wspomóc partnerską wieś Wyhoda w Ukra-
inie. Tym razem przekazaliśmy agregaty 
prądotwórcze, koce, śpiwory i artykuły, któ-
re przekazane zostały na  front dla walczą-
cych żołnierzy. Ostatni transport z pomocą 
dotarł do Ukrainy w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia. 

W obliczu takich tragedii nie pozostali-
śmy obojętni. Wspólnie z sołtysami, miesz-
kańcami, przedsiębiorcami i zagranicznymi 
partnerami staraliśmy się robić wszystko co 
w naszej mocy by pomóc. 

Dziękuję wszystkim tym, którzy włą-
czyli się w działania i nie pozostali obojętni 
na  krzywdę naszych sąsiadów. Nieistotne 
czy pomoc ta była wielka i  stała czy tylko 
okazyjna lub jednorazowa. Dziękuję po-
jedynczym osobom, dziękuję całym gru-
pom i  przedsiębiorstwom zaangażowa-
nym w  działania na  rzecz przebywających 
w gminie obywateli Ukrainy. 

Pamiętajmy, z  małych uczynków two-
rzy się wielkie działanie. I tak właśnie było 
w  przypadku gminy Prószków. Z  małych 
działań powstała wielka pomoc.
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Spotkanie 
w partnerskim 
mieście Hünfeld
Na początku lutego delegacja z  Prósz-

kowa na czele z Burmistrzem Krzysz-
tofem Cebulą, wyjechała do Hünfeld, gdzie 
odbyło się coroczne spotkanie planistyczne. 
Po niemal dwuletniej przerwie, spowodo-
wanej pandemią powrócono do bezpośred-
nich spotkań, podczas których rozmawiano 
o wspólnych projektach i planach na 2023 
rok. 

Podczas spotkania podtrzymano chęć 
kontynuacji wymiany uczniów ze szkół 
naszej gminy, organizowanie staży dla do-
rosłych, a także nawiązanie współpracy po-
między Szkółką Piłkarską OKiS Prószków, 
a  szkółką z  Hünfeld. W  planach na  ten 
rok jest również wyjazd naszych muzyków 
na  wieczór muzyczny w  Hünfeld, a  także 
przyjazd naszych przyjaciół na  tegoroczną 
Paradę Orkiestr Dętych. Pomysłów było 
wiele, chęci do  współpracy jeszcze więcej, 
a  to wszystko w  niezwykle partnerskiej 
atmosferze.

Terminarz wydarzeń w Gminie Prószków
03.05  130-lecie OSP w Złotnikach – jeszcze do potwierdzenia 
21.05  Koncert na „Dzień matki” Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
27.05  „Mamo, tato poćwicz ze mną” Stadion Miejski Prószków
3-4.06  Festyn z okazji Dnia Dziecka Zimnice Wielkie
04.06  Dzień rodziny w Złotnikach
11.06  Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze o puchar Burmistrza w Złotnikach
12-23.06  Plener studencki w OKiS Prószków
17-18.06  Dzień Małego Strażaka w Boguszycach
23-25.06  Dni Prószkowa i Prószkowska Parada Orkiestr Dętych w Prószkowie
1-2.07  Festyn na powitanie lata w Zimnicach Małych
15.08  Przysieckie Święto Ziół w Przysieczy
20.08  Festyn Letni w Złotnikach
9-10.09  Dożynki gminne w Chrząszczycach
17.09  Dożynki w Zimnicach Wielkich
23.09  Bieg uliczny im. Blachucika stadion Polonia Prószków  
23.09  Oktoberfest w Złotniakach 
15.10  Oktoberfest Zimnice Wielkie
11.11  św. Marcin Boguszycach
11.11  św. Marcin w Prószkowie Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
10.12.  Jarmark Bożonarodzeniowy w Prószkowie Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie

Policjanci 
odwiedzili 
przedszkolaków 
w Złotnikach
Na początku lutego przedszkolaki 

w  Złotnikach odwiedzili wyjątkowi 
goście – policjanci. Głównym tematem było 
bezpieczeństwo dzieci na drogach oraz ko-
rzystanie z numeru alarmowego 112. Dzie-
ci były wyraźnie zafascynowane codzienną 
pracą policjantów, którzy strzegą naszego 
bezpieczeństwa.

Goście opowiadali dzieciom o bezpiecz-
nym zachowaniu się na  drodze, a  także 
przypominali jak prawidłowo przechodzić 
przez jezdnię. Jednym z tematów było tak-
że zachowanie, podczas spotkania z  obcą 
osobą. 

Policjanci przypominali również o  ko-
rzyści noszenia ubrań posiadających 

elementy odblaskowe. Największym zain-
teresowaniem cieszyły się wśród maluchów 
opowiadania o codziennej pracy Policji oraz 
demonstracja sprzętu policyjnego.

Dzięki takim spotkaniom na  pewno 
żaden z  maluchów nie będzie obawiał się 
spotkania z  funkcjonariuszem. Policjant 
będzie kojarzył się przedszkolakom, jako 
osoba, której nie należy się bać i do której 
zawsze i  w  każdej sytuacji można zwrócić 
się o pomoc.
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Na zlecenie
Urzędu Miejskiego w Prószkowie  
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

Redaktor naczelny: Karolina Sobotkiewicz 
e-mail: kronikarz@opoczta.pl,  

tel. 535 360 843

Według źródeł, już w XIV wieku na  terenach Śląska zauwa-
żalna była obecność niedźwiedzi, które często przychodziły 

na tereny gospodarstw i siały spustoszenie. W ówczesnych czasach 
niedźwiedź stał się symbolem ludzkiego nieszczęścia. 

Według tradycji, każdy gospodarz powinien przyjąć kolorowy 
orszak na  czele z  niedźwiedziem z  którym gospodyni koniecznie 
musi zatańczyć. Zapewnia to szczęście dla całej rodziny na nadcho-
dzący rok. 

W  barwnym korowodzie, który towarzyszy Misiowi, możemy 
spotkać muzykantów, policjanta, kominiarza, pannę młodą, lekarza 
czy strażaka.

W tym roku również w całej naszej gminie odbyło się tradycyj-
ne Wodzenie Niedźwiedzia. W Prószkowie kolorowy orszak ma-
szerował od domu do domu pod przewodnictwem strażaków OSP 
Prószków, natomiast w Złotnikach, Boguszycach i Chrzowicach or-
ganizatorami tego wydarzenia byli jak zwykle piłkarze Orła Źlinice. 
W Górkach, Przysieczy, Nowej Kuźni, Złotnikach, Chrząszczycach, 
Jaśkowicach czy Zimnicach Wielkich – zaangażowane zostały całe 
sołectwa, pod przewodnictwem swoich Sołtysów.

Cieszymy się, że ten wyjątkowy zwyczaj przetrwał po dzień dzi-
siejszy. Obecnie Wodzenie Niedźwiedzia to przede wszystkim do-
bra zabawa, integracja lokalnej społeczności, a także zbiórka datków 
na lokalne inwestycje i przedsięwzięcia.

Wodzenie Niedźwiedzia w Gminie Prószków
Pięknym zwyczajem, wciąż mocno pielęgnowanym w naszej gminie, jest Wodzenie Niedźwiedzia.  
Przypuszcza się, że zwyczaj ten sięga aż XIV wieku.

Chrząszczyce

Przysiecz

Złotniki

Zimnice Wielkie

Prószków

Górki

Nowa Kuźnia
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Data wprowadzenia zamknięcia:   27.02.2023
Przewidywana data przywrócenia przejezdności: 05.07.2023

Podstawowe informacje o budowie:
Wartość inwestycji:   21,5 mln zł
Termin podpisania umowy:  5 października 2022 r.
Termin zakończenia robót:  lipiec 2023
Wykonawca:    DROG-BUD Sp. z o.o. 

Zakres prac do wykonania:
•	 Wykonanie		4,08 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej 

wzmocnieniem i poszerzeniem do  szerokości 7,00 m.
•	 Budowa bitumicznej ścieżki rowerowej dwukierunkowej 

z dopuszczeniem ruchu pieszych - około 4 km. 
•	 Przebudowa	i budowa	chodników	z kostki	betonowej	

na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych.
•	 Budowa	wyspy	spowalniającej	ruch	(1 szt.)
•	 Przebudowa	skrzyżowań	z 	drogami	podporządkowanymi	(3 szt.)
•	 Przebudowa	i budowa	zjazdów	publicznych	i indywidualnych	

(69 szt.)
•	 Budowa	oświetlenia	drogowego.
•	 Budowa	i przebudowa	obiektów	inżynierskich	do klasy	nośności	A.
•	 Odwodnienie	drogi.
•	 Dostosowanie	projektowanych	obiektów	budowlanych	

do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
•	 Budowa	elementów	bezpieczeństwa	ruchu.

Trasa objazdu:

Zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 429
związane z przystąpieniem do zasadniczych prac 
budowlanych na odcinku od Prószkowa do DK45

Wartość zamówienia:  17 mln zł
(zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach RPO WO 2014-2020)

Termin zakończenia prac:  maj 2023
Wykonawca:    DROG BUD Częstochowa

Ogólny zakres prac budowlanych:
•	 nowa	konstrukcja	drogi	na długości		2,36 km
•	 budowa	ronda
•	 budowę	ścieżki	pieszo	–	rowerowej:	1,6 km
•	 przebudowę	3 obiektów mostowych
•	 przebudowę	zjazdów	–	70 sztuk
•	 przebudowę	skrzyżowań	z drogami	gminnymi	–	3
•	 budowę	przejść	dla	pieszych	wraz	z płytami	integracyjnymi	–	7
•	 budowa	kanalizacji	deszczowej	
•	 budowę	oświetlenia
•	 budowę	wysp	spowalniających	ruch	
•	 przebudowę	sieci	kolidujących	z budową	drogi	

Stopień zaawansowania prac (stan na 31.12.2023)
- całkowite zaawansowanie prac: ok 90%
- zaangażowanie finansowe: 15,5 mln (z 17.5 mln)

Bieżące prace (pozostałe do wykonania):
•	 Ułożenie	warstwy	ścieralnej	na ścieżce	(odcinek	

Przysiecz-rondo).
•	 Ułożenie	warstwy	ścieralnej	na jezdni	(od	ul.	Partyzanckiej	

do ronda, rondo, ul. Daszyńskiego.
•	 Zakończenie	prac	brukarskich	na chodniku	

(rondo-nadleśnictwo).
•	 Odcinkowe	wzmocnienie	rowów	odwadniających.
•	 Wykonanie	poboczy	i oznakowania	pionowego	i poziomego.
•	 Montaż	barier	i oświetlenia.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 
na odcinku Prószków-Przysiecz


