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Biuro Informacji t Promocj i Miasta 
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 
ul. Piramowicza 32 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 

W imieniu wszystkich organizatorów dziękujemy Pani Prezydent 
za objęcie Honorowym Patronatem organizowanego po raz czwarty 
w Kędzierzynie-Koźlu ORSZAKU TRZECH KRÓLI. 

Zaproszenie do udziału w ORSZAKU przekazywały lokalne media oraz 
parafie poszczególne w czasie ogloszeti niedzielnych. O ORSZAKU informowały 

plakaty. 

Dziękujemy wszystkim Pracownikom Biura Promocji i osobom, które zostały 
włączone do pomocy w organizacji ORSZAKU. 

Dziękujemy Pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie za 
naglosnienie Placu Wolności, za budowę sceny plenerowej oraz za radosne 
prowadzenie spotkania. 

Orszaki przeszły tradycyjnymi trasami - z Osiedla Pogorzelec, z Osiedla 
Piastów i z kościoła świętego Mikołaja na Plac Wolności, gdzie spotkała Się rzesza, 
tak jak w ubiegłych latach, około 1500 osób. 

Trasy przejścia grup były zabezpieczone przez Policję, Straż Miejską 

i przez porządkowych poszczególnych grup. 

Na Placu Wolności wspólne koh:dowanie, z udziałem w Orkiestry związanej 
z Zakładami AzotoWymi oraz Orkiestry z Cisowej trwało ponad godzinę. 

Pozdrowienia i życzenia noworoczne wszystkim obecnym przekazała Pani 
Prezydent Sabina Nowosielska i pani Starostwa Powiatu Małgorzata Tudaj. 

Po raz pierwszy w Orszaku wziął udział Biskup Rudolf Pierskała, który 
przekazał pozdrowienia od Biskupa Ordynariusza ora udzielił pasterskiego 
błogoslawieilstwa. 

Wielk" uciechę miały dzieci. Każde dziecko zostalo obdarzone przez 
panią Prezydent i panią Starostę czekoladami MILKA. 

, Dziękujemy za ich ufundowanie I 

Orszak Trzech Króli był niewątpliwie spotkaniem budującym poczucie więzi z 
miastem i z lokalną społecznością. Osoby przybyły na ORSZAK z naszego Miasta, 
jak również z różnych miejscowości całego naszego powiatu. 

Czwarty Kędzierzyńsko-Koziełski Orszak Trzech Króli był radosnym czasem 
łączącym ludzi w różnych wieku, wędrowały przecież całe rodziny. 

Można powiedzieć: był udaną uroczystością religijno - społeczną . 

Szeroko o tym wydarzeniu informowały wszystkie lokalne media, 
a dzięki Miejskiej Telewizji oraz przekazowi w "kk. 24" radosne sceny dotarły do 
większości mieszkarl.ców miasta. 

Dziękujemy za wszelki trud wiążący się w powyższym wydarzeniem, a na 
czas nowo rozpoczętego roku 2019 życzymy: Szczęść Boże! 

w imieniu Księży Organizalorów 
IV Kędzierzyńsko-Kozielskiego Orszaku Trzech Króli 

ks. Edward Bogaczewicz 
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