
W duchu gospel!  
Koncert Nysa Gospel Choir
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W dzisiejszych czasach na wielki 
szacunek zasługują pary, które 
przeżyły ze sobą kilkadziesiąt lat. 
W tym roku tradycyjnie Gmina 
Prószków uhonorowała złotych 
i diamentowych jubilatów.             Str. 7

Myśląc o Świątecznym Koncercie 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys, 
można pokusić się o stwierdzenie,  
że jest to już pewnego rodzaju  
gminna tradycja. 
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Jak co roku, z okazji Barbórki 
w Restauracji Salomon odbyło się 
Grand Prix Opolskiego Związku Skata. 
W zawodach wzięło udział ponad 100 
uczestników – w tym jedna Pani. 
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Złote i Diamentowe  
Gody

KAPRYS  
na święta!

Opolska Barbórka  
2019

Najbardziej charakterystyczną cechą muzyki gospel jest niezwykła i porywająca radość z niej płynąca. Takiego ładunku 
pozytywnej energii nie posiada chyba żaden inny rodzaj muzyki związanej z religią. Jest to muzyka pełna życia, dynamiki, 
niekłamanego szczęścia i witalności. Nysa Gospel Choir składa się z wokalistów-chórzystów, solistów i zespołu instrumentalnego. 
Prowadzony jest pod dyrekcją prof. dr hab. Piotra Barona oraz Patrycji Grzelaczyk-Korchan.               Str. 2
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Koncert Nysa Gospel Choir 

W duchu gospel!

Gospel to rodzaj muzyki chrześcijańskiej, któ-
rej korzenie sięgają XIX wieku. Słowo gospel 

jest zestawieniem słów God –  Bóg oraz spell – 
mówił. W  takim połączeniu słowo gospel ozna-
cza głoszenie Ewangelii o  zmartwychwstałym 
Jezusie Chrystusie, który nas zbawił i  otworzył 
bramy do nieba.

Najbardziej charakterystyczną cechą muzyki 
gospel jest niezwykła i porywająca radość z niej 
płynąca. Takiego ładunku pozytywnej energii nie 
posiada chyba żaden inny rodzaj muzyki związa-
nej z religią. Jest to muzyka pełna życia, dynamiki, 
niekłamanego szczęścia i witalności. 

Chóry gospel bardzo często do radosnego 
śpiewu dodają elementy tańca, a  śpiewający 
w  nich chórzyści ubrani są w  takie same stroje 
o soczystych, jasnych barwach.

Taki szczególny charakter wznoszenia modlitw 
do Boga w formie energetycznego śpiewu zyskał 
sobie na świecie wielu zwolenników. Również 
w  Polsce znaleźć można zespoły zainspirowane 
tym gatunkiem, a  sam gospel obecny jest od 
kilku lat. Jednym z  takich zespołów jest Nysa 

Gmina Prószków 
ratuje zabytki
„Z szacunku do przeszłości, zadbajmy 
o przyszłość” – to hasło, które 
przyświeca projektowi renowacji 
Katedry Opolskiej.

Od wielu lat parafia Katedralna pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego podejmuje liczne 

prace konserwatorskie w  trosce o  zabytkową 
substancję świątyni. Aby zintensyfikować ich 
efektywność 1 stycznia 2015 roku została powo-
łana Kapituła Odnowy Katedry Opolskiej, któ-
rej celem jest wsparcie działań promujących ideę 
odnowy kościoła. 

Decyzją Rady Miejskiej, również Gmina Prósz-
ków postanowiła zaangażować się w renowację 
Katedry Opolskiej. W ramach podziękowania 
za wsparcie biskup Opolski prof. Andrzej Czaja 
przekazał na ręce Burmistrza Prószkowa Cegiełkę 
Wdzięczności.

Szanowni Mieszkańcy,

Aż trudno uwierzyć, że rok 2019 jest już za nami. Był to bardzo dobry rok dla Gminy Prószków. 
Obfitował w  wiele kluczowych inwestycji i  remontów. W  tym roku oddamy Państwu do użytku 
m.in. wyremontowany Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, którego działalność jest niezwykle 
istotna w naszej gminie. Nasze najmłodsze pokolenie po raz pierwszy zawita w progi Publicznego 
Żłobka – jest to dla mnie ogromny powód do dumy.

Z wiarą i ciekawością spoglądam w przyszłość, żywiąc nadzieję, że rok 2020 będzie dla Gminy 
Prószków kolejnym rokiem sukcesów i rozwoju. Przed nami wciąż wiele celów do osiągnięcia. 

Z  całego serca życzę Państwu dużo zdrowia, wzajemnej miłości i  zrozumienia oraz wszelkiej 
pomyślności.

Burmistrz Prószkowa
Krzysztof Cebula

Gospel Choir, który w grudniu odwiedził miesz-
kańców Prószkowa.

Nysa Gospel Choir składa się z  wokalistów-
-chórzystów, solistów i  zespołu instrumental-
nego. Prowadzony jest pod dyrekcją prof. dr 
hab. Piotra Barona oraz Patrycji Grzelaczyk-Kor-
chan. W  niedzielne, grudniowe popołudnie 
mieszkańcy Gminy Prószków tłumnie przybyli 
do kościółka poewangelickiego. Była to dawka 
nie tylko świetnej muzycznej uczty, ale również 
pozytywnej energii. Chór przygotował dla miesz-
kańców przepiękne aranżacje świętecznych 
pieśni i kolęd. Gościem specjalnym była Andrea 
Rischka.

Organizatorami tego muzycznego wydarze-
nia byli: Burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebula, 
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu 
oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie.
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25.04.2020  
sobota godz. 17:00, Prószków

Zapisy:  
www.maratonyopolskie.pl

Wigilia w Klubie 
Seniora

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

czeństwach mamy do czynienia z  wyższą śred-
nią wieku niż dawniej, co oznacza, że liczba osób 
starszych rośnie. Te zmiany demograficzne nie 
mogą pozostawić 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 

Myśląc o Świątecznym Koncercie Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej Kaprys, możńa poku-

sić się o  stwierdzenie, że jest to już pewnego 
rodzaju gminan tradycja. Nie pierwszy raz, mło-
dzi muzycy umilają nam przedświąteczny czas. 

W  grudniowe, niedzielne popołudnie duża 
sala Hotelu Arkas w Prószkowie pękała w szwach. 
Miejsca siedzące zajęte zostały w  kilka minut, 
a  z  każdą chwilą również coraz tłoczniej robiło 
się w tylnej części sali. Tuż przed drzwiami, mło-
dzi muzycy wręczali gościom specjalnie przy-
gotowane na tę okazję kartki ze świąecznymi 
życzeniami. 

W  repertuarze orkiestry mogliśmy usłyszeć 
wiele kolęd oraz dobrze znane nam utwory 

Seniora w  Źlinicach, który powstał z  inicjatywy  
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców 
na Śląsku Opolskim. Funkcjonujący od 1.10.2019 
r. w  budynku Starej Poczty w  Źlinicach, Klub 
Seniora adresowany przede wszystkim do osób 
starszych, samotnych i nieaktywnych zawodowo 

z  obszaru województwa opolskiego. Obecnie 
skupia on ponad 30 podopiecznych.

W grudniu mieliśmy przyjemność odwiedzić 
naszych seniorów podczas „klubowej wigilii”. Była 
to wyjątkowa uroczystość. Panie własnoręcznie 
przygotowały świąteczne potrawy i  miały oka-
zję wspólnie, w  przyjacielskim gronie zasiąść 
do wigilijnego stołu. Gościem specjalnym był 
Burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebula, który 
życzył naszym drogim seniorom długich lat życia 
w  zdrowiu, pełnych radosnego ciepła i  pogody 
ducha. 

Zapraszamy wszystkich seniorów – zarówno 
panie, jak i panów – do współtworzenia klubu. 

Świąteczny koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys 

KAPRYS na święta!

o tematyce świątecznej. Również najmłodsi mieli 
okazję zaprezentować swoje muzyczne umiejęt-
ności – dla wielu z nich, był to pierwszy występ 
przed dużą publicznością.
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Niemcy są specjalistami w  organizacji jar-
marków bożonarodzeniowych. Historia 

pierwszych jarmarków sięga końca XIV wieku, 
a w Austrii końca XIII wieku. Typowy Weihnacht-
smarkt odbywa się na ulicach lub placach, gdzie 
pełne stragany oferują ozdoby świąteczne, 
wyroby rękodzielnicze i lokalne specjały. Począt-
kowo były to jednodniowe targi, podczas któ-
rych mieszkańcy mieli unikalną okazję, aby zaku-
pić niezbędne produkty świąteczne. Z  czasem 
jarmarki przerodziły się w wielkie imprezy, które 
trwają od kilku dni, do kilku tygodni!

Tradycja organizowania jarmarków dotarła 
również do Polski. W okresie przedświątecznym 
w wielu miastach organizowane są takie jarmarki, 
m.in. we Wrocławiu i  Krakowie, a  także w  miej-
scowościach naszej gminy – Chrząszczycach, 
Źlinicach i Prószkowie.

W  Chrząszczycach tradycyjnie, w  pierwszą 
niedzielę adwentu, wszyscy mieszkańcy groma-
dzą się na placu przy plebani i  wspólnie cieszą 

Tradycja bożonarodzeniowych jarmarków

Świąteczne Jarmarki w Gminie Prószków
Ręcznie wyrabiana biżuteria, ozdoby choinkowe, rozgrzewające napoje,  
a także występy dzieci – tak w skrócie wyglądały nasze gminne jarmarki.

się z nadchodzących świąt. Na straganach królują 
kolorowe ozdby – bombki, stroiki, a także grzane 
wino, pierniki czy ciasto. To jednak tylko dodatek 
do tego, co najważniejsze, czyli wspólnej roz-
mowy i możliwości spędzenia popołudnia wśród 
rodziny, przyjaciół i sąsiadów. 

W  Źlinciach kiermasz również odbył się na 
początku grudnia. Mieszkańcy wiele dni przy-
gotowywali się do jego organizacji – własno-
ręcznie tworząc przepiękne ozdoby. Trzeba 
przyznać, że klimat tego jarmarku był niesamo-
wity. Dopisała pogoda, frekwencja oraz dobry 
humor gości. 

W  Prószkowie już po raz XIX Ośrode Kultury 
i  Sportu zorganizował świąteczny kiermasz. 
Miszkańcy spotkali się na placu przy kościółku 
poewangelickim, gdzie na gości czekały pierniki, 
grzane wino, a także możliwość zakupienia świą-
tecznych ozdób. W  świątecznym repertuarze 
wystąpiły przedszkolaki z  Przedszkola Publicz-
nego w Prószkowie.
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Boguszycach 
wraz z rodzicami uczy swoich podopiecznych 

pomagać innym i być wrażliwym na innych ludzi. 
Akcje zorganizowane przez szkołę z  Boguszyc 
są przykładem jak można dzieciom i  młodzieży 
pokazać współpracę instytucji z  ośrodkami 
niosącymi pomoc takim jak hospicjum. Nasza 
współpraca zawiązała się z Opolskim Hospicjum 
„Betania” w  Opolu i  dotyczyła różnych zadań, 
w  których młodzież aktywnie brała udział; pie-
czenie i  sprzedaż ciastek, kwestowanie na rzecz 
hospicjum podczas koncertu, wspólne kolędo-
wanie dla podopiecznych Hospicjum „Betania” 
w Opolu. 

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 twarzami
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

Przedszkole Publiczne w  Górkach jako jedno 
z  22 przedszkoli z  Aglomeracji Opolskiej, 

w  bieżącym roku szkolnym realizuje projekt 
Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edu-
kacji  pt. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program 
wychowania do dwujęzyczności”, który  finanso-
wany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest 
poszerzanie  umiejętności językowych   w  moż-
liwie naturalny sposób, przy jednoczesnym 
rozwijaniu kompetencji kluczowych dziecka. 
Dzieci mają możliwość  codziennego obcowania 
z  językiem angielskim, również poza „typowymi” 
zajęciami językowymi. Nauczanie języka angiel-
skiego odbywa się wielotorowo. Rodzice dzięki 
dostępowi do platformy edukacyjnej,  mogą także 
wspomagać rozwój językowy dzieci w domu.

Oprócz bezcennej wartości wynikającej 
z  realizacji projektu; jaką jest podniesienie kom-
petencji językowych dzieci, kolejną korzyścią dla 
Przedszkola  jest doposażenie w sprzęty i mate-
riały edukacyjne oraz umożliwienie nauczycielom 
podniesienia swoich kwalifikacji poprzez udział 
w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Dwujęzyczna 
Opolszczyzna

Uczymy pomagać …
Cała akcja dotyczyła oczywiście ogólnej zbiórki 

pieniędzy na potrzeby hospicjum. Kwota, którą 
udało się zebrać została przekazana przez uczniów 
Szkoły Podstawowej  wraz z  jej Dyrektorką Aliną 
Wasilewską i nauczycielami odpowiedzialnymi za 
organizację przedsięwzięcia (p. Barbarę Lisoń, p. 
Teresę Blachucik) na ręce dyrektora placówki. Pie-
niądze pomogą w dalszym działaniu tej instytucji 
na rzecz jej pacjentów. Mamy nadzieję że wkład 
naszej pracy charytatywnej ułatwi działalność 
hospicjum, ale przede wszystkim wyczula dzieci 
naszej szkoły na potrzeby innych ludzi i uczy nie-
sienia pomocy potrzebującym. W przyszłości pla-
nujemy kolejne działania charytatywne.  
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W  ostatni weekend grudnia podopieczni 
OKiS Prószków oraz Pomologii Prószków, 

wzięli udział w  turnieju piłki nożnej „Przyjaciele 
Soccer College”, który odbywał się w Stegu Arena 
Opole. 

28 grudnia na boisku zameldowały się dru-
żyny w  dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 
2009/2010, 2012/2013. Wśród przybyłych drużyn 
były m.in.: SC Łubniany, Rodło Opole, Victoria 
Chróścice, Piomar Tarnów Opolski, Athletic Ozi-
mek, Pomologia Prószków oraz OKiS Prószków. 

Zespół młodzika Pomologii Prószków, kończy 
udany rok 2019 zwycięstwem w  halowym 

turnieju Silver CUP w  Zawoi. Dwa dni zmagań 
przyniosło mnóstwo niesamowitych emocji 
i  zwrotów akcji. Podczas pierwszego dnia, gdy 
wydawało się że udział w  finałach jest prak-
tycznie niemożliwy i po dwóch grach w grupie, 
trzeba było pokonać najlepszą drużynę grupy 
różnicą przynajmniej czterech bramek. Gdy już 
wszyscy myśleli że Pomologia jest poza finałami, 
zespół wygrał 5-1 i  awansował do ćwierćfinału 
w wielkim stylu.

W ćwierćfinale emocji znów nie zabrakło i po 
niesamowitym meczu drużyna pokonuje Słowa-
ków z Roznavy 5-4. W półfinale zespół Pomologii 
odnosi kolejne zwycięstwo 2-0 z drużyną z Żor, 
a  w  finale pokonuje Borek Kraków 3-1. Był to 
turniej pełen emocji, zwrotów akcji i  mnóstwo 
widowiskowej gry oraz pięknych bramek.

Najlepszym bramkarzem turnieju, został 
wybrany Marcel Szurgut.
Zespół na turnieju w Zawoi reprezentowali: 
1. Marcel Szurgut 
2. Leonard Iwański 
3. Kacper Wójcicki 
4. Kacper Mańkiewicz 
5. Łukasz Staniów 

Zwycięzcy Silver Cup 2019
6. Dorian Lis 
7. Kacper Jagiełło 
8. Dawid Zabłocki 
9. Aleksander Wilczyński 
10. Radosław Mukoid
Trenerzy:  
Jarosława Kublin, Aleksander Kalbron

TURNIEJ piłki nożnej „PRZYJACIELE Soccer College” 2019

Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każ-
dym” – liczyła się jednak dobra zabawa, dlatego 
nie wynik był istotny, ale rywalizacja w duchu fair 
play.

W  niedzielę, drużyny rywalizowały w  kate-
goriach wiekowych: 2009 i  2010. Tym razem 
zmienił się nieco system gry na Funino. Funino 
to metoda, którą opracował trener piłkarski Horst 
Wein w  połowie lat 80. ubiegłego wieku, słu-
żąca stymulowaniu talentu piłkarskiego wśród 
najmłodszych adeptów piłki nożnej. To metoda, 
która pozwala dzieciom podejmować samodziel-
nie decyzje, kształtując ich inteligencję w grze.
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W  naszej gminie jedynym klubem, który 
bierze udział w  rozgrywkach karcianych 

jest klub Ramsch Chrzowice, którego Prezesem 
jest Pan Leonard Cebula. Początku klubu sięgają 
1993 roku i dzięki zaangażowaniu jego członków, 
do dziś prężnie funkcjonuje, organizując różnego 
rodzaju Zawody Ligowe, Granxd Prix Opolskie 
oraz zawody o  Puchar Wójta, Burmistrza i  Posła 
RP Ryszarda Galla.

Jak co roku, z  okazji Barbórki w  Restauracji 
Salomon odbył się Turniej Skata. W tym dniu sala 
restauracji wypełniła się po brzegi, by rozegrać 
Grand Prix Opolekiego Związku Skata. W  zawo-
dach wzięło udział ponad 100 uczestników – 
w tym jedna Pani.

Chciałbym, aby w  najbliższym czasie udało 
się w działania tego wspaniałego klubu zaanga-
żować dzieci i młodzież. Mocno wierzę w powo-
dzenie i  słuszność tego projektu – mówił Bur-
mistrz Prószkowa, Krzysztof Cebula.

Sponsorami i  patronami tego wydarzenia 
byli Poseł na Sejm RP Ryszar Galla oraz Bur-
mistrz Prószkowa Krzysztof Cebula, który ufun-
dował nagrodę dla najlepszego seniora Gminy 
Prószków.

W  dzisiejszych czasach na wielki szacunek 
zasługują pary, które przeżyły ze sobą kil-

kadziesiąt lat. W  tym roku tradycyjnie Gmina 
Prószków uhonorowała złotych i diamentowych 
jubilatów. Na zaproszenie Burmistrza Prósz-
kowa Krzysztofa Cebuli, w  sali hotelu Arkas 
zebrały się wyjątkowe pary, dla których małżeń-
stwo przez wszystkie lata ich życia, było czymś 
najważniejszym.

Spotkania z  jubilatami są niezwykle inspiru-
jące i  wzruszające. Wspólnie wspominają swój 
dzień ślubu, a także okres narzeczeństwa. Impo-
nującym jest fakt, że często musieli przemierzać 
wiele kilometrów, aby się spotkać. Pomimo 
utrudnień na jakie natrafiła ich miłość – uczucie 
przetrwało wiele lat i prób. 

Złote i Diamentowe Gody w Gminie Prószków
Miłość jest silniejsza od najwspanialszych uczuć i zdedycowanie trwalsza od najbardziej odpowiedzialnych decyzji. Prawdziwa 
miłość jest szczęściem, radością i najpiękniejszym z marzeń. To pragnienie dla drugiej osoby wszystkiego, co najlepsze.

W  gronie par, które świętowały z  nami 
swoje Złote Gody znaleźli się:

Maria i Dieter Wilczek
Hildegarda i Józef Weinzettel
Maria i Franciszek Klosa
Agnieszka i Helmut Kornek
Elżbieta i Paweł Baron
Dorota i Henryk Niepala
Brygida i Andrzej Wojewodzic
Maria i Jan Kowalczyk
Maria i Franciszek Michalczyk
Zofia i Henryk Nowara
Gabriela Frosztęga – Grzyl i Waldemar Grzyl
Barbara i Paweł Panusz
Maria i Alfred Olsok

W  gronie par, które świętowały z  nami 
swoje Diamentowe Gody znaleźli się:

Wanda i Ignacy Mistewicz
Florentyna i Ludwik Kochanek

Grand Prix Opolskiego Związku SKATA 

Opolska Barbórka 2019
SKAT, nazywany również „śląskim brydżem” to popularna gra karciana,  
która wymyślona została w XIX wieku w Niemczech. 
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Liga Biegów Górskich to w sumie 
ponad 300 biegów po górach rocznie: 
od Bieszczad, przez Tatry, po Góry 
Izerskie.

To ogromne przewyższenia terenu, mor-
derczych podbiegów i  karkołomnych 

zbiegów, to 26000 zapalonych biegaczy. 
Mamy w  tej dyscyplinie sportu powód do 
radości, w postaci Marcela Broj – ,,chłopaka 
ze Źlinic”.

Marcel stał się najlepszym polskim junio-
rem roku 2019. Zdecydowanie wygrał tę kla-
syfikację. Gala wręczenia nagród i statuetek 
odbyła się w  Górach Sowich w  karczmie 
pod Sową.Tam też odebrał główną nagrodę. 
Warto wspomnieć, iż w kategorii Open nasz 
zawodnik został sklasyfikowany na 19 pozy-
cji. Od niedawna Marcel reprezentuje czo-
łową polską drużynę BUFF TEAM POLAND. 
Nic nie stoi teraz na przeszkodzie, by ,,chło-
pak ze Źlinic” reprezentował w  przyszłości 
nasz kraj na arenie międzynarodowej.

Chłopak ze Źlinic?  
Marcel Broj z sukcesami!

Znajdź nas na facebooku  
i na stronie www.proszkow.infoopole.pl
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