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Dziesięć organizacji pozarządowych
wzięło udział w tegorocznej edycji
konkursu na "Najaktywniejszą orga-
nizację pozarządową", którego
celem była promocja organizacji
pozarządowych oraz potencjału
ludzkiego obszaru LGD „Part-
nerstwo Borów Niemodlińskich”
jak również wyłonienie naj-
aktywniejszych organizacji, które
w interesujący sposób prezentują
swoje osiągnięcia. W przed-
sięwzięciu uczestniczyć mogły
stowarzyszenia, w tym również
stowarzyszenia kultury fizycznej,
a także i fundacje, posiadające
swoją siedzibę na obszarze PBN
i zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym lub posiadające
wpis we właściwym Starostwie.
-

– komentuje Jadwiga
Wójciak, prezes Zarządu LGD.
Z uwagi na wytyczne Rozpo-
rządzenia Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nagrody mogą być
przydzielane w formie zakupów
wyposażenia siedzib organizacji.
O tym, jakie to mają być nagrody
decydowali laureaci, stowarzy-
szenie z Prószkowa wybrało dwa
komputery typu „all in one”.

Po wynikach konkursu widać,
które gminy są społecznie naj-
bardziej aktywne. Zasadą było, że
organizacja, która chce wziąć udział
w konkursie musi wykazać się
współpracą z Borami. Mogło być to
na przykład uczestniczenie w szko-
leniach, czy pomoc w organi-
zowaniu podróży studyjnej. Stowa-
rzyszenie „Szerokie Horyzonty”, to
bardzo aktywna organizacja, która
działa bardzo systematycznie, nie
tylko akcyjnie

Stowarzyszenie z Prószkowa

NAJAKTYWNIEJSZE!
Stowarzyszenie "Szerokie Horyzonty" z Prószkowa zostało
najaktywniejszą organizacją pozarządową Borów Niemodlińskich
w roku 2012. Specjalne wyróżnienie przypadło Stowarzyszeniu
Nasza Wioska Ligota Prószkowska. Wręczenie nagród odbyło się
13 grudnia 2012 r. podczas uroczystej gali w Niemodlinie.
Ze wszystkich gmin obszaru Lokalnej Grupy Działania
Partnerstwo Borów Niemodlińskich gminę Prószków
reprezentowały aż cztery organizacje.

Gminę Prószków reprezentowały,
prócz laureatów: Fundacja Tenis
Prószków oraz Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Winowa.
W gali uczestniczyło ponad sto
osób, w tym Antoni Konopka –
członek Zarządu Województwa
Opolskiego, wójtowie i burmistrz-
owie obszaru Lokalnej Grupy
Działania „Partnerstwo Borów
Niemodlińskich”, przedstawiciele
nadleśnictw, organizacji poza-
rządowych, szkół i bibliotek.

Dagmara Duchnowska

Na zdjęciu: Nauczyciele Publicznej
Szkoły Podstawowej w Prószkowie,

przy której działa Stowarzyszenie
„Szerokie Horyzonty”, a zarazem
członkowie tej organizacji:  Anna

Lellek i Kazimierz Janczak.

Formac ja Tańca Nowo-
czesnego SCORPION, działa-
jąca od ponad ośmiu lat przy
Ośrodku Kultury i Sportu
w Prószkowie przywiozła
z grudniowego Między-
narodowego Festiwalu Tańca
Nowoczesnego "Word Dance
Week" w Mikołajkach szereg
nagród. Zdobyte tytuły były
oryginalnymi prezentami dla

młodych tancerzy. W kategorii juniorów (od 12-15 l.) tancerze zdobyli:
I miejsca dla mini formacji street dance za choreografie: PORTAL i NA RINGU;
II miejsce dla formacji show dance za układ LAS VEGAS; II miejsce dla mini
formacji street dance za MIĘDZYLĄDOWANIE oraz III miejsce dla mini
formacji disco dance. W kategorii dzieci, od 8-11 roku życia formacja street
dance za choreografię CYRK otrzymała II miejsce, podobnie, jak mini
formacja street dance z układem U OKULISTY .

SCORPION ZNÓW NAGRODZONY!

WIĘCEJ O FORMACJI NA STRONIE 4

Januar
Benannt nach dem römischen Gott Janus
welcher mit zwei Gesichtern dargestellt wird,
Rückblickend in die Vergangenheit
Vorausschauend in die Zukunft.

Wir schauen voraus:
Wenn wir aneinander glauben und vertrauen
Wenn wir mit unseren Nachbarn in Frieden leben
Wenn wir mit Liebe das Jahr beginnen
Wenn geeint durch Leid und Freud
Die Menschen sich einander näherkommen,
Dann, ja dann könnte das neue Jahr
Gut für uns werden.

Januar 2005 Ingeborg Odelga



Są wśród nas tacy, którzy pamiętają
zapach pieczonych w tradycyjnych
p iecach c iast z kruszonką ,
biszkoptów z czekoladową polewą,
lub lukrowanych pierników wypeł-
niający cały dom. Klasyczny rosół
godzinami lekko bulgoczący na
gorącej blasze pieca i mięsa
nacierane odpowiednimi przypra-
wami wynoszone do skruszenia „na
zimno”. Nie można jednak przy-
wrócić tamtych czasów, zatrzymać
uciekającej chwili. W dzisiejszych
kuchniach coraz więcej nowo-
czesnych urządzeń przyspie-
szających gotowanie, pieczenie,
smażenie, duszenie. Nie znaczy to
jednak, że znika tamten klimat
i tradycje kulinarne kultywowane
na Opolszczyźnie. Wszystko to
przywraca w publikacji sygnowanej
własnym nazwiskiem, ks. Hanich.
Nasz region zamieszkuje specy-
ficzna społeczność, którą tworzą
Ślązacy, pokolenia przyjeżdżających
na Śląsk Opolski mieszkańców
kresów wschodnich, osadnicy
z Polski centralnej, górale, re-
emigranci z zachodniej Europy.
Stworzyli oni niezwykły tygiel

Prószków

SMAKOWITA KSIĄŻKA
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia z maszyny drukarskiej zszedł pierwszy egzemplarz
wyjątkowej publikacji - ważącej dwa i ćwierć kilograma księgi kucharskiej „Opolszczyzna w wielu
smakach. Skarby dziedzictwa kulinarnego”. „Księga” to właściwe słowo – edycja zawiera 2200
wypróbowanych i polecanych przepisów zapisanych na blisko 800. stronach. Przysmaki kuchni
domowej wybrał i opracował ks. prałat prof. Andrzej Hanich, proboszcz prószkowskiej parafii.

kulturowy, oryginalną mieszankę
wyróżniającą Opolszczyznę na
mapie kraju. Zauważają to zarówno
odwiedzający nasz obszar, jak i sami
mieszkańcy. W odpowiedzi na te
oczekiwania ks. Andrzej Hanich
wykonał mrówczą pracę, poświę-
cając setki godzin na rozmowy. Od
2010 roku ksiądz spotykał się
z mieszkańcami województwa,
którzy słynęli z przygotowywania
charakterystycznych potraw.
- Byli to zarówno miłośnicy kuchni,
gospodynie domowe, również
pracujące na plebanii oraz w do-
mach zakonnych – czyli ci, którzy
wykorzystują zawarte w książce
przepisy w codziennym życiu, ale
też swoje przepisy zaproponowali
członkinie kół gospodyń wiejskich,
Związku Śląskich Kobiet Wiejskich
i członkowie kół myśliwskich
Opolszczyzny. Z tysięcy zebranych
receptur wraz z grupą wybitnych
znawców i praktyków sztuki
kulinarnej wybraliśmy ponad dwa
tysiące, zwracając uwagę przede
wszystkim na to, czy potrawa byłą
wypróbowana w kuchni domowej
i czy przepis składa się z szcze-

gółowo opisanych składników i gra-
matur

Jest to swoiste kompendium
praktycznej sztuki kulinarnej, taka
„ściągawka” dla wszystkich, którzy
chcą dobrze i zdrowo gotować

– opowiada ksiądz Hanich.
Tak szeroko potraktowane grono
rozmówców i sposób weryfikacji
kulinarnych propozycji zagwa-
rantowały mocno zróżnicowaną
listę sprawdzonych przepisów: od
dań klasycznych, prostych do
potraw wykwintnych, wymaga-
jących wyjątkowych, niecodzien-
nych składników.
-

–
mówi redaktor księgi.
Wydawnictwo zostało zrecenzo-
wane przez profesor Uniwersytetu
Opolskiego, dr hab. Teresę Smoliń-
ską, która podkreśla: „Opracowana
przez ks. prof. Andrzeja Hanicha
praca o wielokulturowych „skar-
bach dziedzictwa kulinarnego”,
mimo wielu zmian, jakie zachodziły
w kulinariach przez wieki, wielu
obcych wpływów, ulegania modom
etc., jednoznacznie dowodzi, że
współczesna kuchnia śląska stano-
wi solidne podstawy tożsamości
kulturowej jej rodzimych i napły-

wowych mieszkańców.”
Księga jest nietypową cegiełką,
którą za symboliczną w odniesieniu
do tej edycji kwotę 55 zł można od
początku stycznia 2013 r. kupić na
plebanii w Prószkowie . Dochód ze
sprzedaży „Opolszczyzny w wielu
smakach” zostanie przeznaczony na
remont kościoła. Ksiądz proboszcz
zaprasza do wsparcia świątyni
i odwiedzen ia p leban i i we
wczesnych godzinach, po Nowym
Roku, codziennie po mszy porannej,
do godziny 9.30. Pamiętajmy, że
każdy kto nabędzie tę książkę
zostanie nagrodzony najciekawszą
publikacją kulinarną województwa.

Dagmara Duchnowska

Już 23 lutego br. odbędzie się kolejna edycja wręczenia statuetki „Leopold Prószkowski
2013”. Jeszcze do 21 stycznia czekamy na zgłoszenia kolejnych kandydatów do tego
wyjątkowego tytułu - ludzi, których aktywność społeczna, kulturalna lub gospodarcza
pozytywnie wpływa na rozwój gminy Prószków.

To już trzecia edycja przyznania „Leopolda”, nagrody wyróżniającej zasłużonych mieszkańców
gminy Prószków. Przypomnijmy, że statuetka będzie przyznawana w trzech kategoriach:
Działalność społeczna – jedna statuetka,
Kultura i sztuka – jedna statuetka,
Przedsiębiorczość i gospodarka – jedna statuetka.
Do wyróżnienia można zgłaszać osoby fizyczne, firmy bądź instytucje poprzez formularze
zgłoszeniowe znajdujące się w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, na stronie internetowej
www.proszkow.pl oraz u sołtysów wszystkich miejscowości gminy Prószków. Zgłoszenia
przyjmuje sekretariat Urzędu Miejskiego w Prószkowie do dnia 21.01.2013 r.
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje organom statutowym gminy Prószków i ich
przedstawicielom, mieszkańcom gminy w liczbie co najmniej 10 osób, organizacjom
społecznym, zawodowym i politycznym działającym na terenie naszej gminy.
Specjalna Kapituła Leopoldów, którą powołuje Burmistrz Prószkowa wybierze spośród
zgłoszonych kandydatów po trzech do każdej kategorii tzw. nominowanych. Podczas gali
„Leopoldy Prószkowskie 2013”, spośród nominowanych zostanie wybrany jeden laureat.
Czekamy na Wasze głosy!

Jeśli masz zdolności muzyczne, lubisz śpiewać i chciałbyś poznać
podstawy kształcenia głosu to zapraszamy na zajęcia wokalne

Żaneta Plotnik

W PRÓSZKOWIE ROZPOCZYNA ZAJĘCIA

Przesłuchania - spotkanie organizacyjne

Miejsce:

Zgłoszenia i informacje:
Kontakt:

W PROGRAMIE KLUBU WOKALISTY:

INSTRUKTOR

9.01.2013; godz. 18:30

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie

OKiS: +48 77 4648062
klubwokalisty@wp.pl

Nauka śpiewu estradowego (solowego) Indywidualna praca nad interpretacją
piosenki Poznanie technik wokalnych i podstaw emisji głosu Praca
z mikrofonem Edukacja muzyczna i twórcza Elementy edukacji teatralnej
i muzykoterapii

�

� �

� �

- wokalistka, pedagog edukacji kreatywnej i medialnej,
wielokrotna laureatka ogólnopolskich i międzynarodowych Festiwali
Piosenki, m. in. wystąpiła podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki
w Opolu DEBIUTY 2010, reprezentantka Polski w Paryżu w Global Singing
Talent Search Avon Voices 2011
Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na stronę:
www.myspace.com/zanetaplotnik

KLUB WOKALISTY

Leopold Prószkowski 2013

DOCEŃMY NAJLEPSZYCH
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14 grudnia 2012 r. ruszył z Winowa bus, który zawiózł świąteczne podarunki
rodzinie z Opola. To kolejny udział mieszkańców sołectwa w akcji
„Szlachetna Paczka”. Wśród prezentów, o jakich marzyła wybrana przez
społeczność wsi rodzina znalazły się: żywność, środki czystości, kurtki, buty,
zabawki, a także słodycze dla czwórki dzieci. Udało się też dostarczyć
potrzebującym meble, wymarzone biurko oraz rozkładaną sofę dla
najmłodszego członka rodziny. W ciągu zaledwie dwóch tygodni od daty
ogłoszenia na stronie internetowej sołectwa i podczas mszy o wybranej
w ramach akcji rodzinie i jej potrzebach zebrano wszystkie produkty.
-

– mówi sołtys Winowa, Jan Damboń.
Prócz prezentów, społeczność sołectwa, podobnie, jak rok temu przekazała
rodzinie kartkę z życzeniami bożonarodzeniowymi. Ten osobisty gest był
dopełnieniem pomocy.

Ludzie zareagowali mega pozytywnie. Dzwonili, dopytywali w jaki sposób
można pomóc. Dziękuję bardzo wszystkim mieszkańcom Winowa za pomoc
w przygotowaniu paczek w ramach tej akcji. Jestem pod wielkim wrażeniem
hojności naszych mieszkańców

Winów

SZLACHETNI POTRZEBUJĄCYM

Na zdjęciu, od lewej: Norbert Janecko, Jan Dusza, Ewelina Golletz i Jan Damboń

KOŁO PZW W PRÓSZKOWIE

OŚRODEK KULTURY i SPORTU W PRÓSZKOWIE

ZACHĘCAJĄ DZIECI DO UCZESTNICZENIA W POWSTAJĄCEJ

WŁAŚNIE NOWEJ SEKCJI WĘDKARSTWA

ORAZ

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY 30 STYCZNIA 2013 r. o godz. 10:00

NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W OKiS PRÓSZKOWIE.
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U c z e s t n i c z e n i e w M i ę d z y -
narodowym Festiwalu Tańca
Nowoczesnego w Mikołajkach
wiąże się z wydatkami. Tancerze
muszą pokryć koszty dojazdu
i zakwaterowania w Hotelu
Gołębiewski i chociaż cena jest dla
nich znacznie obniżona, to ze
względu na standard tego miejsca
i tak jest dość wysoka. FTN Scorpion
– zarówno instruktorzy, jak i tan-
cerze zabiegają o środki na
realizację swoich marzeń.
-

– wymienia
dobroczyńców Magdalena Kolman
(na zdjęciu), szefowa formacji i jej
choreografka.
Nieocenionym partnerem w budo-
waniu ścieżki sukcesów zespołu jest
samorząd prószkowski oraz OKiS,
przy którym działa Scorpion.
Twórcy zespołu podkreślają, że
dzięki tej współpracy możliwa jest
wymiana tancerzy z ich rówieś-
nikami z partnerskiego miasta

Staramy się pozyskiwać spon-
sorów i udaje się. Zawsze nas
wspierają: SUR Prószków, państwo
Rawza z firmy Bassau, Bank
Spółdzielczy w Prószkowie oraz
przedsiębiorstwo brukarskie ze
Złotnik – pan Lazik

SCORPION ZNÓW NAGRODZONY!

Hünfeld w Niemczech.
Formacja jest podzielona na IV
grupy: przedszkolna (do lat 6), Start
Scorpion (początkujący, klasy I-VI
klasy), Scorpion Hit (zaawansowani,
klasy I-VI), Scorpion Juniorzy (13-16
lat).
-

– mówi Magdalena Kolman.
Dzieci i młodzież co rok wyjeżdżają
na dwutygodniowe letnie warsztaty
nad morze, podczas których mogą
szlifować układy choreograficzne,
rozwijać talenty oraz współ-
pracować z wybitnymi gwiazdami
tańca.
-

– zdradza pani choreo-
graf.
Praca tancerza nie jest łatwa –
wymaga poświęceń, ale daje też
olbrzymią satysfakcję. Od wakacji
członkowie FTN Scorpion ćwiczą
kilkanaście nowych choreografii

Taki podział umożliwia przyjmo-
wanie do grup tancerzy lub kandy-
datów na tancerzy w ciągu całego
roku

Na każde warsztaty zapraszamy
instruktorów, którzy odnoszą
sukcesy w Europie i na świecie.
Staramy się też wprowadzać
elementy najnowsze, zgodne z obo-
wiązującymi w świecie tanecznym
trendami
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w różnych układach, które pozwa-
lają im później startować w różnych
kategoriach: formacji (20 osób),
mini formacji (7 osób), duetach,
pokazach solowych. Efekty prezen-
towane są podczas konkursów,
przeglądów i festiwali – ponieważ
jest ich dużo, Magdalena Kolman
wybiera te, które wnoszą pozy-
tywne doświadczenia w życie
młodych tancerzy. Wszystkie
decyzje konsultowane są z rodzi-
cami.
Na liście obowiązkowych miejsc,
gdzie Scorpion staje w szranki
z innymi grupami jest Wojewódzki
Turniej Taneczny w Ozimku,
Ogólnopolski Festiwal Twórczości
Dzieci i Młodzieży w Kołobrzegu, czy
właśnie wyjazd na mistrzostwa do
Mikołajek. Każdy udział, to wysokie
miejsca i wyjątkowe tytuły przyzna-
wane prószkowskim tancerzom.
Wśród nich są już tytuły: Wice-
mistrz Europy dla duetu, który
startował w kategorii jazz dance
oraz Mistrz Polski i Wicemistrz
Polski.
O wysoki standard merytoryczny
i technikę, a także tworzenie
warunków sprzyjających rozwojowi

wyobraźni dba założycielka for-
macji. Magdalena Kolman jest nie
tylko choreografką i instruktorką,
ale także członkiem Zarządu
Polskiej Federacji Tańca (PFT),
sędzią PFT oraz International Dance
Organization (IDO). W budowaniu
sukcesu zespołu wspierają ją:
Grażyna Kuźmińska (choreografka
i instruktorka PFT), Eugenia
Kuźmińska (odpowiada za przygo-
t o w a n i e k o s t i u m ó w ) o r a z
Mieczys ław Kuźmińsk i (dba
o scenografię i rekwizyty).
-

–
podsumowuje Magdalena Kolman.

Nasz zespół tworzy rodzina i my
wszyscy tworzymy rodzinę

Dagmara Duchnowska

-

– tłumaczy Magdalena Kolman.
W grupie są tancerki w różnym wieku i na
pewno liczba lat ich nie ogranicza. Taka grupa
prócz umiejętności tanecznych daje też
uczestniczkom poczucie więzi, oderwania się
od codziennych spraw i obowiązków
domowych.
-

– przypomina choreografka.
W październiku 2011 roku powstała grupa, do
dzisiaj tańczy w niej od 15 do 20 osób. Tancerki
swój debiut miały zaledwie kilka tygodni po
pierwszym spotkaniu. W tym roku zatańczyły
przed własną publicznością po raz drugi, nie
znaczy to jednak, że nie występowały poza
granicami gminy Prószków: w Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Tanecznych zajęły drugie

Tancerki w tym zespole mają inne podejście
do występów. Ich przede wszystkim cieszy
radość z tańca, zabawa. Tutaj nie chodzi
o wygraną

W świecie i w Europie takie rzeczy się dzieją, to
zupełnie naturalne, że istnieją formacje,
w których tańczą nie tylko dzieci i młodzież.
Jednak, gdy planowałam uruchomienie takiej
grupy w Prószkowie, przeważały opinie, że
projekt nie wypali

TANIEC NIE MA WIEKU

miejsce, rywalizując z tancerzami powyżej 16
lat. Na wakacjach, podczas święta Wojska
Polskiego, panie otrzymały specjalne zapro-
szenie do uświetnienia swoim występem tego
dnia. Tańczyły także podczas Mistrzostw Polski
Belly Dance w Nysie.
Panie z formacji nie tańczyły wcześniej, nie
uprawiały regularnie sportu.
-

– zdradza instruktorka.
Do grupy wciąż można się przyłączyć,
a ponieważ ta formacja nie specjalizuje się
w jakimś konkretnym gatunku tańca i łączy
elementy różnych technik, każda z pań
z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie.

Pierwsze treningi były ciężkie, czasami panie
same się śmiały z uświadamiania sobie na
przykład faktu, że mają biodra, szyję. Po roku
różnica jest ogromna, miałyśmy okazję to
zobaczyć: układ „Burleska”, który panie
tańczyły jako pierwszy w swojej tanecznej
karierze, był powtórzony w tym roku. Oba
występy zostały sfilmowane, więc mieliśmy
możliwość je porównać

Dag

Podczas dorocznej prezentacji formacji gorąco oklaskiwano grupę tancerek „30+” –
ich układ choreograficzny, barwne, kostiumy oraz entuzjazm i ekspresja, jaka
towarzyszy wykonywanej przez panie choreografii już w pierwszym roku istnienia
podbiły serca publiczności.
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Miejscowość Data Godzina Miejsce

Boguszyce 30.01 Śr 18.00 Salka parafialna

Chrząszczyce 28.01 Pn 19.00 Sala wiejska

Chrzowice 08.01 Wt 18.00 Sala wiejska

Folwark 09.01 Wt 18.00 Świetlica

Jaśkowice 06.02 Śr 18.00 Sala wiejska

Ligota 29.01 Wt 18.00 Sala wiejska

Górki 31.01 Czw 18.00 Świetlica,
ul. Szkolna

Nowa Kuźnia 10.01 Czw 18.00 Świetlica

Prószków 15.01 Wt 18.00 Ośrodek Kultury
i Sportu
w Prószkowie

Przysiecz 05.02 Wt 18.00 Sala „Rumcajs”

Winów 21.01 Pn 19.00 Dom Pielgrzyma

Zimnice Małe 17.01 Czw 18.00 Świetlica

Zimnice 22.01 Wt 18.00 Świetlica

Złotniki 14.01 Pn 18.30 Siedziba DFK

Źlinice 24.01 Czw 18.00 Restauracja
„Antek”

Prószkowska

Wielkie

TERMINARZ

ZEBRAŃ WIEJSKICH

NA 2013 ROK



Niedzielne popołudnie pierwszego
weekendu grudnia to tradycyjnie
czas zarezerwowany dla jarmarku,
który przypomina uczestnikom
i mieszkańcom Prószkowa, że
święta już blisko. Trzy razy (w tym
w roku 2012) impreza ta odbywała
się przy Ośrodku Kultury i Sportu,
bywały też edycje przy prósz-
kowskim zamku, ale zazwyczaj –
i zapewne tak już zostanie –
organizatorzy i uczestnicy spotykali
się przy kościółku poewangelickim.
-

–
mówi dyrektor OKiS, Mariusz
Staniów. Drewniane stragany
stanęły na parkingu ośrodka.
Zgodnie z ustaleniami, które nie
zmieniają się od 2001 roku, jedno
stoisko przypada jednemu z współ-
twórców imprezy. Do grupy tej,
prócz domu kultury, należą: Dom

Ostatni kiermasz musieliśmy
zorganizować przy ośrodku,
ponieważ przy kościółku wciąż
trwały prace związane z moder-
nizacją terenu wokół tego obiektu

Prószków

ŚWIĄTECZNIE RAZEM

W ostatnim numerze „Kronikarza” wspomnieliśmy o jednej
z dorocznych imprez – kiermaszu bożonarodzeniowym organizowanym
przez Ośrodek Kultury i Sportu. Nie jest to jednak jedyny twórca tego
wydarzenia, które cieszy mieszkańców gminy już od dwunastu lat.

Pomocy Społecznej, Publiczne
Gimnazjum w Prószkowie, Publi-
czna Szkoła Podstawowa w Prósz-
kowie, Publiczne Przedszkole
w Prószkowie, DFK i KGW. Aranżacją
miejsca zajmują się pracownicy
OKiS.
-

– zapewnia
dyrektor.
Dlatego na tej imprezie wystawiają
się jedynie ci, którzy oferują pro-
dukty związane ze świętami. Jak
zdradzają organizatorzy, wielu jest
chętnych, chcących wystawić stois-
ka z watą cukrową, czy plasti-
kowymi zabawkami. Pracownicy
OKiS muszą jednak odmawiać, aby
utrzymać prawdziwy klimat Bożego
Narodzenia, który powinien być
daleki od kiczowatego konsumpcjo-
nizmu. Zamiast tego w Prószkowie
można podziwiać świąteczne ozdo-

W tym roku wykonaliśmy
dodatkowy stragan, nawiązujący
charakterem do pozostałych.
Staramy się, aby cały kiermasz miał
odpowiednią oprawę

Gimnazjaliści częstowali
pysznym ciastem i kawą

Zespół „Amazonki”, który tworzą
pensjonariuszki Domu Pomocy
Społecznej jak zawsze wniósł
prawdziwie świąteczną radość

by przygotowane przez pensjo-
nariuszy DPS podczas warsztatów
terapii zajęciowej, posmakować
domowych wypieków rodziców
i uczniów miejskich szkół, czy
gofrów wypiekanych przez przed-
szkole. O kulinaria dbają zazwyczaj
członkowie DFK i KGW. Temu
wszystkiemu towarzyszy wyjąt-
kowa oprawa artystyczna: w 2012
roku gimnazjaliści na scenie
kośc ió łka poewangel ick iego
wystawili jasełka po śląsku, a na
świątecznej scenie zaśpiewały:
Ligockie Wrzosy, przedszkolaki,
wokaliści studia piosenki i zespół

Amazonki z DPS. Najmłodszych
bawiła Estrada Tyska.
-

– zapowiada Mariusz
Staniów.

Z powodu remontu, nie mogliśmy
w tym roku zbudować stajenki, ani
rozpalić tradycyjnego ogniska,
jednak remont, jaki właśnie się
skończył, połączony z zagospo-
darowaniem terenu wokół ośrodka
i k o ś c i ó ł k a p o z w o l i n a m
w przyszłym roku zorganizować ten
kiermasz z jeszcze większym
rozmachem

Dagmara Duchnowska

Mała forma

WIELKA NAGRODA

Gimnazjaliści z Prószkowa – autorzy filmu
„Nietrzeźwa przyjaźń” – zajęli II miejsce
w konkursie organizowanym przez Komendę
Miejską Policji w Opolu, Fundację Pro Lege,
Urząd Miasta Opola i Starostwo Powiatowe
w Opolu.

Celem konkursu była aktywizacja środowiska
szkolnego w zakresie promocji bezpiecznych
zachowań wśród młodzieży, kształcenie
umiejętności obserwacji zjawisk, ich właściwej
interpretacji i prawidłowego sposobu działania
w przypadku zagrożeń takich jak narkotyki, alkohol,
nikotyna, agresja i przemoc. Uczniowie Publicznego
Gimnazjum w Prószkowie: Patrycja Świerc, Monika
Miedek, Magdalena Lorenz, Sandra Styrnol, Michał
Krajczyk i Arkadiusz Maura pracujący pod opieką
pedagogiczną Moniki Kowalczyk nakręcili film,
który opowiada o ważnych dla młodych ludzi
aspektach codziennego życia. Jak daleko można się
posunąć, by zaskarbić sobie akceptację
rówieśników? Czy granicą jest śmierć? Warto się
zastanowić nad tymi pytaniami, a pomocny
zapewne będzie nagrodzony film – do obejrzenia na
youtube.com pod tytułem: „Film profilaktyczny –
Nietrzeźwa Przyjaźń”.

Dag

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSUZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie
tel. 77 464 80 73

KIERUNEK: ŹLINICE
Przystanki:

Prószków Rynek 10.18 12.48

Zimnice Małe 10.25 12.55

Zimnice Wielkie 10.27 12.57

Zimnice Małe 10.29 12.59

Źlinice 10.33 13.03

KIERUNEK: PRÓSZKÓW
Przystanki:

Źlinice 10.35 13.05

Zimnice Małe 10.39 13.09

Prószków Rynek 10.46 13.16

Prószków Rynek 6.41 10.01 12.33 16.00

Prószków Obora 6.44 10.04 12.36 16.03

Nowa Kuźnia 6.47 10.07 12.39 16.06

KIERUNEK: NOWA KUŹNIA
Przystanki:

KIERUNEK: PRÓSZKÓW RYNEK
Przystanki:

Nowa Kuźnia 6.49 10.09 12.41 16.08

Prószków Obora 6.52 10.12 12.43 16.11

Prószków Rynek 6.55 10.15 12.45 16.14

Trasa
Cena
biletu

normalnego
brutto

Cena
biletu

ulgowego
brutto

Prószków
Nowa Kuźnia

Prószków
1,00 zł 0,50 zł

Prószków
Zimnice Małe

Źlinice
Prószków

Zimnice Wielkie 1,00 zł 0,50 zł

CENNIK

w dni powszechne: od poniedziałku do piątku

w dni powszechne: od poniedziałku do piątku

w dni powszechne: od poniedziałku do piątku

w dni powszechne: od poniedziałku do piątku

Rozkład jazdy obowiązuje od 02.01.2013 r.
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Na podstawie

Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,83 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -
4,51 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - z zastrzeżeniem
przypadku określonego w lit. d - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,
d) zajętych pod tereny mieszkaniowe - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.

613 z późn. zm.),

UCHWAŁA NR XXI/160/2012 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od tego podatku

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,50
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych - z zastrzeżeniem przypadku określonego w lit. f 5,00 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 wyżej cytowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§2.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle
i grunty:
1) służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków;
2) służące do poboru, uzdatniania i doprowadzania wody;
3) służące ochronie przeciwpożarowej;
4) służące na potrzeby muzeów nierejestrowanych;
5) służące działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej - z wyjątkiem związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty zajęte pod pasy drogowe dróg
wewnętrznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych - z wyjątkiem
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§3. Traci moc uchwała Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27
października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r. Nr
134, poz. 1622).
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Prószkowie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i poszczególnych sołectwach.
§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych

Na podstawie

Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton, wynoszą:

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.
620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.

1016, Nr 232, poz. 1378),

748

1.216
1.466

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz
rodzaju zawieszenia, wynoszą:

2.000 2.010

2.000 2.010
2.350 2.400

2.8202.790

2.350 2.400
2.8202.790
2.8202.790

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniżej 12 ton, wynoszą:

1.720od 3,5 i poniżej 12

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu oraz rodzaju zawieszenia, wynoszą:

2.160 2.200
2.790 2.820

2.160 2.200
2.790 2.820
2.790 2.820

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
wynoszą:

1.070od 7 i poniżej 12

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju
zawieszenia, wynoszą:

1.180 1.300
1.300 1.410

1.640 1.660
2.010 2.080

1.710 1.730
1.740 1.760

7) od autobusu, w zależności od ilości miejsc do siedzenia, wynoszą:

§2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy służące potrzebom
ochrony przeciwpożarowej.
§3. Traci moc uchwała Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków
transportowych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 134, poz. 1621).
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prósz-
kowie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i poszczególnych
sołectwach.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., jednak nie wcześniej niż po
upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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DFK przygotowało tego roku w sumie 50 paczek z upominkami, część z nich trafiła w ręce dzieci, reszta
została dostarczona tym wszystkim mieszkańcom Złotnik, którzy skończyli 75 lat.
-

– mówi Elżbieta Dobis, sołtys Złotnik.
W rolę Mikołaj wcielił się Kamil Klimas (na zdjęciu z panią sołtys), który swoją funkcję traktuje bardzo
poważnie.
-

– wyjaśnia pani Elżbieta.
Doroczne spotkanie mikołajowe, które zainicjował Paweł Styra, odbywają się w Złotnikach od lat,
odkąd powstało tutaj DFK. W tym roku aranżację sali oraz program przygotowała Zuzanna Wieszala
(na zdjęciu z dziećmi z lewej), prowadząca zajęcia w świetlicy mieszkanka Złotnik. Upominki dostają
dzieci i młodzież – od pierwszego roku życia do ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej.
-

– tłumaczy Elżbieta Dobis.

Muszę przyznać, że ci starsi bardziej oczekiwali spotkania z Mikołajem i upominków, niż młodsi.
Cieszy ich, że się o nich pamięta

Kupił profesjonalny strój, który w części ufundowało nasze DFK, dzięki temu Kamil, jako Mikołaj
obsługuje nasze imprezy

Niemowlętom, które urodziły się w danym roku ofiarujemy pluszaki, tak, aby nikt nie poczuł się
pokrzywdzony

Dag

Złotniki

TU MIESZKA MIKOŁAJ

Zaśnieżyło, zaskrzyło, zamroziło i na ulice Złotnik, Chrząszczyc i Prószkowa ruszył zaprzęg św.
Mikołaja. Oczekiwany przez wszystkich święty dotarł 6 grudnia 2012 r. do tych, którzy go
wyczekiwali. Nie zabrakło go również podczas dorocznego spotkania mikołajowego
organizowanego w sołectwie przez DFK przy współpracy z radą sołecką.
Przybył tam dla dzieci i ich rodziców.

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszycach
przygotowały doroczną prezentację jasełek i występów związanych z Bożym
Narodzeniem. Spotkanie dzieci, rodziców i pracowników Zespołu odbyło się
w Restauracji „Antek” w Źlinicach. Wzruszonym rodzicom popisy ich dzieci
zapierały dech w piersiach – tańce, śpiewanie i recytacja zostały
perfekcyjnie przygotowane przez nauczycielki przedszkola i tak samo
wykonane przez malców.

Dag

Boguszyce

JASEŁKA DLA RODZICÓW

-
– pytał ksiądz

Czenczek, stawiając w opozycji
pojęcie dobra i zła, niewoli
i wolności. Nawiązał również do
sytuacji, w jakich często znajduje się
współczesna młodzież, do konie-
czności wybierania między postawą
właściwą, dobrą i szlachetną,
a potrzebą zdobycia a wszelką cenę
akceptacji grupy rówieśniczej.
Gimnazjaliści w skupieniu słuchali
kapłana, który własnym przy-
kładem, a także przez przyznanie się
do słabości, którym się przeciw-
stawia – inspirował młodych ludzi.
To, co mówił uznali za mądre,

Czy znacie kogoś, kto byłby
zniewolony dobrem?

a formę przekazu za bardzo
atrakcyjną.
-

–
ksiądz zdradza tajniki retoryki, która
sprawia, że tak łatwo mu zjednać
sobie młodzież. –

Duchowny pokazywał drogę, jaką
trzeba wybrać, by przeciwstawić się

Staram się posiąść umiejętność
prostego mówienia o skompli-
kowanych sprawach bożych

Mam mówić do
ludzi, nie ponad ich głowami.
Jednym z najważniejszych elemen-
tów naszego życia jest komuni-
kacja. Mówię tak, aby mnie
słuchali, ale nie udaję, że jestem ich
rówieśnikiem. Gdybym musiał tak
postąpić, byłaby to moja porażka.

złu. Nie ukrywał, że jest to droga
trudna i wymagająca poświęceń.
Jednak jej porzucenie w efekcie
może sprawić, że zło nas zdominuje,
a wtedy - bywa - spotkanie z księ-
dzem-egzorcystą będzie miało już
inny charakter.
-

– mówi ksiądz Janusz
Czenczek.

Pytają się mnie często, czy się boję.
Nie, nie boję się, cóż Zło może mi
zrobić? Nie znaczy to jednak, że je
lekceważę

Po raz kolejny Publiczne Gimnazjum w Prószkowie odwiedził egzorcysta
diecezji gliwickiej - ks. Janusz Czenczek. Charyzmatyczny kapłan
podzielił się z uczniami klas trzecich historią swojego posłannictwa
i doświadczeniami, ale przede wszystkim zwracał uwagę na codzienne
pokusy, które sprawiają, że dość łatwo możemy wkroczyć na ścieżkę
zła. Młodzież z prószkowskiej szkoły była pod wrażeniem zarówno
treści, jak i sposobu prezentacji tematu.

Prószków

TRUDNA DROGA
Jak tłumaczył duchowny, opętanie
człowieka przez szatana powinno
być powodem do ubolewania nad
tym człowiekiem.
-

– tłumaczył kapłan.

Czy jest jakaś forma obrony przed
szatanem? Istotą inteligentną
i przebiegłą? Tak, to korzystanie
z sakramentów, szczególnie pokuty
i eucharystii, to także udział w nie-
dzielnych mszach świętych, zgłę-
bianie świętej księgi, jaką jest Biblia
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Turniej zgromadził na starcie
8 drużyn złożonych z chłopców
z rocznika 2004 i młodszych
z drużyn: Football Academy Opole,
Odra Opole, OKiS Prószków, Chemik
Kędzierzyn - Kożle, Stal Osowiec,
UKS Gogolin oraz dwie drużyny
„Spiders” Krapkowice. Mecze, które
rozgrywane były w dwóch grupach,
stały na niezłym poziomie, a licznie
zgromadzona publiczność mogła
podziwiać ogromne zaangażowanie
chłopców. Po rozegranych łącznie
16 meczach, które obfitowały
w świetne akcje i bramki oraz
skuteczne interwencje obrońców

Piłka Nożna: Rocznik 2004 i Młodsi

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

Krapkowicka Szkółka Piłkarska „SPIDERS” zorganizowała
25 listopada 2012 r. Turniej Mikołajkowy, w którym uczestniczyli
młodzi piłkarze – reprezentanci gminy Prószków.

i bramkarzy, nadszedł czas na
podsumowanie turnieju. Każdy
z zawodników otrzymał pamiąt-
kowy medal i upominek od Św.
Mikołaja, a każda drużyna puchar.
Chcąc uniknąć niezdrowej w tym
wieku rywalizacji o punkty, organi-
zator poprowadził turniej bez
klasyfikacji końcowej. W tym wieku
nieważne jest zajęte miejsce ani
wyznaczenie wygranych i prze-
granych. Wygranymi są wszystkie
dzieci biorące udział w turnieju
i czerpiące radość z uprawiania
sportu.

II Turniej Mikołajkowy
zorganizowany przez
Soccer College Łubnia-
ny 9 grudnia 2012 r.
goszczący 7 drużyn,
rozgrywano systemem
„każdy z każdym”.
Drużyny, mimo
przyjacielskiego nasta-
wienia i hołdowania
idei fair play, grały
twardo i nie
odpuszczały.

FOOTBALL ACADEMY, ODRA OPOLE, POLONIA PRÓSZKÓW (dziewczyny),
OKiS PRÓSZKÓW, STAL OSOWIEC, ORZEŁ ŹLINICE SOCCER COLLEGE.

Wszystkie ekipy zaprezentowały się z bardzo dobrej strony. Jak ocenia
Jarosław Kublin, trener prószkowskiej drużyny - prawdziwej gry nie
brakowało.
-

– komentuje Jarosław Kublin.

Drużyny występujące w turnieju:

Mogliśmy obejrzeć wiele ciekawych pojedynków, zaciętą walkę, fajne
akcje, podania i wiele świetnych bramek! Jak zwykle dzieciaki nie zawiodły
i pokazały klasę. Godny odnotowania jest fantastyczny występ drużyny
dziewczyn z Prószkowa. Piłkarki prowadzone przez Sandrę Zyllę raz, że
pięknie wyglądały, to jeszcze nie ustępowały chłopakom. Grały twardo
i walczyły o każdy centymetr parkietu. Od pierwszego gwizdka dały
wszystkim do zrozumienia, że łatwo skóry nie zamierzają sprzedać.
I dokładnie tak właśnie było

Piłka Nożna: Rocznik 2002 i Młodsi

PRZYJACIEL SOCCER COLLEGE

Towarzystwo Sportowe Chemik Kędzierzyn – Koźle, organizator trzeciej
edycji turnieju zapewnił dobrą zabawę, dramatyczne mecze, sportową
walkę i zaciętą rywalizację. Nie zabrakło też uśmiechów dzieci, dopingu
rodziców i publiczności dynamicznie zagrzewającej młodych
zawodników do gry. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe dyplomy
i medale, torby z niespodziankami, a dla najlepszych czterech zespołów
organizatorzy ufundowali także puchary.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w III Turnieju Mikołajkowym brało udział
osiem zespołów, które podzielone zostały na dwie grupy, w każdej po
4 zespoły. W III Edycji turnieju zagrali: gospodarze TS CHEMIK I Kędzierzyn-
Koźle, TS CHEMIK II Kędzierzyn-Koźle oraz Spiders Krapkowice, OKiS
PRÓSZKÓW, MKS Gogolin, Victoria Żyrowa, Fortuna Głogówek.

Piłka Nożna: Rocznik 2003 i Młodsi

III TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

DOBRY START

CENNE DOŚWIADCZENIE

Młodziczki z klubu Polonia Prószków uczestniczyły w Turnieju
Mikołajkowym "Przyjaciele Soccer College" w Dobrzeniu Wielkim,
rywalizując na boisku z drużynami chłopięcymi. Startujące drużyny zajęły
kolejno miejsca: 1. Football Academy, 2. Odra Opole, 3. Polonia Prószków –
dziewczyny, 4. Polonia Prószków, 5. Stal Osowiec, 6. Orzeł Źlinice, 7. Soccer
College.
Skład drużyny dziewcząt: Sopa Marietta, Blach Natalia, Kubrak Dominika,
Rasch Paulina, Smykała Patrycja, Heuer Nikola, Żyznowska Paulina, Blach
Aleksandra, Kurpierz Dominika, Gaworek Kinga, Kucaj Wiktoria, Rożek
Martyna.

W Głogówku odbyły się Eliminacje do Halowych Mistrzostw Polski Juniorek
Młodszych. Spośród czterech ekip, najlepsza drużyna uzyskała awans do
najlepszej ósemki w kraju i walczyć będzie o tytuł Mistrza Polski
w finałowym turnieju. Nasze zawodniczki po raz pierwszy rywalizowały
z innymi drużynami na hali, ale mimo to ambitnie walczyły i do domu wróciły
z kolejnym cennym doświadczeniem.
Skład : Lellek Simona, Hinc Aleksandra, Kubrak Dominika, Gaworek Kinga ,
Kaźmierz Angela(kapitan), Margos Magdalena. Blach Natalia, Smugowska
Paulina, Smykała Patrycja, Sopa Marietta, Wierzchanowska Anna.
Wyniki:
Rolnik B. Głogówek : Polonia Prószków 9:1 (4:0)
Polonia Prószków : Tygryski Świętochłowice 0:11 (0:8)
Polonia Prószków : UKS Gamów 1:1 (1:1)
Tabela końcowa:
1. Tygryski Świętochłowice
2. LKS Rolnik B. Głogówek
3. UKS Gamów
4. Polonia Prószków

POLONIA PRÓSZKÓW - DZIEWCZĘTA
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