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19 listopada 
w Gościńcu Pod Różą 
w Chrząszczycach 
odbył się koncert 
Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Kaprys, która w tym 
roku obchodziła swoje 
15-lecie istnienia. 

Burmistrz Prószkowa 

Krzysztof Cebula 

w osobistym liście 

podsumowuje cztery lata 

owocnej pracy na rzecz 

Gminy Prószków.

28 listopada odbyła się 
gala 25-lecia Odnowy Wsi 
Opolskiej, podczas której 
nasze sołectwa – Górki, 
Przysiecz oraz Zimnice 
Wielkie zostały docenione 
i otrzymały nagrody.

Muzyka łączy  
pokolenia

Podsumowanie pracy 
Burmistrza Prószkowa

Sołectwa  
nagrodzone!
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Niech Święta Bożego Narodzenia
będą dla wszystkich

Mieszkańców Gminy Prószków
Spokojnym i radosnym czasem

Spędzonym w gronie rodziny i przyjaciół,
A nadchodzący Nowy Rok

Obfituje w zdrowie oraz będzie pomyślny
W realizacji zamierzonych celów  

i życiowych planów.

Życzy:
Burmistrz Prószkowa

Krzysztof Cebula
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Ingeborg Odelga – 
laureatką konkursu 
MOSTY DIALOGU

Wyjątkowe wyróżnienie przyznano 
naszej sławnej mieszkance, Pani 

Ingeborg Odeldze podczas konkursu Mo-
sty Dialogu organizowanego przez Dom 
Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Wo-
jewództwo Opolskie. 

Pani Ingeborga otrzymała nagrodę w ka-
tegorii „Ludzie” – doceniono całokształt jej 
twórczości literackiej, a także wkład w bu-
dowanie porozumienia między kulturami. 
Podczas tego wydarzenia towarzyszył naszej 
laureatce Burmistrz Prószkowa, Krzysztof 
Cebula. – Pani Ingeborg było mi niezwykle 
miło stać u boku tak wybitnej postaci naszej 
gminy. Jest Pani dla nas wszystkich wzorem 
do naśladowania i wspaniałym przykładem 
budowania zrozumienia i tolerancji między-
kulturowej – mówił Burmistrz Prószkowa.

Pani Ingeborg Odelga to osoba niezwy-
kła, znana nie tylko w całej naszej gminie ale 
również poza jej granicami. Jej artystyczna 
praca, a także zaangażowanie w działalność 
Mniejszości Niemieckiej są wzorem do na-
śladowania przez przyszłe pokolenia. Ser-
decznie gratulacje!

Jesień to czas zbiorów – zbiorów ziemnia-
ków, co wiąże się z okazją do bliższego 

poznania tego warzywa, które wpisało się 
w polski jadłospis na dobre. Jaka historia 
mu towarzyszy? oraz jak właściwie znalazł 
się on w naszym kraju? Ojczyzną ziemnia-
ka są tereny dzisiejszego Ekwadoru, Peru 
i Chile. Do Europy warzywa te dotarły za 
sprawą Hiszpanów i już na stałe zagościły 
w Polsce.

Maria Bitka, 
I wyrośnie tam…
5 listopada, w dawnym kościółku ewange-

lickim odbył się wernisaż wystawy Pani 
Marii Bitka. 

Święto pieczonego ziemniaka
4 listopada dzieci z Przedszkola Publicz-

nego w Ligocie Prószkowskiej obchodziły 
Święto Pieczonego Ziemniaka. Z tej oka-
zji wybrały się na wycieczkę do pobliskie-
go Ligockiego Młyna. Podczas zajęć miały 
okazję pochwalić się znajomością piosenek 
i wierszyków, oddać się szaleństwom na 
tamtejszym placu zabaw oraz zjeść pyszną 
kiełbaskę prosto z ogniska.

Żeński głos wydobywa się z mądrości ciała. To pisanie o cierpieniach, urywanym 
oddechu i brudnych paznokciach na skutek wygrzebywania się z podświadomości. 
To dźwięczność naszych słów jest najważniejsza, a nie ich definicja. Ten głos jest 

płaczem dziecka za matką, zanim jeszcze nauczyło się mówić (...).
Toko-pa Turner, Przynależność.

Pani Maria jest artystką i doktorantką 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 
a także absolwentką ASP w Krakowie oraz 
Instytutu Sztuki na Uniwersytecie Opol-
skim. Wystawie i działaniom towarzyszył 
występ zespołu „Niezłe Ziółka”, prowadzo-
nego przez Iwonę Wylęgałę, w składzie: 
Weronika Baran, Maria Bitka, Melania 
Duda i Iwona Wylęgała.

Śpiewając ludowe pieśni z grupą bliskich 
mi kobiet, czuję się, jakby razem z nami współ-
brzmiały głosy wielu pokoleń. Jakby w mojej 
historii odbijały się historie przeżyte już kiedyś 
w innym czasie i miejscu. Używając swojego 

Projekt zrealizowany dzięki stypendium Marszałka Województwa Opolskiego 
„Marszałkowskie Talenty” współfinansowany ze środków województwa opolskiego.

ciała jako narzędzia twórczego, odczytuję je na 
nowo.

W moich pracach sięgnęłam do motywów 
roślinnych pojawiających się w pieśniach. Czę-
sto to właśnie rośliny reprezentują emocjo-
nalną i uczuciową stronę człowieka, a za ich 
pośrednictwem ujawniane są mroczne sekrety 
– opisuje wydarzenie Pani Maria Bitka.
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25-lecie Opolskiej 
Odnowy Wsi
28 listopada odbyła się gala 25-lecia 
Odnowy Wsi Opolskiej, podczas której 
nasze sołectwa – Górki, Przysiecz 
oraz Zimnice Wielkie zostały 
docenione i otrzymały nagrody.

Wyjątkowe wyróżnienie powędrowało 
do Górek, gdzie od kilku lat funk-

cjonuje Małe Góreckie Muzeum, gdzie za 
sprawą Pana Stanisława Lachnika możemy 
podróżować w czasie i przenieść się do daw-
nych lat. Odkryjecie tu dawne sprzęty go-
spodarstwa domowego i poznacie niesamo-
wite historie naszych przodków. Kolejnym 
miejscem przepełnionym historią i pasją 
jest Chaupka przed Blychym w Przysieczy. 
Jej inicjatorką i opiekunką jest pani Edel-
trauda Gampka. Niezwykła osoba, pełna 
energii, wiedzy i potrafiąca zaangażować 
lokalną społeczność.

Specjalne wyróżnienie powędrowało 
także do Zimnic Wielkich, które zostały 
docenione w kategorii Najpiękniejsza Wieś 
Opolska 2022. To jednak nie koniec nagród 
– za swoją pracę, energię, pasję, a przede 
wszystkim wielkie serce, wyróżniona zo-
stała również Sołtys Górek, Pani Justyna 
Szmechta. Serdecznie gratuluję sołtysom oraz 
wszystkim zaangażowanym w odnowę wsi 
w naszej gminie. Kochani, realizowane przez 
Was inicjatywy i podjęte działania są napraw-
dę imponujące. Potraficie angażować do dzia-
łania swoich sąsiadów, przyjaciół, mieszkań-
ców Waszych sołectw. Zarażacie entuzjazmem 
i mobilizujecie do realizowania działań ma-
jących wpływ na Waszą najbliższą okolicę – 
mówił obecny na gali Burmistrz Prószkowa, 
Krzysztof Cebula. 

11 listopada to niezwykle ważne święto 
dla Polaków. Święto, które celebruje 

wolność i niepodległość naszego narodu. To 
dzień w którym wspominamy poświęcenie 
osób, które oddały życie, abyśmy dziś mogli 
żyć w wolnej Polsce. Ważne jest, aby pamięć 
o nich była wiecznie żywa.

Z inicjatywy Nadleśnictwa Prószków, 
nasza gmina po raz kolejny dołączyła do 
ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hym-
nu”. Zapoczątkowało ją Biuro Programu 
„Niepodległa” w 2018 roku.

Celem tego wydarzenia jest krzewienie 
w obywatelach patriotyzmu – co ciekawe, 
każdego roku zainteresowanie akcją nie 

Pod koniec listopada w Publicznym Żłob-
ku w Prószkowie odbyło się wyjątkowe 

wydarzenie – otwarcie pokoju sensorycz-
nego, który nosi dumną nazwę „Magiczny 
Pokój”. Pomysłodawczynią i autorką pokoju 
jest Pani Julia Lipok, która własnoręcznie 
zaprojektowała i wykonała pomieszczenie.

Niepodległa do Hymnu po raz 5!
10 listopada punktualnie o godzinie 12:00 na terenie Parku Nadleśnictwa 
Prószków po raz kolejny wzięto udział w akcji „Niepodległa do Hymnu”. 

słabnie. To wyjątkowy moment, gdy wszy-
scy, niezależnie od wieku wspólnie odśpie-
wują Mazurka Dąbrowskiego.

W tym roku do Parku Nadleśnictwa 
Prószków przybyli uczniowie Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Prószkowie, 
Przedszkolaki z Przedszkola Publiczne-
go w Prószkowie oraz przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego w Prószkowie na cze-
le z władzami gminy, a także pracownicy 
Nadleśnictwa.

Warto w takie dni pokazywać, że jeste-
śmy jedną rodziną i wspólnie świętujemy 
jedno z najpiękniejszych polskich świąt 
narodowych.

Magiczny Pokój w Publicznym Żłobku 
w Prószkowie

Czym jest „Magiczny Pokój”? To miejsce, 
które zapewnia możliwość stymulowania 
wszystkich zmysłów u dzieci. Pokój wpły-
wa na dzieci uspokajająco ale może także 
pobudzić do aktywności. Co ciekawe, do 
stworzenia pokoju wykorzystano recykling 
– siatki ogrodowe, butelki plastikowe, miski. 
Całość zaprojektowana została w prawdzi-
wym, morskim stylu. 

Z pokoju mogą korzystać nie tylko pod-
opieczni Publicznego Żłobka w Prószko-
wie ale także przedszkolaki, uczniowie oraz 
mieszkańcy – wystarczy jedynie umówić się 
telefonicznie.

Magiczny Pokój powstał dzięki zaanga-
żowaniu pani Julii Lipok, pomocy jej (wspa-
niałego) męża Łukasza Lipoka, Pana Kry-
stiana Safta oraz dzięki rodzicom i Radzie 
Rodziców.
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Szanowni 
Mieszkańcy,
21 listopada minęły cztery lata od 
chwili, kiedy zostałem zaprzysiężony 
na Burmistrza Prószkowa. 

Powierzyliście mi losy naszej gminy i po-
dobnie jak wtedy, tak i dzisiaj pragnę 

Was zapewnić, że zależy mi na jej rozwoju, 
bezpieczeństwie mieszkańców i na stworze-
niu Wam jak najwyższego komfortu życia. 

 Chciałbym się z Wami podzielić tym, co 
udało mi się osiągnąć wspólnie z pracow-
nikami, przy współpracy z radnymi i sołty-
sami. To dzięki tej udanej współpracy mo-
gliśmy osiągnąć tak dużo i to w atmosferze 
wspólnego zrozumienia i kooperacji. 

 Przez ostatnie cztery lata nasza gmina 
bardzo się zmieniła. 

Zawsze podkreślałem, że moim prioryte-
tem jest kwestia bezpieczeństwa drogowego 
i dołożę wszelkich starań, aby drogi którymi 
każdego dnia przemieszczają się mieszkań-
cy naszej gminy były bezpieczne. W tym 
celu podjąłem szereg działań:
-  przebudowywane są drogi wojewódzkie 

przebiegające przez naszą gminę, 
-  powstały lub są na ukończeniu ścieżki pie-

szo – rowerowe wzdłuż dróg wojewódz-
kich Złotniki – Pomologia, Prószków – 
Przysiecz, Przysiecz – Ligota Prószkowska 
oraz Zimnice Małe - Zimnice Wielkie, 

-  w ramach współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Opolu powstał chodnik 
w Zimnicach Małych, - w najbliższym 
czasie ruszy remont skrzyżowania drogi 
krajowej 45 z drogą wojewódzką 429 i 415 
oraz drogą powiatową w miejscowości 
Zimnice Małe. Powstanie tam bezpieczne 
bezkolizyjne rondo, - przebudowana zo-
stała ulica Strażacka w Przysieczy, 

-  przebudowana została ulica Zielona 
w Prószkowie,

-  wybudowano brakującą część chodnika 
od remizy do szkoły w Złotnikach,

-  położono dywaniki asfaltowe w Prósz-
kowie na ulicy Sportowej, Rudnickiej 
i Krasickiego, w Górkach na części ulicy 
Stawowej, w Zimnicach Małych na ulicy 

Chmielowej, w Przysieczy na ul. Cegielnej, 
w Złotnikach na ul. Polnej, w Chrząszczy-
cach na bocznej ul. Polnej oraz w Bogu-
szycach na ulicy Nowej i Prószkowskiej, 

-  w wielu miejscowościach pojawiło się 
nowe, bądź rozbudowano już istniejące 
oświetlenie uliczne, - w związku z otwar-
ciem Posterunku Policji w Prószkowie, 
dofinansowano zakup dwóch radiowo-
zów przeznaczonych dla Prószkowa. 

Inwestujemy w naszej gminie w to co 
najcenniejsze, czyli integrację społeczną na-
szych mieszkańców, poprzez remonty, do-
posażenie i modernizację świetlic wiejskich, 
rewitalizację obszarów zielonych, placów za-
baw czy montaż siłowni plenerowych wraz 
ze strefami relaksu i małej architektury.
-  w świetlicy w Górkach oraz Nowej 

Kuźni wymieniono stare piece na nowe 
gazowe, 

-  w świetlicach wiejskich w Zimnicach 
Wielkich i Jaśkowicach wymieniono sta-
re piece na pompy ciepła, 

-  w sołectwach Górki i Źlinice na pla 
cach festynowych wybudowano wiaty 
festynowe,

-  od 2019 roku wprowadzono we wszystkich 
sołectwach fundusz sołecki, który umożli-
wił realizację inwestycji wskazanych bez-
pośrednio przez samych mieszkańców. 
 
Jako wieloletni nauczyciel wiem jak waż-

ny jest wszechstronny rozwój dzieci i mło-
dzieży, dlatego też podjęto szereg działań 
zmierzających do jego zapewnienia:
-  powstał nowoczesny i dostosowany do 

najnowszych wymogów Publiczny Żło-
bek w Prószkowie , 

-  udało się pozyskać dofinansowanie na 
remont i termomodernizację Przedszko-
la Publicznego w Prószkowie, 

-  Ośrodek Kultury i Sportu został pod-
dany termomodernizacji i generalnemu 
remontowi, dzięki czemu najmłodsi, 
młodzież i dorośli mogą korzystać z sze-
rokiego wachlarza zajęć, 

-  w zakresie wspierania utalentowanej 
młodzieży co roku wręczam stypendia dla 
młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe 
oraz promowanie Gminy Prószków, 

-  ze względu na konieczność zdalnego na-
uczania, szkoły i uczniowie zostali dopo-
sażeni w sprzęt niezbędny do nauki przez 
internet.

-  prószkowskie korty tenisowe zyskały 
nowe oświetlenie, dzięki czemu wydłużył 
się czas korzystania z tego obiektu, 

-  na terenie gminy powstało 13 punktów 
Wi–FI czyli bezpłatnego dostępu do 
internetu,

-  na promocję zdrowia i zdrowego try-
bu życia przez sport i dostęp do niego 
w trybie konkursowym i pozakonkur-
sowym dla organizacji pozarządowych 

działających na terenie gminy Prószków 
przyznawane są co roku dotacje. 

Istotnym tematem dla mieszkańców gmi-
ny jest także ochrona środowiska i działania 
na rzecz zdrowego i czystego powietrza:
 -  w budżecie gminy znalazło się wsparcie 

dotyczące wymiany źródeł ciepła na bar-
dziej ekologiczne, 

-  co roku przeprowadzamy bezpłatną dla 
mieszkańców akcją utylizacji azbestu,

-  w ramach współpracy z rolnikami i po-
mocy w pozbyciu się odpadów przepro-
wadzono dwukrotnie ich zbiórkę,

-  rozbudowie i znacznej modernizacji pod-
dany został Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Prószkowie, 
a w Boguszycach taki punkt utworzono, 

-  w każdym sołectwie pojawiły się tzw. 
„dzwony” do segregacji odpadów szkla-
nych oraz szafy na elektroodpady,

-  przekazano mieszkańcom stojaki na 
worki do segregacji śmieci i pojemniki 
na odpady BIO oraz kompostowniki,

-  przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prósz-
kowie oraz przy Urzędzie Miejskim 
w Prószkowie postawiono przeszklone 
biblioteczki gdzie mieszkańcy mogą zo-
stawić lub wymieniać się książkami.

Osiągnięcie tych celów było możliwe 
dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych 
na łączną kwotę 26 555 073,00 zł z czego ze 
środków Unii Europejskiej 15 641 560,00 zł, 
ze środków rządowych 9 880 513,00 zł, 
a z pozostałych środków 1 033 000,00 zł.

Na inwestycje w latach 2019 – 2022 
Gmina Prószków wydała ponad 30 000 000 
złotych.

 Po wielu staraniach w 2022 roku udało 
się zmienić granice administracyjne Fol-
warku, Boguszyc i Chrzowic.

 Wszystkie realizowane działania skiero-
wane są na to, żeby mieszkańcy naszej gminy 
czuli się związani z tym miejscem i chcie-
li być częścią naszej prószkowskiej ziemi. 
Staram się aby było to miejsce przyjazne 
rodzinie, gdzie mieszka się dobrze. Miejsce 
gdzie chce się założyć rodzinę, gdzie można 
liczyć na sąsiadów, których można poznać 
podczas lokalnych inicjatyw społecznych, 
gdzie dzieci mogą liczyć na edukację na wy-
sokim poziomie i dostęp do oferty imprez 
kulturalnych i zajęć pozalekcyjnych. Gdzie 
wspólnie mieszkańcom zależy na tym co dla 
dobra gminy najlepsze. Mam nadzieję, że 
udaje mi się realizować ten cel, że wspólnie 
z radnymi, sołtysami i dyrektorami podle-
głych jednostek sprawiamy, że nasza mała 
ojczyzna pięknieje i pięknieć będzie nadal.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Cebula

Burmistrz Prószkowa

Podsumowanie pracy Burmistrza Prószkowa
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Dnia 4 listopada, w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej 

odbył się Dzień Postaci z Bajek. Tego dnia 
uczniowie przyszli przebrani za swoje ulu-
bione bajkowe postacie i prezentowali stroje 
przed całą szkolną społecznością. 

Dzieci uczestniczyły w przygodach, 
przeżywały radości i smutki bajkowych 

19 listopada w Gościńcu Pod Różą 
w Chrząszczycach odbył się kon-

cert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ka-
prys, która w tym roku obchodziła swoje 
15-lecie istnienia. Orkiestra zorganizowała 
wyjątkowy koncert „Dla Babci i Dziad-
ka” w ramach Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego.

Babcia i dziadek to jedne z najważniej-
szych osób w naszym życiu. Od najmłod-
szych lat uczą i odkrywają z nami świat. To 
nasi opiekunowie, stróże i najlepsi przyja-
ciele. Tylko dziadkowie są w stanie zrozu-
mieć jak wielka miłość rodzi się w ich sercu 
wraz z pojawieniem się na świecie wnu-
ków. Warto pamiętać i doceniać ich pomoc 
i obecność.

Jak niemal każdy koncert naszej orkiestry 
– sala wypełniona została po brzegi. Gość-
mi specjalnymi byli przedstawiciele Gminy: 

„Nasze Górki” 
z kolejnym 
zrealizowanym 
projektem
20 listopada odbyło się uroczyste za-

kończenie projektu „Na 25 urodziny 
w Górkach drzewo zasadzimy”, realizowa-
nego przez Stowarzyszenie „Nasze Górki”. 
Celem projektu było zasadzenie 25 drzewek 
czereśniowych w Parku Sołeckim. Podczas 
tego wydarzenia obecni byli przedstawicie-
le stowarzyszenia, mieszkańcy Górek wraz 
z Radą Sołecką na czele z Sołtys Górek Pa-
nią Justyną Szmechtą. 

Gośćmi specjalnymi byli Burmistrz 
Prószkowa Krzysztof Cebula oraz Tomasz 
Przygoda przedstawiciel Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Opolskiego.  Na 
zakończenie uroczyście otwarto nową wiatę 
jubileuszową, a na gości czekał tort, który 
nawiązywał do tegorocznego 25-lecia Od-
nowy Wsi Opolskiej.

Dzień Postaci z Bajek  
w Ligocie Prószkowskiej

postaci, rozpoznawały z których bajek po-
chodzą postacie po strojach, zachowaniu 
czy rekwizytach. 

Dzień ten przypomniał wszystkim jak 
ważne są bajki w życiu każdego dziecka 
– uczą empatii, odróżniania dobra od zła, 
a przy tym dają mnóstwo frajdy i pomagają 
odkrywać świat.

Koncert „Dla Babci i Dziadka”
Burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebula, 
Skarbnik Gminy Pani Dorota Staniów 
oraz Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu 
w Prószkowie, Pan Mariusz Staniów. 

Z okazji tak wyjątkowego jubileuszu 
kwiaty na ręce dyrygenta orkiestry Pana 
Klaudiusza Lisonia złożył Burmistrz Prósz-
kowa, życząc kolejnych owocnych lat.

Podczas koncertu zaprezentowali się 
także najmłodsi członkowie orkiestry, któ-
rzy dali popis swoich umiejętności podczas 
solowych występów. Cieszy fakt, że Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys jednoczy 
młodzież, wspiera ich pasje, edukuje, a przy 
tym doskonale się bawią.
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Jak dbać o własne 
bezpieczeństwo?
Jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze? 

Z ilu metrów jesteśmy widoczni dla samo-
chodów po zmroku? Co należy zrobić, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swojej ro-
dziny? Edukacja dotycząca bezpieczeństwa 
jest priorytetem nie tylko dla najmłodszych 
ale również dla nas wszystkich. 

Z tej okazji Burmistrz Prószkowa Krzysz-
tof Cebula odwiedził Publiczne Przedszko-
le w Prószkowie oraz Publiczny Żłobek 
w Prószkowie i wręczył dzieciom kamizelki 
odblaskowe – podstawowy element dbania 
o bezpieczeństwo naszych dzieci. 

Bardzo ważne jest, aby być widocznym na 
drodze i na chodniku, zwłaszcza w długie, 
dżdżyste i ciemne wieczory – mówił Bur-
mistrz Prószkowa.

Serdeczne podziękowania dla Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Opolu, Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Opolu oraz Województwa Opolskiego 
za ufundowanie kamizelek dla naszych naj-
młodszych mieszkańców.

Wręczono nagrody w konkursie 

„Piękno Gminy 
Prószków”
Gminna Biblioteka Publiczna w Prósz-

kowie wraz z Ośrodkiem Kultury 
i Sportu w sierpniu ogłosili konkurs foto-
graficzny dla wszystkich mieszkańców. Ce-
lem konkursu było przedstawienie uroków 
Gminy Prószków za pomocą fotografii.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody 
z rąk Burmistrza Prószkowa Krzyszto-
fa Cebuli oraz Dyrektora OKiS Mariusza 
Staniów. 

Wyłonienie zwycięzców wcale nie było 
takie proste – ich prace możecie podziwiać 
w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie 
do końca stycznia. 

Z postacią św. Marcina z Tours zwią-
zanych jest wiele legend. Jedna z nich 

opowiada o wyprawie Marcina, który na 
swej drodze spotkał żebraka. Ofiarował mu 
połowę swojego okrycia i pieniądze. Podanie 
głosi, że żebrak po tym geście przemienił się 
w samego Jezusa i skłonił św. Marcina do 
nawrócenia i przyjęcia święceń duchowych.

W naszej gminie tradycją stało się już, że 
11 listopada obchodzony jest dzień św. Mar-
cina. Także i w tym roku obchody tego dnia 
odbyły się w Prószkowie oraz Boguszycach. 

W Prószkowie dzieci i rodzice zebrali się 
pod kościołem parafialnym, skąd wszyscy, 
w uroczystym pochodzie wraz z orkiestrą 
i pochodniami udali się na plac kościółka 

Dzień św. Marcina  
w Prószkowie i Boguszycach

poewangelickiego. Następnie odbyła się 
krótka inscenizacja przedstawiająca scenę 
z życia św. Marcina, a następnie krótki wy-
stęp prószkowskich przedszkolaków. 

W Boguszycach na mieszkańców czeka-
ły przepyszne rogale pieczone przez miesz-
kanki sołectwa. Wszyscy uczestnicy tego 
wydarzenia również wzięli udział w prze-
marszu z pochodniami oraz mogli podzi-
wiać odtworzenie inscenizacji opowiadają-
cej historię patrona biednych i ubogich. Nie 
zabrakło również występu przedszkolaków. 
Gościem specjalnym był Burmistrz Prósz-
kowa Krzysztof Cebula, który miał okazję 
zaangażować najmłodszych do czytania 
i wspólnej zabawy.
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DAS CHRISTKINDL

Im verschneiten Winterwald
auf den höchsten Tannenspitzen,
dort, wo die Eiskristalle glitzern
hat ein Vöglein
das Christkind geschaut.

Dann am Abend in der stillen Zeit,
wenn die Sterne am Himmel steh’n
kommt es hernieder geflogen
zu den lieben Kindelein.
Bringt lauter zuckersüße Sachen,
Spielzeug, Pfefferkuchen, Brezeln  

   und Nüsse. 
Will. Den Kindern Freude machen.

„Liebes Christkindlein
wir danken dir dafür,
was du uns hast gebracht”-
singen fröhlich die Kinder
in der stillen Heiligen Nacht.

BOŻE DZIECIĄTKO

W zaśnieżonym zimowym lesie
w najwyższych wierzchołkach jodeł,
tam, gdzie błyszczą lodowe kryształy,
ptaszyna ujrzała
Boże Dzieciątko.

Potem, wieczorem,
gdy gwiazdy na niebie stają,
Ono zlatuje w dół ku ziemi
do maluczkich, ukochanych.
Precelkami, zabawkami,
cukrowymi słodyczami je obdarza – 
radość dzieciom sprawdzić chce.

„Ukochane Boże Dziecię,
dziękujemy za te dary,
które nam przyniosłeś”-
tak śpiewają dzieci radości pełne
w cichą, Świętą Noc.

Ingeborg Odelga

Ligockie Wrzosy 
nagrodzone!
Kolejny wyjątkowy sukces naszego ze-

społu Ligockie Wrzosy. Podczas XXX 
Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości 
Niemieckiej w Walcach – nasze Panie kon-
certowo wyśpiewały Srebrne Pasmo. Ta wy-
jątkowa nagroda to docenienie ich ciężkiej 
pracy i zapału, który towarzyszy im każdego 
dnia.

Garstka historii zespołu:

Zespół Ligockie Wrzosy założony 
został w 2004 roku. Jego założycie-
lami byli mieszkańcy Ligoty Prósz-
kowskiej oraz Agnieszka i Przemy-
sław Ślusarczyk przy nieocenionym 
wsparciu sołtys Ligoty Prószkow-
skiej, Pani Anieli Czollek. Ligoc-
kie Wrzosy zadebiutowały podczas 
Gminnych Dożynek w 2004 roku 
i od tego czasu koncertują nie tylko 
na terenie naszego kraju ale również 
za granicą. Zespół jest laureatem 
wielu prestiżowych nagród. Kierow-
nikiem artystycznym zespołu jest 
Pan Przemysław Ślusarczyk

Muzeum 
Kowalstwa 
zaprasza!
Mieliście już okazję odwiedzić Muzeum 

Kowalstwa w Prószkowie? Jeśli nie, 
zapraszamy Was do wspaniałych zabytko-
wych pomieszczeń kuźni, gdzie wraz z Mi-
strzem Januszem Sawiczem przeniesiecie 
się w świat rozgrzanego żelaza, poznając 
tajniki zawodu kowala, jego warsztat oraz 
narzędzia.

Nie mniej prawdziwą atrakcją jest po-
kaz kucia żelaza metodami tradycyjnymi. 
Istnieje możliwość kupna pamiątek oraz 
umieszczenia na nich indywidualnych de-
dykacji lub inicjałów. 

Więcej informacji znajdziecie w Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Prószkowie.

Turniej SKATA 
o Puchar 
Burmistrza 
Prószkowa
W Źlinicach rozpoczął się cykl turnie-

jów sekcji Ramsch Chrzowice o Pu-
char Burmistrza Prószkowa. 

Cykl potrwa aż 7 tygodni podczas któ-
rych uczestnicy rozegrają aż 6 turniejów. 
Zwyciezca turnieju uhonorowany zostanie 
pucharem, który na jego ręce wręczy Bur-
mistrz Prószkowa.

„Śląski brydż” bo tak potocznie nazywa-
na jest ta gra, jest popularna na Śląsku już 
od połowy XIX wieku. Niegdyś grywano 
w nią dosłownie wszędzie – w pociągach, 
barach czy parkach. Wielu amatorów SKA-
TA uważa, że żadna inna gra karciana nie 
może się z nim równać.

Tradycję w naszej gminie podtrzymuje 
klub Ramsch Chrzowice, który skupia mi-
łośników kart oraz bierze udział i organizu-
je liczne turnieje. 
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Drużyna Orła Źlinice w listopadzie rozegrała jeszcze dwa spo-
tkania i oba okazały się zwycięskie. Najpierw na własnym bo-

isku pokonali zespół LKS Union Ujazd 3:1, a następnie na wyjeź-
dzie mierząc się z TS Chemik Kędzierzyn-Koźle zwyciężyli 2:0. 

Ich dobry wynik w ligowej tabeli nie może być dla nikogo zasko-
czeniem. Przez całą rundę jesienną prezentowali wysoki poziom, 
a i skuteczność pod bramką przeciwnika była imponująca. 

Obecnie z dorobkiem 34 punktów zajmują 3 miejsce w tabeli. 
Do liderującego zespołu LZS Domaszkowice tracą zaledwie 5 pkt. 
Wiosna zapowiada się naprawdę obiecująco!

Piłkarze Polonii Prószków mogą mieć powody do zadowolenia. 
Ich dobra postawa na boisku ma solidne odzwierciedlenie w li-

gowej tabeli. W ostatnich dwóch ligowych pojedynkach nasi piłka-
rze najpierw zwyciężyli z drużyną LZS Ścinawa Nyska-Korfantów 
2:0, a następnie musieli zadowolić się podziałem punktów z zespo-
łem LKS Polonia Biała (1:1).

Po 13. Rozegranych kolejkach piłkarze Polonii Prószków-Przy-
siecz mają na swoim koncie 29 oczek, co przekłada się na 2 miejsce 
w ligowej tabeli. Co ciekawe nasi piłkarze tracą do liderującej dru-
żyny LKS Racławia Racławice Śląskie zaledwie jeden punkt. 

Końcówka rundy jesiennej w wykonaniu rezerw Orła Źlinice 
można zakończyć z umiarkowanym optymizmem. W ostatnich 

dwóch kolejkach, nasi piłkarze najpierw nieznacznie ulegli drużynie 
LZS Sławice (0:1), a następnie zgarnęli komplet punktów w poje-
dynku z LKS Groszmal Opole (1:0). 

Patrząc na wynik w ligowej tabeli, piłkarze Orła dosłownie dzielą 
stawkę na pół, zajmując 7 miejsce z dorobkiem 19 pkt. 

Jeżeli mielibyśmy wskazać drużynę, która kolejny sezon niebywa-
le nam imponuje, będzie to drużyna z Chrząszczyc. Ich wyso-

kie zwycięstwa sprawiają, że bez kompromisu idą w stronę upra-
gnionego awansu do wyższej klasy rozgrywkowej – i w pełni na to 
zasługują.

W ostatnich ligowych pojedynkach najpierw w gminnych der-
bach pokonali MKS Polonia II Prószków-Przysiecz aż 13:2! A na-
stępnie ograli LZS Groszmal II Opole 6:1. Nikogo nie zdziwi więc, 
że po zakończeniu rundy jesiennej zajmują pewne pierwsze miejsce 
w tabeli. Czekamy na awans!

Rezerwy Polonii Prószków-Przysiecz nie miały lekkiego sezonu. 
Ich dyspozycja w rundzie jesiennej nie była najlepsza. W przed-

ostatniej kolejce spotkanie derbowe z KSC Chrząszczyce zakończy-
ło się wysoką porażką 2:13, natomiast ostatnie listopadowe starcie 
z LZS Kórnica-Nowy Dwór to kolejna wysoka porażka 2:6.

Obecnie po rundzie jesiennej Panowie zajmują 11 miejsce w ta-
beli z dorobkiem 8 pkt. 

Orzeł Źlinice 
liga okręgowa, gr. II

KSC Chrząszczyce 
klasa B, gr. VII

MKS Polonia Prószków – 
Przysiecz, klasa A, gr. IV

MKS Polonia II Prószków 
– Przysiecz, klasa B, gr. VII

Orzeł II Źlinice  
A klasa, gr. V

Na zlecenie
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, 46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 6

Redaktor naczelny: Karolina Sobotkiewicz 
e-mail: kronikarz@opoczta.pl, tel. 535 360 843

Runda jesienna zakończona!  
Z jakimi wynikami zakończyły je nasze gminne zespoły?
Krótkie dni, długie noce i mróz za oknem – to nie tylko symbol zbliżającej się zimy, ale także czas, gdy rywalizacje na 
trawiastych boiskach mają swoją przerwę. Zakończyliśmy jesienną rywalizację piłkarską, czas aby podsumować wyniki 
naszych lokalnych drużyn. Jesteście ciekawi jak sobie poradzili?


