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W  grudniowe, niedzielne 
popołudnie duża 
sala Hotelu Arkas 
w Prószkowie szybko 
się wypełniła – a był 
to nie lada wyczyn, 
ponieważ w tym samym 
czasie odbywał się finał 
Mistrzostw Świata.

W grudniu Burmistrz 
Prószkowa Krzysztof 
Cebula odbył spotkanie 
w siedzibie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Opolu. 
tematem spotkania 
był harmonogram prac 
związanych z budową 
ronda na DK45 
w Zimnicach Małych.

Młodzi muzycy Klubu 
Wokalisty w Prószkowie 
zorganizowali świąteczny 
koncert, podczas 
którego zaprezentowali 
anarażacje kolęd 
i świątecznych piosenek.

Zabrali nas  
w świąteczną podróż…

Kiedy budowa ronda  
na DK45?

Świąteczny Koncert 
Klubu Wokalisty
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Witamy 
w Nowym 

Roku!
Niech Nowy Rok 2023 

niesie wszystkim nadzieję, 
życzliwość i spełnienie marzeń 

– zarówno tych łatwych  
i trudnych do spełnienia.
Przede wszystkim zdrowia  
i samych radosnych dni.
Wszystkim mieszkańcom  
życzymy szczęśliwego  

Nowego Roku!

Życzy Krzysztof Cebula 
Burmistrz Prószkowa
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Myśląc o Świątecznym Koncercie Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys, 

można pokusić się o stwierdzenie, że jest to 
już pewnego rodzaju gminna tradycja. Nie 
pierwszy raz, młodzi muzycy umilają nam 
przedświąteczny czas.

W   grudniowe, niedzielne popołudnie 
duża sala Hotelu Arkas w Prószkowie szyb-
ko się wypełniła – a był to nie lada wyczyn, 
ponieważ w tym samym czasie odbywał się 
finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej :)

Wracając do  aspektów czysto muzycz-
nych, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys 
przygotowała dla nas świetny repertuar - 
mogliśmy usłyszeć wiele kolęd oraz dobrze 
znane nam utwory o tematyce świątecznej. 
Również najmłodsi mieli okazję zaprezen-
tować swoje muzyczne umiejętności. Dla 
wielu z nich, był to pierwszy występ przed 
dużą publicznością.

W świątecznym repertuarze zaprezentowa-
ły się przedszkolaki z przedszkola w Bogu-
szycach oraz muzycy Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Kaprys.

Do Ligoty Prószkowskiej i  tamtejszych 
przedszkolaków św. Mikołaj przyjechał 
konnym zaprzęgiem! Przywiózł ze sobą 
oczywiście prezenty, a dzieci odwdzięczyły 
się uśmiechami i słodkim poczęstunkiem.

W Przysieczy na spotkanie z Mikołajem 
zaproszeni zostali mieszkańcy całego sołec-
twa. W sali wiejskiej przygotowano bogaty 
program – słodki poczęstunek, oprawę mu-
zyczną oraz animacje dla dzieci.

W Górkach klimat świątecznego spotka-
nia z Mikołajem był magiczny – prócz star-
szego pana z  siwą brodą, pojawił się także 
elf ! Prócz prezentów dla dzieci, mieszkańcy 
mogli delektować się kawą, ciastem oraz 
kiełbaskami z  ogniska. Najważniejsza jed-
nak była możliwość spędzenia czasu razem.

Kogo w tym roku 
odwiedził  
św. Mikołaj?

Koncert Świąteczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys
Zabrali nas w świąteczną podróż…

W grudniu podczas przedświątecznych 
przygotowań w naszej gminie sporo 

się działo. Tradycyjnie już do  naszej gminy 
zawitał św. Mikołaj, który miał pełne ręce 
roboty! Wszystko wskazuje więc na  to, że 
mamy w naszej gminie same grzeczne dzieci.

W  Boguszycach zorganizowane zostało 
spotkanie ze św. Mikołajem, który był go-
ściem honorowym – szczególnie dla dzieci. 
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JANUAR

Benannt nach der römischen 
Gottheit Janus

welcher mit zwei Gesichtern 
dargestellt wird,

rückblickend in die Vergangenheit
vorausschauend in die Zukunft.

Wir schauen voraus; in die 
Zukunft:

Wenn die Menschen sich einander 
näher kommen,

in Eintracht leben, aneinander 
glauben und vertrauen,

dann besiegt die Nächstenliebe
zu den Menschen und den Tieren 

jegliches Böse.
Dann, ja dann könnten wir im 

neuen Jahr zufrieden sein.

STYCZEŃ

Janus – rzymskie bóstwo
przedstawione z dwoma 

towarzyszami
zwróconymi wstecz do przeszłości
i w przód do przyszłości.

My patrzymy do przodu 
w przyszłość:

Gdy wzajemnie sobie zaufamy 
i uwierzymy

to miłość do człowieka i zwierząt
pokona wszelkie zło.
Wtedy Nowy Rok 

najprawdopodobniej
przyniesie nam zadowolenie.

Ingeborg Odelga

Świąteczny 
Koncert Klubu 
Wokalisty
Muzyka ma w  sobie coś niezwykłe-

go – potrafi wyzwalać z nas emocje, 
budować nastrój i dodawać uroku każdemu 
wydarzeniu. O wiele więcej na temat muzy-
ki wiedzą młodzi artyści z prószkowskiego 
Klubu Wokalisty, którzy tuż przed świętami 
zorganizowali wyjątkowy koncert.

Klub Wokalisty działa w  strukturach 
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie już 
od kilku lat. Zrzesza osoby utalentowane 
muzycznie, rozwija i wskazuje im kierunki 
do dalszej pracy. Ich postępy możemy po-
dziwiać podczas wielu lokalnych wydarzeń.

W  poniedziałkowe popołudnie w  sali 
Ośrodka Kultury i  Sportu po raz kolejny 
mieli okazję zaprezentować publiczności 
swoje umiejętności. Artyści zaprezentowali 
świąteczne piosenki i kolędy, a ich występy 
docenione zostały licznymi brawami przy-
byłych gości. 

W  tegorocznym konkursie wzięło 
udział aż 15 uczniów, reprezentowali 

szkoły w Prószkowie, Złotnikach, Boguszy-
cach, Ligocie Prószkowskiej oraz Zimni-
cach Wielkich. Uczniowie zaprezentowali 
się w tematyce „Wierszy dla Mikołaja”. Ce-
lem konkursu jest popularyzacja literatury 
od najmłodszych lat, a  także rozbudzanie 
u  dzieci wrażliwości emocjonalnej, arty-
stycznej i literackiej.

Gościem specjalnym konkursu był Bur-
mistrz Prószkowa Krzysztof Cebula, który 
osobiście miał okazję wręczyć nagrody i wy-
różnienia uczestnikom konkursu. Serdeczne 
gratulacje dla wszystkich laureatów!

KLASA I
•	 I miejsce – Milana Poltavska – ZSP 

Boguszyce

VII Gminny Konkurs Recytatorski 
w Zimnicach Wielkich
W grudniu odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym kalendarzu 
naszych uczniów – Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3. 

•	 II miejsce – Martyna Galla – PSP 
Ligota Prószkowska

•	 III miejsce – Natalia Sornat – PSP 
Prószków

•	 WYRÓŻNIENIE – Emilia Wacek – 
ZSP Złotniki

•	 WYRÓŻNIENIE – Tomasz 
Piechaczek – PSP Zimnice Wielkie
 
KLASA II

•	 I miejsce – Laura Liebich – PSP Ligota 
Prószkowska

•	 II miejsce – Daniel Kwiotek – PSP 
Zimnice Wielkie

•	 III miejsce – Karolina Szczotka – ZSP 
Boguszyce

•	 WYRÓŻNIENIE – Emilia Wilk – 
PSP Prószków

•	 WYRÓŻNIENIE – Emilia Gogolok – 
ZSP Złotniki
 
KLASA III

•	 I miejsce – Hanna Waleska – PSP 
Zimnice Wielkie

•	 II miejsce – David Schauder – PSP 
Ligota Prószkowska

•	 III miejsce – Paweł Prochota – ZSP 
Boguszyce

•	 WYRÓŻNIENIE – Emilia Pampuch – 
ZSP Złotniki

•	 WYRÓŻNIENIE – Zofia Muszyńska 
– PSP Prószków
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Niemcy są specjalistami w  organizacji 
jarmarków bożonarodzeniowych. Hi-

storia pierwszych jarmarków sięga końca 
XIV wieku, a  w  Austrii końca XIII wie-
ku. Typowy Weihnachtsmarkt odbywa się 
na ulicach lub placach, gdzie pełne stragany 
oferują ozdoby świąteczne, wyroby ręko-
dzielnicze i  lokalne specjały. Początkowo 
były to jednodniowe targi, podczas któ-
rych mieszkańcy mieli unikalną okazję, aby 
zakupić niezbędne produkty świąteczne. 
Z czasem jarmarki przerodziły się w wielkie 
imprezy, które trwają od kilku dni, do kilku 
tygodni!

Tradycja organizowania jarmarków do-
tarła również do Polski. W okresie przed-
świątecznym w  wielu miastach organizo-
wane są takie jarmarki, m.in. we Wrocławiu 
i  Krakowie, a  także w  miejscowościach 
naszej gminy – Chrząszczycach, Źlinicach 
i Prószkowie. 

W Chrząszczycach tradycyjnie, w pierw-
szą niedzielę adwentu, wszyscy mieszkań-
cy zgromadzili się na  placu przy plebani 
i wspólnie cieszyli się z nadchodzących świąt. 
Na straganach królowały kolorowe ozdoby – 
bombki, stroiki, a także grzane wino, pierniki 
czy ciasto. To jednak tylko dodatek do tego, 
co najważniejsze, czyli wspólnej rozmowy 
i  możliwości spędzenia popołudnia wśród 
rodziny, przyjaciół i sąsiadów.

W Źlinicach mieszkańcy wiele dni przy-
gotowywali się do  jego organizacji. Trze-
ba przyznać, że klimat tego jarmarku był 
niesamowity. Na najmłodszych czekał św. 
Mikołaj, który obdarował ich upominkami, 
natomiast starsi mogli delektować się grza-
nym winem i  gorącą czekoladą. Dopisała 
pogoda, frekwencja oraz dobry humor gości.

W  Prószkowie to Ośrodek Kultury 
i  Sportu zorganizował świąteczny kier-
masz. Mieszkańcy spotkali się na placu przy 
kościółku poewangelickim, gdzie na  go-
ści czekały pierniki, grzane wino, a  także 
możliwość zakupienia świątecznych ozdób. 
W  świątecznym repertuarze wystąpiły Li-
gockie Wrzosy oraz odbył się koncert „Ko-
lędy Polskie” w wykonaniu Adrei Rischka. 
Akompaniowali jej Dariusz Kownacki 
(akordeon) oraz Mariusz Pucia (klarnet, lira 
karbowa).

Świąteczny czas w Gminie Prószków
Ręcznie wyrabiana biżuteria, ozdoby choinkowe, rozgrzewające napoje,  

a także występy dzieci – tak w skrócie wyglądały nasze gminne jarmarki.
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W  Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w  Złotnikach zorganizowany został 

Gminny Konkurs Recytatorski dla przed-
szkolaków z  terenu gminy Prószków. Nasi 
najmłodsi mieszkańcy mieli okazję nie tyl-
ko zaprezentować swoje umiejętności recy-
tatorskie ale także zmierzyć się ze stresem 
występu przed szeroką publicznością.

Jak sobie poradzili? Doskonale! Przed-
szkolaki recytowały znane wszystkim wier-
sze „Murzynek Bambo”, „Samochwała”, 
„Stefek Burczymucha” i wiele innych. Naj-
większe wrażenie na  przybyłych gościach 
zrobił nie tylko ich wyjątkowy talent aktor-
ski ale również kolorowe przebrania. Trzeba 
przyznać, że konkurs stał na naprawdę wy-
sokim poziomie! Kto wie, może za kilka lat 

Świąteczne 
spotkanie w Domu 
Dziennego Pobytu
Przed świętami Burmistrz Prószkowa 

Krzysztof Cebula miał pełne ręce ro-
boty. Zgodnie z tradycją odwiedził zarówno 
najmłodszych, jak i najstarszych mieszkań-
ców naszej gminy składając przy tym świą-
teczne życzenia.

Na liście miejsc, które co roku odwiedza 
jest Dom Dziennego Pobytu w Prószkowie. 
Spotkania z seniorami to zawsze wyjątkowe 
doświadczenie. Dostarczają oni mądrości, 
dzielą się doświadczeniami, a  dodatkowo 
zarażają optymizmem i pozytywną energią. 

Stworzenie miejsca, gdzie osoby starsze 
mogą się spotkać i  aktywnie spędzić czas 
było niezwykle istotne w naszej gminie. Już 
od kilku lat nasi seniorzy mają zapewnioną 
pomoc i opiekę.

byli pod ogromnym wrażeniem. Jednym 
z  gości był również Burmistrz Prószkowa, 
Krzysztof Cebula. Jestem pełen podziwu dla 
odwagi i  umiejętności scenicznych naszych 
małych aktorów. Uczestnicząc w  tym szcze-
gólnym wydarzeniu skorzystałem z okazji by 
osobiście wyrazić swój podziw i  szacunek dla 
Pani Marii Chudali Dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w  Złotnikach, nauczycieli 
i  pracowników szkoły i  przedszkola za co-
dzienne wykonywanie swojej pracy na  rzecz 
i z najmłodszymi mieszkańcami naszej Gminy 
– mówił Burmistrz Prószkowa, Krzysztof 
Cebula.

Konkurs recytatorski  
dla przedszkolaków!

zobaczymy ich na dużej scenie albo na ekra-
nach kin i telewizorów.

Gościem specjalnym był Burmistrz 
Prószkowa Krzysztof Cebula, który był 
pod wrażeniem występów naszym małych 
mieszkańców. 

Jasełka w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Złotnikach
Jasełka to jeden z elementów, które budu-

ją w  nas świąteczny nastrój. Współcze-
śnie organizowane są głównie w  szkołach 
i  przedszkolach – stają się nie tylko świą-
teczną tradycją ale również dobrą zaba-
wą dla dzieci. Młodzi aktorzy wcielają się 
w różnorodne role, śpiewają i recytują wier-
sze. Poznają przy tym dokładnie historię 
świąt Bożego Narodzenia.

W Złotnikach nauczyciele oraz ucznio-
wie zorganizowali wyjątkowy występ – kli-
mat, scenografia oraz przede wszystkim 
doskonałe przygotowanie aktorskie spra-
wiły, że przybyli na  to wydarzenie goście 
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Czas Bożego Narodzenia to chwile, gdy 
wszyscy stają się dla siebie bardziej 

życzliwi i odkładają wszelkie spory i waśnie 
na bok. To czas doceniania tego, co nas ota-
cza. Magiczne chwile, gdy wszyscy jednoczą 
się i wspólnie świętują narodzenie Jezusa.

W  zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w  Boguszycach zorganizowano świąteczne 
jasełka, które wprowadziły uczniów oraz 
zaproszonych gości w  świąteczny klimat. 
Prócz pięknych dekoracji, przede wszystkim 

OKiS Prószków 
wyróżniony przez 
Marszałka!
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 

został wyróżniony przez Marszałka 
Województwa Opolskiego za wkład wło-
żony w rozwój edukacji kulturowej Opolsz-
czyzny, który przyczynił się do upowszech-
nienia oraz silnego zakorzenienia edukacji 
kulturowej w  świadomości naszej społecz-
ności lokalnej. OKiS Prószków realizował 
projekt pn. „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie – szlakiem regionalnej historii, sztuki 
i nauki”. Serdeczne gratulacje!

Wigilia w Klubie Seniora

Jasełka w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Boguszycach

zachwycające było samo przedstawienie, 
przygotowane z  najwyższą starannością. 
Doskonała gra aktorska oraz niesamowi-
ta atmosfera tego wydarzenia z  pewnością 
na  długo zapadła w  pamięć wszystkim 
przybyłym gościom. 

Dziękuję bardzo Pani Alinie Wasilewskiej 
Dyrektor Zespołu za zaproszenie do  udziału 
w  tak szczególnym wydarzeniu i  jednocześnie 
gratuluję organizacji i realizacji występu – mó-
wił Burmistrz Prószkowa, Krzysztof Cebula.

Psychologia mówi o  tym, że człowiek 
rozwija się przez całe życie. W dzisiej-

szych społeczeństwach mamy do  czynie-
nia z wyższą średnią wieku niż dawniej, co 
oznacza, że liczba osób starszych rośnie. Te 
zmiany demograficzne nie mogą pozosta-
wić nas obojętnymi na  potrzeby seniorów. 
W naszej gminie obecnie istnieją dwa miej-
sca, które służą aktywizacji osób starszych – 
Dom Dziennego Pobytu w Prószkowie oraz 
Klub Seniora w  Źlinicach, który powstał 
z  inicjatywy Towarzystwa Społeczno-Kul-
turalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Funkcjonuje już od 1.10.2019 r. w budyn-
ku Starej Poczty w Źlinicach, Klub Seniora 
adresowany przede wszystkim do osób star-
szych, samotnych i nieaktywnych zawodowo 
z obszaru województwa opolskiego. 

W  grudniu mieliśmy przyjemność od-
wiedzić naszych seniorów podczas „klubo-
wej wigilii”. Była to wyjątkowa uroczystość. 
Panie własnoręcznie przygotowały świą-
teczne potrawy i  miały okazję wspólnie, 
w przyjacielskim gronie zasiąść do wigilij-
nego stołu. Gościem specjalnym był Bur-
mistrz Prószkowa Krzysztof Cebula, który 
życzył naszym drogim seniorom długich lat 
życia w zdrowiu, pełnych radosnego ciepła 
i pogody ducha. 
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Zakończono 
turniej SKATA 
o Puchar Burmistrza 
Prószkowa

Po serii 6 rozgrywek zakończony został 
prestiżowy turniej SKATA, który zor-

ganizowany został przez nasz lokalny klub 
Ramsch Chrzowice. Emocji nie brakowało, 
jednak królowała zdrowa rywalizacja i do-
bra zabawa.

Pierwsze miejsce zajął pan Leonard Ce-
bula – prezes klubu Ramsch Chrzowice, 
drugie miejsce należało do  pana Adriana 
Roskosz z DK Strzelec Strzelce Opolskie, 
natomiast trzecie miejsce na  podium na-
leżało do  Pana Jerzego Bieniek z  Victoria 
Tranzyt Chrościce. 

Nagrody na zakończenie turnieju wręczył 
osobiście Burmistrz Prószkowa Krzysztof 
Cebula. Serdecznie gratulację zarówno dla 
zwycięzcy, uczestników jak i  organizatorów 
tak wspaniałego turnieju. Miejmy nadzieję, że 
takie rozgrywki wejdą już na stałe w kalenda-
rze zimowych wydarzeń, a uczestników będzie 
tylko przybywać – mówił Burmistrz.

Klub w
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Kultury i Sportu
w Prószkowie

ul. Daszyńskiego 6 • 46-060 Prószków
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Kiedy budowa ronda na drodze krajowej nr 45?
W  grudniu Burmistrz Prószkowa 

Krzysztof Cebula odbył spotkanie 
w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i  Autostrad w  Opolu. Temat spo-
tkanie z  dyrektorem Rafałem Pydychem 
był harmonogram budowy ronda na DK45 
w Zimnicach Małych.

Według planu GDDKiA do końca lipca 
2023 ogłoszony zostanie przetarg, w  któ-
rym wyłoniony zostanie realizator inwe-
stycji. Zgodnie z  planem, budowa potrwa 
rok i zakończy się w drugim kwartale 2024 
roku. 

Koszt budowy szacowany jest na ponad 
13 milionów złotych. To jedna z  najważ-
niejszych inwestycji na terenie naszej gmi-
nie, która z  pewnością znacząco poprawi 
bezpieczeństwo i komfort przejazdu.

Wszelkie informacje na temat tej inwe-
stycji można śledzić na stronie: www.rondo-
-zimnice.pl
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Opolscy Animatorzy 
i Twórcy Kultury 2022
Podczas uroczystej gali „Opolscy Animatorzy i  Twórcy Kul-

tury 2022”, która odbyła się w Teatrze Jana Kochanowskiego 
w Opolu, wręczone zostały nagrody i wyróżnienia przez Marszałka 
Województwa Opolskiego.

Jedna z  nagród powędrowała na  ręce Pana Janusza Sawicza – 
naszego lokalnego artysty i mistrza sztuki kowalskiej. Pan Janusz 
znalazł się wśród 40 laureatów. Doceniony został za działalność kul-
turalną w województwie opolskim.

Pan Janusz już od lat związany jest z Prószkowem. Jako kustosz 
tutejszego Muzeum Kowalstwa nie tylko dba o obiekt ale również 
prowadzi liczne warsztaty i pokazy kowalstwa. To postać niezwykła, 
która zaraża pasją i pozytywną energią.

Panie Januszu – serdecznie gratulujemy!

Scorpion Dance Team 
z kolejnymi sukcesami!
Nasi tancerze Scorpion Dance Team po raz kolejny wróci-

li z workiem pełnym medali z Pomerania Dance Cup 2022! 
Sukcesy naszych tancerzy doskonale pokazują, że pasja połączona 
z ciężką pracą zawsze przyniesie zamierzone efekty.

Mini Formacje Disco Show Dzieci
– 1 miejsce - Scorpion Boom ,,Honey Fight’’
Mini Formacje Disco Dance Dzieci 
– 1 miejsce - Scorpion Boom 
Solo Disco Dance 2012-2014 A+S 
– 1 miejsce - Lilien Szkolny
Mini Formacje Disco Dance Dzieci Debiuty
– 2 miejsce - Scorpion Kids 
Mini Formacje Disco Dance Dorośli
– 2 miejsce - Scorpion Elite 
– 1 miejsce - 4 Scorpion Queen
Formacje Disco Dance Dzieci 
– 2 miejsce - Scorpion Boom ,,Let’sss Go!’’
Mini Formacje Disco Dance Juniorzy
– 2 miejsce - Scorpion Stars
– 3 miejsce - Scorpion Junior


