PROCHOWICE - STYCZEŃ 2016

Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice p. Alicji Sielickiej
podczas uroczystej sesji na zakończenie 2015 roku.

Szanowni Państwo!

B

ardzo dziękuję za obecność na dzisiejszej, uroczystej sesji Rady Miasta
i Gminy Prochowice.
Jest to dla mnie świadectwo pewnej wspólnoty myśli,
działań i dążeń. Dobra współpraca
sprawia, że nasza gmina rozwija się,
wyznaczamy sobie ambitne plany
i realizujemy nowe przedsięwzięcia.
Do tegorocznych zadań, które chcę przypomnieć, należą:
• zakończenie kanalizacji w Mierzowicach
• remonty dachów budynków komunalnych oraz na obiektach
użytku społecznego – na Gimnazjum i na zapleczu sportowym
przy stadionie w Prochowicach
• remonty elewacji budynków komunalnych
• budowa chodników na terenie
miasta oraz nowych nawierzchni
dróg
• przygotowanie i wyposażenie czterech placów zabaw, a także uzupełnienie istniejących
• podniesienie poziomu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego
poprzez prace melioracyjne, a to
również dzięki funkcjonowaniu
w naszej gminie jedynej w powiecie spółki wodnej
• remonty w placówkach oświatowych.
Praca, której jeszcze nie
widać, ale która zabiera ogrom-

nie dużo czasu
Rok 2015 obfitował również na terenie miasta i gminy. Myślę tu
i środków, to w wydarzenia o charakterze kultu- szczególnie o służbach, czyli Ochotprzygotowanie ralnym i oświatowym. Świętowali- niczej Straży Pożarnej, Policji i służd o k u m e n t a c j i śmy 25 – lecie samorządu teryto- bie zdrowia; organizacjach: Kole
dla wielu inwe- rialnego, 50 – lecie funkcjonowania Sybiraków, PTTK oddział Ziemi Prostycji. Zresztą, placówki oświatowej, w której znaj- chowickiej, oddziale PZW, Lokalnej
nie tylko doku- duje się Gimnazjum; tradycyjnie Grupie Działania Łęgi Odrzańskie,
mentacji tech- zorganizowaliśmy Międzynarodo- stowarzyszeniu Chór Dnia Jednego,
nicznej, ale rów- wy Integracyjny Plener Plastyczny klubach sportowych; placówkach
nież wniosków i Międzynarodowy Turniej Tańca kulturalnych i oświatowych, opiece
o dofinansowa- Towarzyskiego, święto plonów i Dni społecznej, prezesach firm i spółek;
nie, ponieważ Prochowic, Dzień Edukacji Narodo- księżach z parafii Prochowice i Kawibez
środków wej z koncertem kresowym, wieczór ce.
z e w n ę t r z n y c h romansu polsko – rosyjskiego, MiCiepłe i szczególnie ważne
realizacja wielu kołajki i Prochowickie Betlejem.
dla mnie podziękowania kieruję do
zadań nie byłaby
Za ten dobry 2015 rok, za pracowników Urzędu Miasta i Gmimożliwa. Przy- piękną i owocną współpracę ser- ny w Prochowicach. Każdego dnia
gotowaliśmy się decznie dziękuję: p.Tadeuszowi dowodzicie Państwo, że tworzymy
w ten sposób Samborskiemu – wicemarszałkowi twórczy i zaangażowany zespół.
do
wdrożenia woj. dolnośląskiego, p.Janinie Mamiędzy innymi do takich zadań, jak zur – Staroście oraz Zarządowi poKiedy przy choince dokonarewitalizacja parku w Prochowicach wiatu legnickiego, Wojewódzkiemu liśmy już podsumowania minionego
(z sukcesem, ponieważ mamy już Funduszowi Ochrony Środowiska, okresu, czas na życzenia na Nowy
środki), utworzenie mieszkań komu- Powiatowemu Urzędowi Pracy, Fun- 2016 Rok. Życzmy sobie zatem, aby
nalnych w budynku po starej przy- dacji KGHM, Legnickiej Specjalnej przyniósł on wiele radości, powodzechodni, inwestycje drogowe, tu m.in. Strefie Ekonomicznej.
nie w realizacji zamierzeń, spokój
na chodnik w ulicy Jaworowskiej,
Codziennie przekonuję się i poczucie, że każdy dzień może rozprzebudowę Legnickiej oraz drogi także, że mogę liczyć na ogromne kwitać w naszych rękach.
w Lisowicach.
zaangażowanie i wsparcie organiDzięki środkom finanso- zacji, instytucji i firm działających
wym pozyskanym
z programów zewnętrznych oraz
Kwiaty dla babci ! Dziadek ma święto !
Fundacji KGHM
Polska Miedź zreTy Babciu, dla gromadki wnuków kochających
alizowaliśmy liczne
jesteś podporą, przykładem i siłą…
projekty, choć warKto ci powie o dawnych latach
tych lat naoczny świadek.
to w tym momenJak kraj nasz rośnie , jak ludzie rosną
cie podkreślić, że
opowie ci twój dziadek.
na wsiach dużym
wsparciem dla iniWięc wnuki proszą , żeby w kwiaciarniach
cjatyw społecznych
kwiatków były tysiące,
był fundusz sołecdla każdej babci oraz dla dziadka
ki. Dowodem może
róże, tulipany, prezenty pachnące.
być choćby plac
zabaw w Golance
W styczniu obchodzimy piękne rodzinne uroczystości nazwane w kalendarzu
Dolnej, świetlica
Dniem Babci i Dniem Dziadka. Wszystkim, którzy już taką rolę życiową ćwiczą, życzę zdrowia i pokładów ciepła, którego tak potrzeba, aby dzieci wyrow Dąbiu czy Rogosły na dobrych, życzliwych dorosłych. Wnukom zaś życzę, aby potrafili dowie Legnickim.
cenić skarbnicę doświadczeń, którą dysponuje starsze pokolenie. Wystarczy
W planach
pamięć, wierszyk, kwiatek, a nawet rozmowa telefoniczna, aby w styczniu
mamy jeszcze wiezaświeciło słońce uśmiechu.
le innych zadań,
które wkrótce zaBurmistrz MiG Prochowice
pewne
ucieszą
Alicja Sielicka
mieszkańców miasta i gminy.

URZĄD MIASTA
I GMINY PROCHOWICE
Informacje i ogłoszenia
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Z pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice
grudnia 2015r. odbyło się
posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Podczas obrad:
Ad 1) W wolnych wnioski i zapytaniach radni:
• zgłosili potrzebę wykonania oświetlenia
ulicznego przy ul. Powstańców Warszawy,
• pytano o rozpatrzenie wniosku o przyznanie
środków na budowę chodnika przy ul.Jaworowskiej.
Ad 2) Analiza projektu budżetu miasta i gminy
na 2016 r.
Skarbnik MiG omówiła zasady opracowywania
projektu budżetu na rok 2016. Planowana kwota dochodów na rok 2016 w 95% jest to kwotą
realną. Znając dochody przymierzono się do
ustalenia planu wydatków. W wydatkach bieżących są zabezpieczone środki na prawidłową
działalność jednostek samorządowych i inne
dziedziny życia gminy, takich jak kultura, sport,
oświata, bezpieczeństwo, ład i porządek oraz
naprawa dróg, chodników, remont substancji
mieszkaniowej. W projekcie budżetu uwzględniono zadania wieloletnie, czyli budowę sieci
sanitarnej, na niektóre zadania zabezpieczono
mniejsze nakłady, a niektórych realizacja została rozłożona na raty. Projekt budżetu bazuje
na kwotach zapisanych w ustawie budżetowej
państwa. Wszyscy wiemy, że budżet państwa
jest korygowany, nie znamy jego ostatecznej
wersji - wielkości dotacji celowych. Rada może
dokonywać zmian w projekcie budżetu, ale, aby
wprowadzić nowe zadania, należy wskazać, które zadanie wykreślić. A oto planowane wielkości
budżetu na 2016 r.
1.Planowane dochody budżetu gminy
w łącznej kwocie: 23 406 338- zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie: 22 752 902- zł
2) dochody majątkowe w kwocie: 653 436- zł
w tym:
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:
327 000,- zł
b) dochody ze sprzedaży majątku: 300 000,- zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 26
436,- zł

2. Planowane wydatki budżetu i gminy
w łącznej kwocie: 25 950 816,- zł z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie: 21 317 016,zł co stanowi 82,14 planowanych wydatków
ogółem
2)Wydatki majątkowe w kwocie: 4 633
800,- zł co stanowi 17,86 % planowanych wydatków ogółem
3.Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości: 2 544 478,-zł,
4.Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 3 710 228,- zł
5.Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości: 1 165 750,- zł
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu
na rok2016.
Ad 3 i 4) Radni przyjęli do wiadomości do protokołu informację nt. sposobu załatwiania skarg
i wniosków obywateli (II półrocze 2015 r.) oraz
informację nt. realizacji wniosków i interpelacji
radnych zgłoszonych w II półroczu 2015 r.
Ad 5) Zaopiniowano pozytywnie projekty
uchwał w sprawach:
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• zmian w budżecie miasta i Gminy Prochowice na 2015 r.
• zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice,
• zmiany Statutu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice,”
Ad 6) Komisja opracowała plan pracy komisji
na 2016 r.
Ad 7)W sprawach różnych:
Burmistrz MiG Alicja Sielicka poinformowała
nt:
• planowanym zakupie nowej sceny, na którą
udało się pozyskać środki pozabudżetowe,
• rozstrzygnięciu naboru na wnioski - budowa
chodnika w ciągu ul. Jaworowskiej,
• przygotowywaniu 2-ch wniosków do FOGR
na drogę w Lisowicach i w Szczedrzykowicach,
• budowie odcinka chodnika przy ul. Legnickiej przez GDDKiA,
• przygotowywanej dokumentacji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Gromadzyniu i Golance Dolnej,
• przygotowywanej uchwale w sprawie wprowadzenia opłaty adiacenckiej od nowo
uzbrajanych terenów,
• przygotowywanych 3-ch wnioskach na remont zabytków tj. remont kaplicy cmentarnej, remont ołtarza oraz remont jednej z zabytkowych kamienic w Rynku.
Przewodniczący Komisji
August Pawlik
16 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie
Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych,
Edukacji, Kultury i Sportu.
Tematyka posiedzenia oscylowała wokół następujących zagadnień:
Ad 1) W wolnych wnioskach i zapytaniach radni:
• zgłosili przeciek na nowo wykonanym dachu
na świetlicy wiejskiej w Szczedrzykowicach ,
prosząc o usunięcie usterki w ramach gwarancji oraz zły stan nawierzchni drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na terenie sołectwa Lisowice,
• zwrócili uwagę na szpecące pojemniki do
zbiórki odzieży używanej znajdujące się na
terenie miasta Prochowice, prosząc o interwencję w tej sprawie,
• prosili o remont nawierzchni drogi w Lisowicach w kierunku posesji 59 A, B, D, G.
Ad 2) Projekt budżetu miasta i gminy
Prochowice na 2016 r.
Radni po zapoznaniu się z uchwałą Regionalnej
Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Prochowice, opinii o przedłożonym przez Burmistrza MIG projekcie
uchwały budżetowej MiG Prochowice na 2016 r.
oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu
budżetu MIG Prochowice pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na rok 2016 oraz wieloletnią prognozę finansową Gminy Prochowice.
Ad 3, 4 i 5 ) Radni przyjęli informacje nt.: załatwiania skarg i wniosków obywateli w II półroczu 2015r., realizacji wniosków i interpelacji
radnych w II półroczu 2015 oraz informację nt.
realizacji uchwał Rady w II półroczu 2015 r.
Ad 6) Zaopiniowano projekty uchwał, które

ostatecznie podjęto na sesji.
Ad 7) Komisja opracowała plan pracy na rok
2016, który ostatecznie został zatwierdzony na
sesji w dniu 29.12.2015 r.
Ad 8) W sprawach różnych:
Burmistrz MiG poinformowała, iż sprawa przeciekającego dachu na świetlicy we wsi Szczedrzykowice zostanie niezwłocznie zgłoszona do
wykonawcy w celu usunięcia usterek w ramach
gwarancji. Ponadto trwają prace nad oddzieleniem świetlicy od części zajmowanej przez klub
sportowy. Rozważamy różne warianty, aby jak
najmniej ograniczyć przestrzeń. Jeśli chodzi
o remont drogi, to ustalono z właścicielem biogazowni, iż gmina wystąpi o środki na remont
drogi dojazdowej do biogazowi a jednocześnie
do świetlicy wiejskiej; właściciel będzie partycypował w kosztach. W pierwszym etapie zostanie wykonany odcinek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową do bramy wjazdowej do
świetlicy. Kolejny odcinek zostanie wykonany
w późniejszym terminie. Wniosek na remont
drogi został złożony. Dodatkowo w przyszłym
roku w ramach dobrej współpracy budynek
świetlicy zostanie docieplony i otynkowany.
Ponadto w punkcie tym zgłoszono, że na ul. Legnickiej na wysokości młyna po prawej stronie
jadąc od Legnicy jest niebezpieczny ubytek, który należy pilnie uzupełnić.
Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Leszczyńska
29.12.2015r.Rada Miasta i Gminy VII kadencji odbyła XVII posiedzenie Rady, w którym
uczestniczyło 15 radnych, co stanowiło quorum
do podejmowania uchwał. Radzie przewodniczyła Maria Maćkowiak Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy.
Sesja Rady składała się z dwóch części –roboczej i uroczystej.

wynikające z ustawy o finansach publicznych tj.
indywidualny wskaźnik określający możliwość
spłaty rat pożyczek i kredytów łącznie z ich obsługą.
Częścią składową WPF jest projekt budżetu
gminy na rok 2016, w którym planowane dochody gminy wynoszą 23,4 mln zł, a planowane
wydatki w kwocie 25,9mln zł, planowany deficyt - 2,5mln zł.
Z planowanych wydatków na wydatki bieżące
przeznaczono ponad 80% środków, zabezpieczając tym samym prawidłową działalność jednostek podległych Radzie oraz innych dziedzin
życia jak: kulturę sport, oświatę bezpieczeństwo, ład i porządek, remonty.
Inwestycje w budżecie stanowią ok. 18% planowanych wydatków tj. 4,6mln zł z przeznaczeniem na:
• remonty i przebudowę dróg – 1,5mln zł
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej – 1,1mln
zł
• rewitalizację parku – 1,1mln zł
• budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów- 0,5mln zł
• modernizację obiektów zaplecza Stadionu
Sportowego - 0,3mln zł
• doposażenie placów zabaw, budowa szatni, renowacja boiska itp. 0,1mln zł (środki
przyznane sołectwom w ramach Funduszu
Sołeckiego).
Uzasadniając podjęcie uchwały budżetowej
na rok 2016, Przewodnicząca Rady podkreśliła, że projekt budżetu opracowano w oparciu
o uchwałę Rady w sprawie trybu prac nad nią,
że zastosowano procedury określone w ustawie
o finansach publicznych, że projekt budżetu, co
jest najważniejsze, sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą sytuacją gminy przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania
i oszczędnego wykorzystania środków finansowych na realizację zadań gminy. To wszystko
wskazuje, że budżet jest realny, bo oparty na
rzeczywistych w miarę, danych i wskaźnikach.
Uzyskał pozytywne opinie Komisji Stałych Rady
i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Budżet należy przyjąć i czuwać nad jego realizacją. Zmian dokonywać w uzasadnionych przypadkach.

W I części po powitaniu gości i przyjęciu porządku obrad poszerzonego o wniosek Burmistrza o podjęcie uchwały dotyczącej wzorów
formularzy dla podatków-przystąpiono do jego
realizacji.
Przyjęto bez uwag protokół z poprzedniej XVI
sesji. Do protokołu przyjęto informację z realizacji uchwał Rady Miasta i Gminy oraz z pracy
Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Najważniejszym punktem sesji były
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) na lata 2016-2025
i budżetu na 2016r. Projekty tych uchwał
były przedmiotem pracy Komisji stałych Rady
w miesiącu listopadzie i grudniu 2015r.
WPF jest dokumentem przedstawiającym możliwości finansowe gminy oraz jej zdolność kredytową w przyszłych latach, zachowując relacje

Głosując jednomyślnie, Rada Miasta
i Gminy uchwaliła budżet na 2016r.
i Wieloletnią Prognozę Finansową na
lata 2016-2025.
Pozostałe uchwały podjęte na sesji to uchwały
w sprawach:
• planów pracy Rady i Komisji Stałych Rady
na 2016r. (podany do publicznej wiadomości
na stronie urzędowej Rady),
• zmian w budżecie na 2015 rok i Wieloletniej
Prognozie Finansowej 2015-2024,
• zmian w statucie Związku Komunalnego
„Wodociąg Lisowice”,
• zmian podatków transportowych i wzorów
formularz podatkowych.
Uchwały zmieniające mają charakter czysto formalny, porządkowy.
II część sesji - uroczysta, która miała miejsce
w Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu, poświęcona była 70 rocznicy osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych.

Po powitaniu gości zaproszonych na
uroczystość nastąpiło odsłonięcie
tablicy upamiętniającej przybycie
pierwszych osadników na ziemię
prochowicką.

Kondolencje
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko.”
ks. Jan Twardowski

Podczas sesji wysłuchano przemówień Burmistrz Miasta i Gminy na
temat pierwszych osadników i podsumowania roku 2015 oraz założeń
na rok 2016.
Uroczystą sesję uświetnił koncert
noworoczny „Witaj Mała Gwiazdko” w wykonaniu Danuty Błażejczyk
i Zbigniewa Lesienia.
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy podziękowała Radzie i P. Burmistrz za całoroczną
współpracę i życzyła, aby Nowy Rok był lepszy
od poprzedniego, przyniósł dobre zdrowie, pozytywne zmiany i wspólne sukcesy. Na zakończenie Przewodnicząca Rady i Burmistrz Miasta
i Gminy wzniosły toast za pomyślność mieszkańców Miasta Gminy Prochowice.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
Dziękując za aktywne uczestnictwo i wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca zamknęła
obrady sesji.
Rada Miasta i Gminy dziękuje wszystkim za
przesłane życzenia świąteczne.
Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy
Maria Maćkowiak

ŚP. Zbigniewa Walskiego
Rodzinie i Bliskim zmarłego
wyrazy szczerego żalu i współczucia
składają
Sołtys
Rada Sołecka wsi Lisowice

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ
70- LECIE OSADNICTWA NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH
W hołdzie pionierom osadnictwa

M

amy nowe, bardzo ważne
miejsce refleksji w naszym
mieście, przy którym warto
zatrzymać się na chwilę, by
sobie uświadomić, że nasze
życie w Prochowicach, w naszych dolnośląskich miastach i wsiach miało
swój nowy początek 70 lat temu. Po zakończeniu wojny w wyniku rozstrzygnięć politycznych
i militarnych, także czynu zbrojnego polskiego
żołnierza Polska wróciła na prastare piastowskie ziemie. Aby godnie uczcić tak ważny, dziejowy moment w historii narodu polskiego oraz
uhonorować działalność pionierów osadnictwa, z inicjatywy Wicemarszałka Województwa
Dolnośląskiego dr. Tadeusza Samborskiego,
Samorząd Województwa Dolnośląskiego ufundował pamiątkową tablicę. W dniu 29 grudnia
w czasie uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy,
w obecności licznego grona gości i mieszkańców, w tym osadników i sybiraków, odsłoniliśmy nowe miejsce pamięci.
Przed uroczystą chwilą wprowadzenia
dokonała Pani Burmistrz Alicja Sielicka:
Szanowni Państwo!
W maju na Zamku Piastowskim w Legnicy miały miejsce Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych związane z 70-tą
rocznicą zakończenia II Wojny Światowej oraz
70-tą rocznicą włączenia do Polski i zagospodarowania Ziem Zachodnich i Północnych.
Pomysłodawcą i inspiratorem obchodów jest
Tadeusz Samborski, wicemarszałka Wojewódz-

twa Dolnośląskiego. Odbyły się m. in. koncerty,
spotkania, odczyty, można było uczestniczyć
w przeglądzie filmów. Uwieńczeniem wszystkich działań jest wyjątkowy dar, który i my dzisiaj przyjmiemy…
Za chwilę udamy się na rynek naszego miasta, aby uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej historyczne
zmiany, które dokonały się również w naszej
gminie. Po wyzwoleniu Prochowic to jest 8 lutego 1945 roku przystąpiono do zasiedlania
miasta i przywracania mu życia. Osadnicy rekrutowali się głównie z repatriantów zza Buga.
Podejmowali oni pracę na roli oraz w sklepach
i warsztatach rzemieślniczych.
Pierwszy osadnik przybył do Prochowic 17 kwietnia 1945 r. Był nim Antoni Mikolejt,
który do 15 listopada 1946 roku pełnił funkcję
burmistrza. W tym roku utworzony został Zarząd Miejski, kierowany przez Henryka Zająca
– drugiego burmistrza Prochowic i Kaliksta Pasiewicza – sekretarza ZM. Władze administracyjne starały się zapewnić podstawowe warunki
życia rosnącej liczbie ludności. W lutym 1946
roku miasto liczyło 942 a w 1949 roku już 1100
mieszkańców.
W pionierskim okresie uruchomiono cztery piekarnie, trzy sklepy rzeźnicze oraz
cztery restauracje. We wrześniu 1945r. czternaścioro dzieci rozpoczęło naukę w polskiej
szkole. Dla zapewnienia mieszkańcom pomocy
medycznej zorganizowano w czerwcu 1948 r.
Ośrodek Zdrowia, zatrudniający lekarza, akuszerkę i pielęgniarkę.
Po zakończeniu działań wojennych
osadnicy przystąpili do uruchomienia zakładów pracy. Jako pierwszy rozpoczął pracę młyn
z załogą liczącą 43 osoby. W 1945 r. działalność
produkcyjną podjął Zakład Białoskórniczy zatrudniający wówczas 18 pracowników.

Aktywność gospodarcza wpływała na
stały wzrost liczby ludności. W 1960 roku żyło
tu 2490 mieszkańców. W 1970 r. liczba ludności przekroczyła już stan przedwojenny – 2773.
Największą siłą miastotwórczą stały się dwa zakłady przemysłowe: białoskórniczo-rękawicznicze i jajczarsko-drobiarskie.
Fakty historyczne mówią liczbami
i nazwiskami, ale warto je spuentować również
tak, jak uczynił to Józef Jeżowski:
Kiedy umilkły echa wojny
Odeszło zło które w niej drzemie
Na zachód szli z dalekich stron
Aby zasiedlać nowe ziemie
Pozostawiali zgliszcza domów
I swe uprawne żyzne pola
I szli by znaleźć własny kąt
Z Wołynia, Wilna czy Podola
Poznali wojny gorzki smak
Okrutne rzezie i pogromy
Tu budowali nowe życie
Tu zajmowali nowe domy
Po latach zmagań , okropności
Kiedy już nadszedł czas pokoju
Na zachód szli z dalekich stron
By tu pracować w trudzie znoju
Na chleb powszedni, łyżkę strawy
Dla swej rodziny , dla Ojczyzny
Która po latach wielkich zmagań
Leczyła w trudzie rany, blizny.
Tablica została odsłonięta przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego - pomysłodawcę i inspiratora ufundowania okolicznościowej tablicy,

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice Alicję
Sielicką oraz jednego z pierwszych osadników
w Prochowicach Pana Józefa Rosiaka. Pamiątkową tablicę poświęcił Ks. Dziekan Tadeusz
Dąbski. Biało-czerwone wiązanki zostały złożone przez delegacje: Samorządów Wojewódzkiego, Powiatowego oraz naszego Prochowickiego.
70 lat temu nasi ojcowie i dziadkowie po zakończeniu działań wojennych przystąpili do
zagospodarowania Ziem Odzyskanych. Podnosili z ruin nasze wsie, miasta, budowali tu
polską administrację, szkolnictwo i kulturę.
Skutecznie przywracali polskość naszego regionu. W okrągłą rocznicę tych chwalebnych
czynów pragniemy uczcić ich historyczny
wkład w dzieło budowy państwa Polskiego –
powiedział Tadeusz Samborski.
Uroczystość była okazją do utrwalania w świadomości historycznej dziejów powojennej Polski, pielęgnowania pamięci o bolesnej historii
przesiedleń, propagowania postawy patriotycznej, a także ukazania młodemu pokoleniu korzeni swoich ojców i dziadów.
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WAŻNA INFORMACJA DLA DZIERŻAWCÓW GRUNTÓW
OD GMINY PROCHOWICE
Szanowni dzierżawcy,
Uprzejmie informujemy, że od
2016 roku zawiadomienie o zapłacie
czynszu z tytułu dzierżawy gruntów gminnych będą otrzymywać wyłącznie ci
dzierżawcy, których stawka czynszu jest
zmienna. Dzierżawcy, których stawka
czynszu jest stała zobowiązani są do regulowania płatności bez otrzymania zawiadomienia.
Płatności czynszu dzierżawnego

można dokonać w kasie Urzędu Miasta
i Gminy w Prochowicach, od poniedziałku do piątku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
w Prochowicach Bank Spółdzielczy we
Wschowie, Oddz. Prochowice nr 90 8669
0001 0341 3597 2000 0028 . W tytule
przelewu należy wpisać: „Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego za rok /wpisać
rok/”.
W przypadku wnoszenia opłaty z konta nie należącego do płatnika ko-

nieczne jest również wpisanie imienia i nazwiska płatnika.
Ponadto przypominany, że czynsz
dzierżawny za nieruchomości wydzierżawione:
• na cel rolny, pod drobne uprawy rolne
oraz na cel inny niż rolny płatny jest do
15 września każdego roku w okresie obowiązywania umowy dzierżawy
lub według innego terminu wskazanego
w umowie;
• pod prowadzenie działalności gospo-

darczej płatny jest do 30 września
każdego roku w okresie obowiązywania umowy dzierżawy lub według innego terminu wskazanego w umowie.
Uprzejmie prosimy o pamiętaniu o regulowaniu płatności w terminach
wskazanych w umowach dzierżawy, ponieważ brak uiszczenia opłaty będzie skutkował naliczeniem odsetek i egzekucją należności.

MIEJSKO GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dane adresowe:
Ul. Rynek 1
59-230 Prochowice
tel./76/ 85 84 342 wew. 18,20
e-mail: a.swirniak@prochowice.com
KOMISJA PRZYJMUJE INTERESANTÓWOD PONIEDZIAŁKU DO
PIĄTKU W GODZINACH PRACY
URZĘDU MIASTA I GMINY PROCHOWICE UL. RYNEK 1, POK. NR1.
SKŁAD MGKRPA:
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Przewodnicząca: Renata Stępień
Sekretarz: Agnieszka Świrniak
Członkowie:
Ewa Żukowska
Ewa Sikora
Daniel Krzeczkowski
Małgorzata Chmielewska
Halina Teluk

przesyłać pod adres Urząd Miasta i Gminy
Prochowice, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice.

Komisja m.in. prowadzi działania kontrolne w zakresie prawidłowości
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, podejmuje czynności zmierzające
do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego. Decyzję o obowiązku poddania się leczeniu podejmuje Sąd Rejonowy.
Sąd wszczyna postępowanie na wniosek
Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych lub prokuratora. Pismo do Miejsko Gminnej Komisji z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej
w nim sprawy można składać osobiście lub

W Punkcie Konsultacyjnym przyjmują:
Psycholog mgr Dorota Hawrysz
HARMONOGRAM PRACY:
Rejestracja telefoniczna tel. 695812106

Punkt Konsultacyjny
z siedzibą w Przychodni Rejonowej w Prochowicach, ul. A. Rymszy 3 (I piętro) tel/
fax 076 85 84 521

Prawnik
Henryka Piórkowska – Jurewicz
Każda środa miesiąca od. 16.00 do 18.00
PLANOWANE POSIEDZENIA KRPA
W 2016 R.
12 stycznia
9 luty

8 marca
12 kwietnia
10 maja
14 czerwca
12 lipca
sierpień – przerwa
13 wrzesień
11 października
8 listopada
13 grudnia
Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice ul. Rynek
1, 59-230 Prochowice pok. nr 20 o godz.
15.30.
Warto przeczytać…
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych informuje, że posiada
w swoim księgozbiorze następujące pozycje książkowe:
1.W.Sztander – Poza kontrolą
2.A.Dudzik – Trzeźwieć razem
3. Z. Sobolewska – Odebrane
dzieciństwo
4.L.Golińska – Złość
5.M.Kisiel – Zajęcia psychoedukacyjne dla współuzależnionych x 2
6.W. Sztander – Rodzina
z problemem alkoholowym,
Pułapka współuzależnienia,
Rozmowy które pomagają,
Interwencja wobec osoby uzależnionej
7.B.F.Okun – Skuteczna pomoc psychologiczna
8. M.Klecka – Ciąża i alkohol
9. J.Mellibruda – Pułapka nie
wybaczonej krzywdy, Poszukiwanie siebie
10. P. Lockley – Praca grup
wsparcia z rodziną
11. J.Dąbrowski – Zrozumieć
dziecko
12. Pomoc psychologiczna dla
dzieci alkoholików
13.Gdzie się podziało moje
dzieciństwo
14. Dzieci , alkohol, narkotyki
15.Trening asertywności
16.Gestalt – terapia krótkoterminowa
17. Porozumienie bez przemocy
18.E.Woydyłło – Aby wybaczyć.

Kultura - Edukacja
Wydarzenia
Jubileusz z okazji 50 rocznicy pożycia
małżeńskiego Państwa Tomaszewskich

30

grudnia
2 0 1 5 r .
świętowaliśmy razem
z Państwem
Janiną i Zdzisławem Jubileusz 50 rocznicy pożycia
małżeńskiego. Nasi dostojni
Jubilaci zostali odznaczeni złotym medalem ustanowionym
jako nagrodę dla osób, które
przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Tego zaszczyt-

nego odznaczenia dokonała Pani
Burmistrz Alicja Sielicka. Był
uroczysty toast, kwiaty, życzenia
i serdeczności. My ze swej strony
życzymy szczęśliwej wędrówki
w stronę kolejnych Jubileuszy!
Niech Wam zdrowie dopisuje, a szczęście miłości wtóruje.
Wszystkiego najlepszego!
				
Burmistrz Miasta
i Gminy Prochowice
oraz pracownicy urzędu

WYNIKI KONKURSU NA SZOPKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ
SZKOŁA PODSTAWOWA
KL. 1-3
I. Damian Kusik – Kl. I Dąbie
II. Hanna Chmielewska –
Kl. II d Prochowice
III. Błażej Lewandowski,
Klara Koziarska (lat 5) –
Kl. II b Prochowice
WYRÓŻNIENIE:
Amelia i Paulina Jankowska - Kl. I b i III a Prochowice

SZKOŁA PODSTAWOWA
KL. 4-6
I. Dawid Ślęzak, Oliwier
Hanysz – Kl. VI c
GIMNAZJUM
I. Karolina Koszela – Kl.
II a
II. Martyna Smolińska –
Kl. III b
III. Martyna Maciejewska
– Kl. II b
DOROŚLI
I. P. Wioletta Szuszkiewicz
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„Prochowickie Betlejem”

G

rudzień to czas Świąt Bożego Narodzenia; świąt
pełnych radości, miłości
i ciepła. Niestety, są jednak
osoby, którym tego brakuje. Jak co roku sala Prochowickiego
Ośrodka Kultury i Sportu staje się zatem
„Prochowickim Betlejem” – miejscem,
w którym osoby potrzebujące wsparcia,
spotkania mogą zaznać choć odrobinę
pozytywnych emocji. Razem z przedstawicielami samorządu, kościoła, instytucji
publicznych, zasiadają przy wspólnym
stole, aby w miłej, ciepłej i rodzinnej atmosferze podzielić się opłatkiem, spożyć
posiłek przy dźwiękach kolęd i wspólnej
rozmowie. Kiedy nadszedł czas końca wieczornego spotkania, nie zabrakło świątecznych paczek, które każdy
z potrzebujących gości mógł zabrać do
domu. O oprawę artystyczną zadbała
młodzież Gimnazjum, która przygotowała wzruszające jasełka. Wielu naszych
gości łamiąc się opłatkiem, z łezką w oku
dziękowało za pamięć i wyjątkowy nastrój spotkania.
Tomasz Jarczak
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„Orszak Trzech Króli”

J

uż po raz IV ulicami Prochowic
przeszedł kolorowy orszak. 6
stycznia to Święto Trzech Króli, dzień, w którym wiele miast
w Polsce (w tym roku było ich,
aż 420 i 16 zagranicą) organizuje uliczną
inscenizację przybycia przedstawicieli
trzech kontynentów Kacpra, Melchiora
i Baltazara do miejsca narodzin dzieciątka Jezus.
Mimo mrozu i lekko prószącego
śniegu orszak zgromadził liczną grupę
mieszkańców. Wspólne świętowanie zaczęło się o godzinie 12.oo w kościele uroczystą mszą świętą, a następnie kolorowy orszak przeszedł do Rynku, gdzie stoi
„mała stajenka”. Na miejscu głos zabrał
ks. dziekan Tadeusz Dąbski, po czym
nastąpiło również wręczenie nagród laureatom konkursu na „Szopkę Bożonarodzeniową”.
Szopka w sercu miasta to wspaniałe miejsce spotkań całych rodzin

i możliwość włączenia się do świątecznego kolędowania przygotowanego przez
młodzież Gimnazjum w Prochowicach.
Jasełka pełne ekspresji oraz barwnych
odtworzeń scenek biblijnych bardzo
spodobały się wszystkim uczestnikom
orszaku. Dzieci z przedszkola - nasze
malutkie owieczki, anielice z parafialnej
scholki, grupa aniołów i diabłów z Golanki Dolnej - wszyscy aktywnie włączyli
się w organizację tegorocznego orszaku
Trzech Króli.
Dla każdego uczestnika przygotowany został słodki poczęstunek, pieczone jabłka i gorąca herbata.
Nasza tegoroczna stajenka to
wspólne dzieło: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
w ramach projektu: „Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową – Prochowickie
Betlejem”, Urzędu MiG Prochowice
oraz Prochowickiego Ośrodka Kultury
i Sportu. Nowa szopka, postacie biblijne

ubrane w oryginalne szaty (stroje uszyły szwaczki firmy Wyroby Skórzane J.
Mosica), słodki poczęstunek (Bar Barbara) podczas kolędowania czy nagrody
dla uczestników konkursu - to wszystko
mogło być zrealizowane dzięki wsparciu
pana Marszałka Tadeusza Samborskiego

i osobistemu zaangażowaniu Burmistrza
MiG Alicji Sielickiej, którym bardzo
dziękujemy. Nasze Prochowickie Betlejem w roku następnym będzie jeszcze
bogatsze i różnobarwne.
Tomasz Jarczak

Sylwester

S

ylwester to szczególny wieczór. To czas, w którym coś
się kończy i coś się zaczyna.
Gdy nastanie ten dzień, należy pożegnać stary rok i z radością oczekiwać następnego. Z wielką
przyjemnością wkroczyłam w 2016 rok
z Państwem - przyjaciółmi Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu wraz
z władzami samorządowymi, z którymi
pracuję przez cały rok. Burmistrz MiG
Prochowice pani Alicja Sielicka przywitała serdecznie wszystkich gości, składając jednocześnie życzenia na Nowy Rok.
Raz jeszcze życzę Wszystkim Państwu
i sobie, abyśmy w Nowym Roku wykraczali daleko poza nasze plany i marzenia. Aby to, czego pragniemy, a myślimy, że jest niemożliwe do spełnienia,
przychodziło nam z łatwością. A co najważniejsze, abyśmy ciesząc się, pamiętali, że nie należy osiąść na laurach. Noc
sylwestrowa należała do balujących na
parkiecie POKiSu przy bardzo żywiołowej muzyce legendarnego i popularnego
DJ Romka Bąka z Radia Plus. Wszystko
co intrygujące, szalone, szampańskie
szybko się kończy …nasz bal skończył się
bladym świtem, a goście ślizgiem udali
się do swoich domów w oczekiwaniu na
wszystko dobre, co przydarzy się Nowym Roku.
W sylwestrową noc mieszkańcy gminy bawili się także w swoich

świetlicach: Lisowiczanie, Rogowianie,
Mieszkańcy Golanki i Mierzowic oraz
Szczedrzykowic oraz Prochowiczanie na
sali klubowej Stadionu Prochowiczanki.
Pragnę podziękować wszystkim organizatorom za przygotowanie spotkań w tę
magiczną noc.
Joanna Palińska
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Wieści z Przedszkola
„Dwie Dorotki”…

Wspólne kolędowanie…

18

grudnia 2015r. na zaproszenie
Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiego
Przedszkola
gościliśmy
aktorów
Studium Teatralnego Art-Re z Krakowa.
Aktorzy w swoim występie ukazali, jak
ważne jest dobre postępowanie i jakie

przynosi korzyści. Przedszkolaki chętnie
brały udział w sztuce i głośnymi brawami podziękowały za występ.

więta Bożego Narodzenia są
najpiękniejszymi świętami, na
które czekają nie tylko dzieci,
ale i dorośli. Są to święta najbliższe i najdroższe naszym
sercom, gdyż towarzyszy im
niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera. Jest to również okazja do wspólne-

Ś

szkolaków. Każda z grup przygotowała
krótki występ przedstawiający piękne
polskie kolędy. Przedszkolaki pięknie się
zaprezentowały i wprawiły wszystkich
w cudowny świąteczny czas.

Anioły…

S

towarzyszenie Przyjaciół Miejskiego Przedszkola w Prochowicach zorganizowało konkurs
na najpiękniejszego Anioła
związanego z Bożym Narodzeniem. Konkurs skierowany był do przedszkolaków. Zostały wykonane przepiękne anioły różnymi technikami. Każde

z uczestników otrzymało pamiątkowy
dyplom i drobny upominek.

Orszak Trzech Króli

O

rszak Trzech Króli stał się
tradycją w Prochowicach.
Już po raz 3 orszak podążał
ulicami naszego miasteczka.
Także przedszkolaki aktywnie
uczestniczyli w przejściu ulicami Prochowic. Pastuszkowie i aniołki to role
zarezerwowane dla przedszkolaków.
				
Karolina Milanowska

go spotkania i wspólnego kolędowania.
W grudniu w przedszkolu odbyło się
wspólne kolędowanie wszystkich przed-

Szkoła Podstawowa w Dąbiu
Szkolne jasełka

W

ostatnim dniu przez
rozpoczynającymi
się
feriami
świątecznymi
odbyły się wigilie klasowe i przedstawienie
jasełkowe.
Uczniowie
wszystkich klas oraz dzieci z oddziału

na którym przedszkolaki, drugoklasiści i uczniowie klasy VI zaprezentowali
przedstawienie jasełkowe o znaczeniu
i pochodzeniu symboli bożonarodzeniowych. Jasełka wzbudziły zachwyt wśród
zgromadzonych na widowni rodziców,
uczniów i nauczycieli, bo odbywały się
na tle pięknej bożonarodzeniowej dekoracji i okraszone były wesołymi kolędami i pastorałkami, brawurowo
odśpiewanymi przez uczniów
IIb.

Pieczenie świątecznych pierniczków

W

przedszkolnego spotkali się ze swoimi
wychowawcami przy stołach wigilijnych,
na których znalazły się tradycyjne potrawy: barszcz z uszkami, pierogi, ryba,
kutia, makowce i pierniki. Wcześniej
wszyscy podzielili sie opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Potem odbył się uroczysty apel,
str. 8

Wieści z Ratusza - Styczeń

grudniu w klasie I odbyło się
wielkie
świąteczne pieczenie
pierniczków.
Z ciasta, składającego się z mąki, tłuszczu,
jajek, miodu i przypraw korzennych
uczniowie wycinali fantazyjne kształty
choinek, bałwanków, gwiazdek, mikołajków. Ciasteczka układali na blaszkach,
które wędrowały do piekarnika, a po
upieczeniu dekorowali je kolorowym lukrem i groszkami cukrowymi. Wartością
dodaną zajęć był piękny zapach, który
napełnił całą szkołę i wprowadził w jej

mury prawdziwie świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój.

Mikołajkowa wycieczka do
Wrocławia
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grudnia,
uczniowie
klasy
II
oraz klas
IV-VI pojechali na
wycieczkę do Wrocławia. Mieli okazję zobaczyć największą w Polsce wystawę klocków
Lego. Podziwiali m.in.
interaktywne roboty,

lotnisko, lunapark, zoo, znane
sceny z filmów i bajek. Mogli
również sami stworzyć swoją
budowlę z klocków. Po znakomitej zabawie z Lego poszliśmy
zwiedzać stadion we Wrocławiu. Jego gospodarzem jest
drużyna Śląsk Wrocław. Dzieci
znalazły się w szatni piłkarzy,
miejscach ich relaksu – sali do
masażu, jacuzzi. Mogły posmakować luksusu w sali dla VIP-ów. Uczniowie poznali zasady
działania stadionu, zobaczyli,
jak podgrzewa się trawę. Przed opuszczeniem obiektu przewodniczka pokazała dzieciom miejsce, którego nie spodziewały się tam zobaczyć… areszt dla
osób, które nie zachowują się należycie

podczas meczu i zamiast kibicować swojej drużynie, spędzają czas za kratkami.
Po atrakcjach sportowych udaliśmy się
na Dworzec Świebodzki, aby zwiedzić
wystawę pt. Kolejkowo. Podziwialiśmy
tam makiety, które tętniły życiem mieszkańców Dolnego Śląska. Dzieci były
zachwycone oglądając miniaturowych
ludzi w różnych sytuacjach. Zobaczyły
życie na wsi, w mieście. Towarzyszyły
turystom podczas górskiej wyprawy czy
jazdy na nartach. Podczas zwiedzania
przewodnik proponował im odszukanie
na makietach różnych rzeczy, np. miały

G

policzyć gołębie, krasnale wrocławskie
itp. Wycieczkę zorganizował Klub Turystyczny, który działa w naszej szkole. Opiekunami dzieci byli nauczyciele:
Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Pawlik, Agnieszka Stępień, Monika Pakuła-Klimiuk i Zbigniew Stępień.

Góra Grosza 2015

N

asza szkoła, jak co roku,
wzięła udział w akcji charytatywnej pod nazwą Góra
Grosza. Na przełomie listo-

pada i grudnia uczniowie i przedszkolaki
zbierali drobne monety, które przynosiły
ze swoich skarbonek lub prosiły o „miedziaki” rodziców. Celem akcji była pomoc dzieciom pozbawionych rodzinnych
domów, które są w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz
innych placówkach opieki. Nad przebiegiem akcji czuwał Samorząd Uczniowski
pod okiem opiekunki Moniki Pakuły-Klimiuk. Zebrane pieniądze wysłaliśmy
na konto fundacji. Efektem edukacyjnym tej akcji było pokazanie dzieciom,
jak ważna jest niewielka pomoc każde-

go z nas i wspólne działanie dla dobra
potrzebujących. Każdy uczeń przynosił
tyle, ile mógł, ale były to pieniądze ofiarowane ze szczerego serca, w myśl zasady „jeden grosz znaczy niewiele, ale
Góra Grosza zmienia wiele”. Akcja Góra
Grosza jest prowadzona od 2000 r. Od
tego czasu zebrano już ponad 30 mln zł
na pomoc potrzebującym.
Opracowała
Monika Pakuła-Klimiuk

Wieści ze Szkoły Podstawowej

rudzień upłynął nam pod
znakiem świątecznej atmosfery. W tym wyjątkowym
czasie nie zabrakło w naszej
szkole emocjonujących wydarzeń, w których udział wzięli uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Wszystko zaczęło się w poniedziałek 7 grudnia, kiedy to dzieci z naszej
szkoły odwiedził Mikołaj. W czasie przechadzki po klasach wypytywał uczniów,
czy byli grzeczni i dobrze się zachowywali w mijającym roku. Mikołajowi towarzyszyły dwa aniołki. Częstowały one
wszystkich drobnymi, słodkimi upominkami i zapraszały dzieci do wspólnego
śpiewania kolęd oraz piosenek świątecznych. Chętnych do kolędowania w czasie
długiej przerwy nie brakowało. Nad wizytą Mikołaja czuwała opiekunka Samorządu Uczniowskiego Pani Magdalena
Cieślak.
Od 20 lat nasza szkoła jest organizatorem corocznego Międzyszkolnego
Mikołajkowego Turnieju w Piłce Nożnej
Chłopców. W tym roku oprócz naszych
uczniów, na zaproszenie dyrekcji zjawili się młodzi sportowcy ze szkół w Dąbiu, Bieniowicach, Malczycach, Lubiążu
i Legnickim Polu. Zawody przebiegały
w miłej i sportowej atmosferze. Dumę
naszej szkole przyniósł fakt, że w finale
nasi uczniowie pokonali rówieśników
ze szkoły w Lubiążu 6:0. Najlepszym
zawodnikiem został Konrad Kostyszak,
a królem strzelców Jan Dorożko –
uczniowie SP w Prochowicach. Wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali słodycze,
a najlepsi medale, puchary i nagrody
rzeczowe. Organizator turnieju p. Z. Olszewski pragnie podziękować Pani burmistrz Alicji Sielickiej, Panu Tomaszowi
Zomerfeldowi i kierowniczce prochowickiego oddziału Alior Banku Pani Marioli Witkowskiej za wsparcie finansowe
i ufundowanie nagród.
Dwa tygodnie przed świętami
- 10 grudnia 2015r. mogliśmy uczestniczyć w kiermaszu bożonarodzeniowym.
Wzbudził on ogromne zainteresowanie ze strony dzieci, rodziców i nauczycieli. Zakończył się wielkim sukcesem.
Wszystko zostało sprzedane. Szczęśliwi
z tego powodu uczniowie zapraszają ponownie w przyszłym roku.
17 grudnia 2015 r. w godzinach
popołudniowych w naszej szkole odbył
się po raz kolejny „Wieczór kolęd.” W
gronie rodziców, uczniów i nauczycieli

spędziliśmy przedświąteczny wieczór,
podczas którego wysłuchaliśmy wierszy,
przypomnieliśmy sobie zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem i wspólnie
razem śpiewaliśmy kolędy i pastorałki.
Dziękujemy wszystkim miłym gościom,
którzy przybyli w tym dniu do naszej
szkoły za wspólny śpiew i rodzinną atmosferę. Uroczystość została przygotowana przez Panią Agnieszkę Kaczyńska
i Panią Małgorzatę Waksmundzką.
W grudniu odbył się także konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową pod nazwą Christmas Card.
Uczniowie naszej szkoły dostarczyli
mnóstwo kreatywnych i interesujących
prac, z których komisja wyłoniła następujących laureatów. W klasach I-III
nagrodę otrzymała Amelka Jankowska
(klasa I b). W klasach IV-VI: I miejsce
- Karolina Hołubowicz (klasa VI a), II
miejsce - Kamil Hołubowicz (klasa VI
a), III miejsce - Julia Madeja (klasa V b).
Wyróżnienie otrzymała Angelika Mydel
z klasy VI c. Organizatorkami konkursu
były Pani Natalia Todynek i Pani Magdalena Cieślak. Wszystkim serdecznie
dziękujemy za udział!

Opracowała Natalia Todynek

Wieści z Ratusza - Styczeń
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Wieści z Gimnazjum
Reymont, tradycje i Boże
Narodzenie

O

statni miesiąc roku 2015 upłynął nam pod znakiem świąt Bożego Narodzenia, czasu, który
kojarzy się nam z ciepłem, miłą
rodzinną atmosferą, a także
zapachem choinki i melodią
kolęd. Chcieliśmy także w naszej szkolnej rodzinie poczuć magię świąt.
Zaczęliśmy już 10 grudnia wyjazdem na bożonarodzeniowy jarmark odbywający się w centrum Wrocławia. Kiermasze
świąteczne to jeden z elementów tradycji,
o których wiedzę zgłębialiśmy w ramach projektu „Reymont nauczycielem szacunku do
tradycji”.
Zadania, które sobie założyliśmy,

polegały na popularyzacji życia i twórczości
noblisty w środowisku lokalnym poprzez
różnorodne formy i zadania, powrocie do
tradycji związanych z obchodami świąt i uroczystości, integracji społeczności lokalnej
wokół jednego zadania oraz rozwijaniu form
twórczej aktywności inspirowanej tradycją
i literaturą.
Na realizację projektu otrzymaliśmy dotację w kwocie 4500 zł z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. We Wrocławiu odwiedziliśmy więc
Muzeum Etnograficzne, gdzie zwiedziliśmy
stałą wystawę, w której zabytki zostały „wpisane” w opowieść o Dolnoślązakach - ich
życiu codziennym i odświętnych obrzędach,
systemach wartości, poczuciu wykorzenienia
i sposobach adaptacji w nowych dla siebie
warunkach.
Po zapoznaniu z tajnikami kultu-

ry Dolnego Śląska udaliśmy się do Muzeum
Narodowego, a następnie do Panoramy Racławickiej. Jarmark zostawiliśmy sobie na
deser. Jakiż miałby on urok, gdyby nie zdobiły go piękne kolorowe światełka widoczne
wyraźnie jedynie po zmroku. Ogromną frajdę sprawiły młodzieży świąteczne zakupy,
którym towarzyszyła melodia polskich kolęd.
Bez wątpienia ten punkt programu był najatrakcyjniejszy dla młodych adeptów tradycji.
Świadkami radosnego spotkania uczniów
z tradycją we Wrocławiu były panie: Barbara Dobosz – Lisiecka, Małgorzata Kurowska,
Agnieszka Smoła, Wioletta Szuszkiewicz.
Na apelu poświęconym tradycjom
i zwyczajom świąt Bożego Narodzenia gościliśmy panią Alicję Sielicką – Burmistrza
Miasta i Gminy Prochowice, panią Jadwigę
Leszczyńską – Radną Rady Miasta i Gminy Prochowice oraz laureatów konkursu na

ozdobę choinkową, którego wyniki zamieszczamy pod tekstem. Spotkanie to było też
pretekstem do podsumowania pracy nad
wspomnianym wcześniej projektem edukacyjnym.
Śpiewanie kolęd jest przepiękną
tradycją. My w ramach pracy nad projektem nauczyliśmy się je nie tylko śpiewać, ale
i grać, a to za sprawą pani Renaty Stępień
– naszego dyrektora i nauczyciela muzyki.
Inscenizacja Kolędników powstała w efekcie
zajęć teatralnych prowadzonych przez panią
Barbarę Dobosz – Lisiecką. (skład kolędników: Martyna Maciejewska, Karolina Kopiec,
Aleksandra Gniada, Paulina Gołąb, Martyna
Mól, Agnieszka Dobryniewska, Aneta Antosiewicz, Dominika Lichota, Natalia Maluga,
Alicja Majewska, Wiktoria Januszkiewicz,
Dawid Urbański, Grzegorz Chmurzyński).

Z tym przedstawieniem odwiedziliśmy także
mieszkańców Prochowic.
Tradycją świąt jest także składanie
sobie życzeń. Zaproszenia na uroczystość
oraz kartki świąteczne wykonane zostały
podczas warsztatów scrabbookingu prowadzonych przez panią Wiolettę Szuszkiewicz.
Kolejnym działaniem naszego projektu była
organizacja konkursów skierowanych do
wszystkich mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz przedstawicieli wielu grup wiekowych.
Tradycją tych wyjątkowych świąt
jest strojenie choinki w kolorowe ozdoby.
Dzięki uczestnikom konkursu mogliśmy się
przekonać, że najpiękniejszych ozdób choinkowych wcale nie kupuje się w sklepach,
ale wykonujemy je sami, ze swoimi dziećmi,
wspólnie z młodzieżą i uczniami oraz wychowankami.
Podsumowując konkurs, pani Wioletta Szuszkiewicz odczytała protokół z prac
komisji konkursowej a pani Burmistrz Alicja
Sielicka oraz przewodniczącą komisji konkursowej – pani Jadwiga Leszczyńska wręczyły nagrody laureatom.

W

konkursie na „Najpiękniejszą ozdobę choinkową”
wzięło udział 107 prac.
Komisja
konkursowa
w składzie:
1. Leszczyńska Jadwiga –
radna Rady Miasta i Gminy

Prochowice
2. Spryszyńka Bogusława – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Prochowicach
3. Piskorowska Maja – członek Rady Rodziców Gimnazjum w Prochowicach
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przyznała nagrody:
KATEGORIA - DZIECI PRZEDSZKOLNE
1. Leszczyński Jakub – Miejskie Przedszkole
w Prochowicach
2. Pieróg Filip – Miejskie Przedszkole w Prochowicach
3. Lisiecki Łukasz – Miejskie Przedszkole
w Prochowicach
KATEGORIA – SZKOŁA PODSTAWOWA
kl. 1-3
1. Furmaniak Jakub – SP Prochowice
2. Chmielewska Hanna – SP Prochowice
3. Jankowska Amelia – SP Prochowice
Wyróżnienie – Jankowska Paulina SP Prochowice
Korus Oliwia SP Prochowice
Nagroda Dyrektora Gimnazjum – Rowińska
Dagmara
KATEGORIA – SZKOŁA PODSTAWOWA
kl. 4-6
1. Zwarycz Lucyna – SP Prochowice
2.Milewicz Konrad – SP Prochowice
3.Wowk Wiktoria – SP Prochowice
Wyróżnienie – Chomiak Orest SP Prochowice
Hołubowicz Kamil – SP Prochowice

KATEGORIA – GIMNAZJUM
1. Musiał Patrycja
2. Mariańska Agata
3.Mokrzycka Gabriela
Wyróżnienie – Smolińska Martyna
Nagroda Dyrektora Gimnazjum – Baczmański Damian

życia. Przypomnieli nam o nich
uczestnicy warsztatów teatralnych i uczniowie klasy IIb w inscenizacji staropolskich Kolędników oraz trzecioklasiści, którzy
w scence pantomimicznej ukazali
współczesną rodzinę świętującą
przyjście na świat Chrystusa.
Swoim talentem muzycznym podzieliły się uczennice
grające na dzwonkach kolędę
„Gdy się Chrystus rodzi” (Izabela
Świrniak, Karolina Kwiek, Emilia Greń, Aleksandra Kozubal),
Kacper Suliga na ﬂażolecie zagrał „Lulajże Jezuniu”, Michał
Majewski i Maciej Linda zaśpiewali pastorałkę „Do stajenki”.
Muzykującym towarzyszył chórek w składzie: Kamila Michalik,
Martyna Smolińska, Katarzyna
Łaszewska, Weronika Grzywacz,
Krystian Krawczyk, Mateusz Friska.

KATEGORIA – OSOBY DOROSŁE
1. Komaiszko Halina
2.Augustyńska Julianna
3. Szuszkiewicz Wioletta
Wyróżnienie – Lachowska Barbara

By tradycji kolędowania
stało się zadość, wspólnie zaśpiewaliśmy kolędę, po czym złożyliśmy sobie życzenia świąteczne
i udaliśmy się na długo wyczekiwany odpoczynek, by tradycje,
które poznaliśmy wskrzesić w naszych domach. A jeśli się to nie do
końca udało, to my odwiedziliśmy
niektórych mieszkańców Prochowic i do ich domów zanieśliśmy
życzenia, kolędę oraz kawałek historii z czasów, kiedy to Pan Jezus
pojawił się na ziemi.

Kolejny Konkurs odbył się w Gimnazjum po projekcji ﬁlmu wyreżyserowanego
na podstawie „Chłopów” Władysława Reymonta: „Znam tradycje i zwyczaje wpisane
w książkę”.
Oto laureaci: I miejsce zajęła Weronika Polańska. II miejsce – Nikola Cywińska.
Nasze święta obﬁtują w piękne tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. O wielu
zapomniano, ale niektóre przetrwały do dnia
dzisiejszego i są pielęgnowane w polskich
domach, wzbogacają nasze świąteczne prze-

Wioletta
Szuszkiewicz

Sport - Turystyka
GKS PROCHOWICZANKA
Wygrana z liderem na zakończenie!

W

zaległym meczu 7. kolejki kl. „O” seniorzy
Prochowiczanki pokonali lidera rozgrywek zespół Sparty Grębocice 2:1 (0:1). Spotkanie
było wyrównane, choć więcej sytuacji
bramkowych stworzyli nasi zawodnicy
(słupek w 1.połowie oraz trzy bardzo dobre sytuacje Tomasza Azikiewicza). Do
przerwy przegrywaliśmy 0:1. W drugiej
odsłonie spotkania dwa gole Zenobiusza Piosia dały nam zasłużone 3 punkty, dzięki którym zakończyliśmy rundę
jesienną na 5. miejscu z dorobkiem 25
punktów.
Prochowiczanka: Łach - Masztalerz, Kochan, Popowczak, Pioś
- Węgłowski, Mądro, Niewdana, Żukowski, Sz. Majkowski - Matulak.
Po przerwie zagrali: Azikiewicz, Komaiszko, W. Kazidróg, K. Majkowski, Karpisz.

Zmiana na stanowisku trenera drużyny seniorów

P

o ostatnim meczu rundy
jesiennej w kl. „O” doszło
do zmiany na stanowisku
I trenera drużyny seniorów.
W meczu ze Spartą Grębocice nasz zespół po raz ostatni prowadził
Andrzej Węgłowski, którego w styczniu
zastąpi Zbigniew Antosiewicz. Popularny „Antek” ostatnio z powodzeniem
prowadził drużynę Kaczawy Bieniowice, a wcześniej był grającym trenerem
Grom-u Gromadzyń – Wielowieś. Andrzej Węgłowski był związany z Prochowiczanką 10 lat. W tym czasie z powodzeniem występował w IV i III lidze,
a ostatnio jako grający trener awansował z kl. „A” do „okręgówki”. W trwającym sezonie zostawił zespół na wysokim
5. miejscu w tabeli. Bardzo dziękujemy
„Siwemu” za te wszystkie lata spędzone
w Naszym klubie i życzymy powodzenia oraz dalszych sukcesów sportowych!
Dziękujemy!!!

podczas przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2015/16. Szczegóły w rozwinięciu.

Wykaz sparingów drużyny
seniorów

W

Z

namy już pełny wykaz meczów sparingowych pierwszego zespołu Prochowiczanki, które zostaną rozegrane

Wykaz sparingów Prochowiczanki:
30.01 - Kuźnia Jawor (kl. „O”) - Legnica, boczne boisko Miedzi, godz. 14:00
06.02 - Rodło Granowice (kl. „O”) - Legnica, boisko przy ul.Grabskiego, godz. 17:00
14.02
Kaczawa
Bieniowice (kl. „O”) - Legnica, boczne boisko Miedzi, godz. do ustalenia
17.02 - Chrobry II Głogów (4.
liga)
Głogów,
godz.
16:00
20.02 - Rawia Rawicz (4. liga) - Legnica, boczne boisko Miedzi, godz. 14:00
28.02 - Odra Ścinawa (kl. „A”) - Legnica,
boczne boisko Miedzi, godz. do ustalenia
05.03 - Polonia Środa Śląska (kl.”O”) Środa Śląska, godzina do ustalenia.

Terminarz rundy wiosennej 2016
ydział Gier OZPN Legnica
przedstawił
terminarz na rundę wiosenną rozgrywek ligowych sezonu
2015/2016.
Seniorzy
Prochowiczanki rozpoczynają rundę

rewanżową w kl. „O” 12 marca (godz.
16.00) lub 13 marca (godz. 14.00) 2016r.
spotkaniem z Iskrą Kochlice, a zakończą
11/12 czerwca meczem z Iskrą Księginice.

Seniorzy
już trenują!

11

stycznia br. o godz. 17.00
na stadionie w Prochowicach drużyna seniorów
rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej.
Pierwsza część zajęć zaplanowanych
przez trenera Zbigniewa Antosiewicza
miała charakter organizacyjny, podczas
których zespół został zapoznany z planem przygotowań do rundy rewanżowej.
W drugiej części odbył się trening biegowy kształtujący wytrzymałość tlenową.
Pierwszy sparing seniorzy rozegrają 30
stycznia w Legnicy, a rywalem będzie
Kuźnia Jawor.
Ze sportowym
pozdrowieniem
Maciej Dorożko
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Wielka Orkiestra zagrała w Prochowicach
niem skrzypiec.
Między występami prowadzone
były licytacje zgromadzonych przedmiotów, a było ich naprawdę sporo – około
70. Dzięki licznie zgromadzonym mieszkańcom udało się zlicytować wszystko,
tym samym zapełniając wszystkie puszki
wolontariuszy. Kwota, jaką zebraliśmy,
to 6 208,90 zł.
Tomasz Jarczak

Podziękowanie

W

ielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała
po raz kolejny w Prochowicach.
Niedziela 10 stycznia 2016r.
była dniem 24. Finału
WOŚP. Cała Polska „mierzyła wysoko”
i była zaangażowana w pomaganie, aby
zebrać jak najwięcej pieniędzy na wyposażenie oddziałów pediatrycznych
w szpitalach oraz na godną opiekę ludzi
w podeszłym wieku.
W Prochowicach kwestujący
wolontariusze pojawili się około godziny
11:00. Bardzo zróżnicowany i kolorowy
finał w sali widowiskowej Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu rozpoczął się
o godzinie 14:30 koncertem Nikoli Wardy – mieszkanki naszej gminy, uczest-

P

rochowicki Ośrodek Kultury i Sportu pragnie bardzo
serdecznie podziękować tym
wszystkim, którzy przekazali małą cząstkę siebie na

WOŚP:
• Alicja Sielicka
• Urząd Miasta i Gminy Prochowice
• Kuba Kowalczyk Voucher – lekcje gry
na gitarze
• Trak-Miko Elżbieta Krzysztof Mikus
• „Herbavita” Sklep Zielarski
• Katarzyna Próba
• Bożena Ganczar –Sklep Artykuły
Wędkarskie
• Hurtownia materiałów budowlanych
Gerpol S.C.
• Sklep motoryzacyjny AUTO-DAREK
• Sklep „Skarby Holandii”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waldemar Kwaśny
Betoniarnia „PRO-BET” Lisowice
Alior Bank oddział Prochowice
Justyna Woźniak
Bar Barbara –Barbara i Zdzisław Karnaś
Zakład wyrobów skórzanych Jerzy
Mosica
Sklep wyrobów skórzanych „Aligator”
Małgorzata Robert Brząkowscy
Halina Komaiszko
Danuta Dwojak
Grzegorz Smolarek
Renata Dobryniewska
Henryk Dębicki
Sklep Farmer Piotr Owczarek
Sklep „Baryła” Magdalena I Piotr
Chmielewscy.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom, którzy bezinteresownie uświetnili ten niecodzienny koncert WOŚP:

niczki takich programów telewizyjnych
jak: „Bitwa na Głosy” czy „Must Be The
Music: Tylko muzyka”. Na scenie można
było zobaczyć wykonawców związanych
z POKiSem – Chór Dnia Jednego, balet,
czy sekcje taneczne. Wystąpili również:
legnicka grupa rockowa WYSPA, zespół
Sekcja z Przemkowa grający muzykę
rap i hip-hop z udziałem „żywych” instrumentów. Wieczór uświetniony był
przez dwie finalistki telewizyjnego show
Mam Talent – śpiewająca niezwykłym
operowym sopranem - finalistkę 8. edycji – Lilianę Iżyk oraz finalistkę 1. edycji
– Jessicę Merstein z zespołem łączącym
muzykę rockową, funkową z brzmie-

• Zakład Fryzjerski –Waksmundzcy
• Zajazd u Beaty i Violetty w Kawicach
• Salon usług kosmetycznych Mademoiselle Joanna Błażewska-Smolarek
• Salon usług kosmetycznych Angel Angelika Piskorowska –Paluch
• „Węglo-plon” Joanna i Adam Stolarz
• Sklep komputerowy Prolinx
• ART-MADE Mirosław Skoczylas –
sklep z zabawkami
• Sklep wyroby skórzane „Dor-skór”
Maria Dorożko
• Sklep odzieżowy „Mad-man” Violetta
Dorożko
• Sklep z bielizną „Bella Donna”
• Barbra Józef Kwiecień

• sekcjom działającym przy POKiS
- KTT Impuls trener Piotr Krzyżanowski, sekcja
baletu - trener
Konstantin Kuszczenko, sekcja Disco-Dance - trener
Magda Głowiak,
sekcja Street Dance - Karol Kołodyński
• Zespołom: WY-
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SPA z Legnicy, SEKCJA z Przemkowa,
JESICCA MERSTEIN BAND z Zielonej Góry
• Wokalistkom: Nikoli Wardzie ze
Szczedrzykowic oraz Lilianie Iżyk
z Lubina.
Pragnę podziękować gorąco
Tomkowi Jarczakowi za przygotowanie
ciekawego repertuaru WOŚP w Prochowicach oraz Marcelowi Tomaszewskiemu za pomoc w realizacji technicznej
przedsięwzięcia.
Joanna Palińska

