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Na niecodzienny pomysł wzbudzenia kreatywności uczniów wpadł
nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie - Kazimierz
Janczak. Zaprosił uczniów klas I-III z terenu gmin Prószków
i Komprachcice nie tylko do wzięcia udziału w rozgrywkach gier
planszowych, ale także do ich tworzenia. Efekt był naprawdę
spektakularny.

16 grudnia 2014 r. w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu w Prósz-
kowie odbył się finał Szkolnego Festiwalu Gier Planszowych, który w pla-
cówce był organizowany po raz pierwszy. Uczniowie zostali zaproszeni do
opracowania własnych koncepcji gier i ich wykonania. Prace, które mogliś-
my podziwiać podczas finału robiły wrażenie: od tradycyjnych plansz rozkła-
danych na stołach, pojawiły się także gry pionowe oraz przestrzenne. Trud-
no było uwierzyć, że ich autorami są dzieci w wieku od 6 do 9 lat.

Prószków

Plansza zamiast ekranu

Więcej na stronie 2

LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich realizował w 2014 roku
projekt „Derkacz”, którego celem było wyznaczenie i promocja
ochrony ważnych pod względem przyrodniczym łąk gmin obszaru
Partnerstwa, w tym Prószkowa oraz gmin: Korfantów, Prudnik
i Biała, należących do LGD „Wspólne Źródła”. Szczególną uwagę
zwrócono na gatunki parasolowe, czyli ptaki: derkacz, kszyk oraz
czajka, a także motyle z rodziny modraszkowatych.

Jak podają inicjatorzy projektu na swojej stronie internetowej, podmokłe
łąki występujące w Borach Niemodlińskich w obniżeniach niewielkich

najczęściej cieków i zbiorników wodnych (jak Biała, Ścinawa Niemodlińska,
Potok Prószkowski, Wytoka, Kiełcznica, Staw Olszowy, Pustelnik, Loża czy
Kamaszka) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie torfowisk niskich lub przej-
ściowych (Złote Bagna, Kwiczalnia), to ogromne bogactwo gatunków roślin
i zwierząt. Projekt realizowany przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich we
współpracy z Dolnośląskim Ruchem Ochrony Przyrody w większości po-
twierdził te oczekiwania. Na terenie gminy Prószków do najciekawszych
obszarów pod względem występowania gatunków parasolowych należą
trzy kompleksy łąk, położone w okolicy Ligoty Prószkowskiej. O nich m.in.
mówił podczas podsumowania projektu Paweł Kisiel z DROP (na zdjęciu).

Ligota Prószkowska

Łąki w projekcie

Więcej na stronie 3

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.

Ingeborg Odelga

Januar

Styczeń
Tłumaczenie: J.J.

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.

Informujemy, że 14 stycznia br. (środa), w Auli Wyższego Seminarium Duchownego
w Opolu (ul. Drzymały 1a) odbędzie się konferencja popularno-naukowa pn.:

Rozpoczęcie z udziałem Burmistrz Prószkowa Róży Malik o godz. 9:45

Kościół katolicki w systemie III Rzeszy
Duszpasterstwo w archidiecezji wrocławskiej w czasie II wojny światowej
Ofensywa wojsk radzieckich na Śląsku Opolskim 1945
Martyrologium duchowieństwa na Śląsku Opolskim
Los ludności cywilnej w 1945 r. na Śląsku Opolskim
Czy historia jest nauczycielką życia?
Tragedia górnośląska w miejscowościach podopolskich - pamięć pojednana
Prezentacja filmu „Nieopowiedziany 1945”

Godziny odjazdu autobusu:
Zimnice Wlk. 8:10 Zimnice Małe 8:20 Źlinice 8:30
Boguszyce 8:40 Chrzowice 8:50 Folwark 9:00
Winów 9:10

Tragedia Górnośląska w miejscowościach podopolskich - 1945.

W programie:

Zapraszamy mieszkańców do udziału.

W piątek, 23 stycznia br., o godzinie 15.30 spod kaplicy w Folwarku
wyruszy droga krzyżowa wiodąca od Folwarku przez Chrzowice,

Boguszyce, Źlinice, Zimnice Małe do Zimnic Wielkich.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału.
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Mieszkańcy Winowa, jak każdego roku, tak i w 2014 wzięli udział
w akcji „Szlachetna Paczka”. Jednej z rodzin objętych tym przedsię-
wzięciem zapewnili wspaniałe święta kupując nie tylko to, czego
oczekiwali potrzebujący, ale także prezenty niespodziewane, tym bar-
dziej dające wiele radości. Samorząd Winowa z sołtysem i radnym
Janem Damboniem dziękują wszystkim wspierającym za ogromne
zaangażowanie, nieocenioną pomoc i wrażliwość przy przygotowaniu
„Szlachetnej Paczki”.

Mikołaje z Winowa

Zespół Taneczny Scorpion Dance Team, działający w Ośrodku
Kultury i Sportu w Prószkowie uczestniczył w połowie grudnia
2014 roku w Międzynarodowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego
w Mikołajkach.

Zespół Scorpion od ponad pół roku ciężko pracował nad przygotowaniem
odpowiedniego programu artystycznego, ćwicząc codziennie układy

choreograficzne pod okiem instruktor Magdaleny Kolman. Szlifowanie
umiejętności doceniła Międzynarodowa Komisja Sędziowska Festiwalu,
która nagrodziła prezentacje. Zespół Scorpion, godnie reprezentując Prósz-
ków zdobył:
1 miejsce - złoty medal w kategorii formacje street dance show powyżej
15 lat za choreografię pt. „Terminator” w wykonaniu grupy SCORPION
SENIORZY
2 miejsce - srebrny medal w kategorii mini formacje disco dance powyżej
15 lat za choreografię pt. „Snow” w wykonaniu grupy SCORPION SENIORZY
2 miejsce - srebrny medal w kategorii mini formacje street dance show
powyżej 15 lat za choreografię pt. „Portal” w wykonaniu grupy SCORPION
SENIORZY
2 miejsce - srebrny medal w kategorii duety disco dance powyżej 15 lat -
Anna Hadamik i Michał Gonsior
2 miejsce - srebrny medal w kategorii dolo disco dance mężczyzn 12-15 lat -
Paweł Kolman
3 miejsce - brązowy medal w kategorii min formacje street dance 12-15 lat
za choreografię pt. „Gospel” w wykonaniu grupy SCORPION JUNIORZY.
4 miejsce - w kategorii mini formacje disco dance do 11 lat za choreografię
pt. „Silver” w wykonaniu grupy SCORPION BOOM

Tancerze z Prószkowa już rozpoczęli przygotowania do Mistrzostw Polski.

Zdjęcie: archiwum zespołu

Scorpion błyszczy w Mikołajkach
We niedziela po kościele
Hyjdla, Pyjter i ojcowie
wszystkich proszą na wesely

W WYKONANIU STOWARZYSZENIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "KOMES”

Kierownictwo produkcji inscenizacji:
Scenariusz i reżyseria:
Kierownictwo muzyczne:
Choreografia: i (grupy dziecięce)
Scenografia:
Konsultacja etnologiczna:

Bilety w cenie 35 zł do nabycia w OKiS Prószków
oraz www.kupbilecik.pl; zamówienia i informacja: 730 621 666

31 stycznia 2015 r., godz. 18.00
Sala Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

Zapraszamy

INSCENIZACJA WESELA OPOLSKIEGO

Helena Król
Józef Kaletta

Jan Herba
Danuta Staniś Magdalena Kampka

Bronisława Świerc
prof. Teresa Smolińska

Bilet na to wydarzenie może być znakomitym prezentem
na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Prószków

Świątecznie przed kościółkiem

Na terenie Ośrodka Kultury i Sportu, przed kościołem poewangelickim
w drugą niedzielę Adwentu odbył się tradycyjnie Jarmark Bożonaro-

dzeniowy. Zapłonęło ognisko, przy którym ogrzewali się mieszkańcy miasta
i okolic. Ciekawe i oryginalne upominki oraz smaczne wypieki zapropo-
nowali przedstawiciele prószkowskich instytucji: szkół, Domu Pomocy
Społecznej, OKiS. Stoiska otworzyli tego dnia również lokalni rzemieślnicy
oraz firmy serwujące potrawy. Na zaaranżowanej przed wejściem do koś-
cioła scenie wystąpili członkowie klubu wokalnego, zespół DPS „Amazonki”
oraz „Przysieczanki”. Do późnego wieczora miejsce to rozświetlało ciepło
świątecznych lampek i ogniska.

Na zdjęciach:

1. Kolorowe stoiska zachęcały do zakupów - na zdjęciu ciasta przygotowane przez
prószkowskie gimnazjum.

2. „Przysieczanki”, jak zawsze, zaprezentowały podczas występu wysoki poziom
wokalny.

3. Paulina Klosa godnie reprezentowała klub wokalny prowadzony przy OKiS przez
piosenkarkę Żanetę Plotnik.

1

2 3
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Na terenie gminy Prószków CITYMEDIA NET sp. z o.o.,
firma wchodząca w skład Grupy Multiplay, prowadzi prace, których
efektem będzie nowa infrastruktura światłowodowa. Jest to projekt
unijny realizowany pod nazwą: „Zapewnienie dostępu do Internetu
na etapie ostatniej mili”.  Spółka informuje, że w związku
z wdrażaniem projektu jej przedstawiciele będą kontaktować się
z mieszkańcami gminy.

Celem projektu jest rozwój gospodarczy całego regionu, a jego zasięg
obejmuje w gminie miejscowości: Boguszyce, Chrząszczyce, Chrzowice,

Folwark, Górki, Nowa Kuźnia, Winów, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie, Złotniki,
Źlinice. Światłowody z pewnością poprawiają dostęp do szybkiej transmisji
danych, której jakość nie jest uzależniona od warunków atmosferycznych.

ak zapewniają reprezentanci firmy mieszkańcom gminy Prószków, którzy
wyrażą na to zgodę, zostaną wykonane przyłącza światłowodowe z wyko-

rzystaniem słupów energetycznych. Przyłącze jest usługą nieodpłatną, a klient
nie jest zobowiązany do zawarcia jakiejkolwiek umowy.

Więcej informacji pod nr tel. - Łukasz Nowak.

J

533 403 804/(77) 540 22 47

Światłowody w gminie

Środowisko naturalne Borów Niemodlińskich jest jednym z najważniejszych
obszarów przyrodniczych województwa opolskiego, a siedliska łąkowe,
wraz ze stawami i torfowiskami należą do szczególnie cennych. Jak podają

inicjatorzy projektu, „wskutek nie-
właściwych melioracji zwłaszcza na
przełomie XIX i XX wieku oraz w la-
tach 70. ubiegłego stulecia, zaprzes-
tania wypasu bydła i porzucenia
koszenia, miejsca te uległy dziś prze-
suszeniu, torfowiska murszeją i za-
rastają trzcinowiskami, drzewami
i krzewami”. Sytuacji nie poprawia
fakt, że rolnicy i dzierżawcy tych tere-
nów nie znają ich przyrodniczej war-
tości. Właśnie poprawie takiego
stanu rzeczy ma służyć projekt „der-
kacz”.
-

- mówi Jadwiga Wójciak - prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo
Borów Niemodlińskich”.

rojekt ochrony parasolowych gatunków ptaków i motyli stał się szansą
na odtworzenie i zachowanie najcenniejszych wilgotnych łąk Borów

Niemodlińskich. Co więcej wpłynął na zwiększenie świadomości mieszkań-
ców terenu, jak ważne są dla środowiska badane obszary. Na terenie gminy
Prószków wyodrębniono trzy duże skupiska cennych pod tym względem łąk,
które dla celów badawczych nazwano „Łąki Prószkowskiego Potoku”
i przypisano im liczby: 1, 2, 3. Są to trzy obszary łąkowe położone wzdłuż
Prószkowskiego Potoku w Ligocie Prószkowskiej, okolice Przysieczy i Nowej
Kuźni. Według ocen zespołu projektowego, są to łąki wilgotne i świeże,
zróżnicowane, bardzo dobrze wykształcone i utrzymane. Odnotowane

Właściciele tych terenów często nie

wiedzą, że mogą otrzymać dopłaty rolnośrodowiskowe za te tereny, oczy-

wiście, jeśli gospodarowanie nimi przeprowadzane jest w sposób odpo-

wiedni

P

zostały tutaj gatunki derkacza (24),
czajki (2), kszyka.
W sumie badacze ocenili 16 łąk wokół
Borów Niemodlińskich. O to, jakie
konsekwencje będzie miał projekt dla
mieszkańców, czy samorządów, zapy-
taliśmy prezes Jadwigę Wójciak:
- Przede wszystkim zależy nam na

poprawie świadomości właścicieli

tych gruntów i wskazanie, jakie ko-

rzyści mogą odnosić z faktu posiada-

nia takich łąk. Może to być także

pomysł na stworzenie ścieżek eduka-

cyjnych, chociaż takie przedsięwzięcie

wymagałoby stworzenia określonej

infrastruktury, która pozwoliłaby

zachować te cenne siedliska i unie-

możliwiałaby ich niszczenie. Zasta-

nawiamy się także - jako stowarzy-

szenie - nad możliwością wydzierża-

wienia tych obszarów, których właści-

cielem jest Agencja Nieruchomości

Rolnych. Wtedy moglibyśmy samo-

dzielnie dbać o te łąki.

Dagmara Duchnowska

Korzystałam z informacji ze strony

boryniemodlinskie.pl (tam też więcej informacji o projekcie)

Zdjęcia: internet.

Ligota Prószkowska

Łąki w projekcie
Dokończenie ze strony 1

Gatunek parasolowy zwany też osłonowym (ang. umbrella species) oznaczającą

takie gatunki roślin i zwierząt, których ochrona pociąga za sobą ochronę wielu

innych, współwystępujących gatunków, a także - co bardzo ważne - ich siedliska.

Trudno bowiem chronić zwierzęta czy rośliny bez ochrony miejsc ich wystę-

powania. Gatunki parasolowe są zwykle dość ściśle związane z konkretnym

biotopem, czyli środowiskiem życia i mogą służyć do wskazywania jakości

środowiska - ekosystemów.

Derkacz

Kszyk

Czajka



KRONIKARZstrona 4 styczeń 2015

Prószków

Plansza zamiast ekranu
Dokończenie ze strony 1

W ścisłym finale o miano najlepszych rywalizowało 12 gier planszowych
z trzech szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie, Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Złotnikach i Publicznej Szkoły Podstawowej z Chmielo-
wic. Jury stanowiły trzyosobowe reprezentacje klas I-III z pięciu szkół (do
finalistów dołączyły placówki z Boguszyc i Zimnic Wielkich), z których każda
miała do przyznania sześć punktów.
Pierwsze miejsce ex aequo przypadło:
Pawłowi Pietruszce z klasy I PSP Prósz-
ków za grę „Podróż z dinozaurami”
oraz Dominikowi Golcowi z ZSP w Złot-
nikach za „Wyprawę do fontanny mło-
dości”. Trzecie miejsce zajął Sebastian
Weber i jego gra „Wyścigowe auta”.
Nagrodę publiczności zdobył Piotr
Baron za grę „Zdobądź szczyt mine-
craft”, a specjalną nagrodę ufundo-
waną przez Urząd Miejski w Prósz-
kowie zdobyła gra „Droga do gwiazd”,
której autorką jest Justyna Lazik z ZSP

Złotniki.
-

- przyznaje Kazimierz
Janczak, nauczyciel w klasach I-III,
pracujący metodą projektu. -

W sumie w trakcie konkursu powstało 36 gier, z czego 12 trafiło do ścisłego
finału, a 20 było także prezentowanych podczas festiwalu. Obecni na sali
uczniowie klas III już byli zawiedzeni tym, że w następnej edycji nie wezmą
udziału - to festiwal dla pierwszych trzech klas szkół podstawowych.
Sponsorzy zadbali o wysoką jakość nagród - uczniowie tym chętniej angażo-
wali się w przygotowanie gier. Każdy chciał wygrać, dlatego też ogłoszeniom
wyników towarzyszyły wielkie emocje. Autorzy gier, którzy zdobyli pierwsze
trzy miejsca otrzymali tablety, pozostali wyróżnieni profesjonalne gry plan-
szowe.

oraz firmy:

Wierzyłem, że uczniowie są z tym

wyzwaniem poradzą, chociaż przyz-

nam, że nie wszyscy byli przekonani

tak, jak ja

Jak

widać, to, co się tutaj wydarzyło prze-

rosło nasze oczekiwania. Uczniowie

nie tylko poradzili sobie z logiką gry,

ale także z ich wykonaniem, a to nie

było takie proste, zwłaszcza w przypadku gier przestrzennych. W ich

przygotowaniu na pewno pomagali rodzice, ten festiwal był więc okazją nie

tylko do pokazania, czym się dzieci pasjonują, ale także do wspólnego

spędzenia czasu z rodzicami.

Dagmara Duchnowska

Imprezę wsparli:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PSP w Prószkowie „SZEROKIE
HORYZONTY”

Hotel Arkas, Bassau, TELENETIK, Pracownia Złotnicza Marek
Kulik, Restauracja Zamkowa, Vitra.

Piotr Baron, III klasa,
PSP Prószków,
ulubiony przedmiot:
wychowanie fizyczne:

- W przygotowaniu gry

pomagała mi trochę mama,

to trwało bardzo długo, raz

nawet pracowaliśmy

do 1 w nocy. Bardzo mi się

to podoba.

Dominik Golec, II klasa,
ZSP w Złotnikach,
ulubiony przedmiot:
matematyka:

- Pomysł wziąłem z filmu

„Piraci z Karaibów”. Pomagali

mi rodzice.

Prószków

Świąteczny czas nastał

Do wspólnego przeżywania atmosfery Świąt Bożego Naro-
dzenia zapraszali i duzi, i mali. W sali widowiskowej Ośrodka
Kultury i Sportu w Prószkowie zgromadzili się najbliżsi
przedszkolaków z prószkowskiej placówki. Dzieci przygo-
towały bloki prezentacji artystycznych związanych z grud-
niowymi wydarzeniami. Do placówki uczęszcza obecnie 83
dzieci, na scenie stanęły cztery grupy, które zaprezentowały
zróżnicowany program artystyczny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie zorganizował
9 grudnia 2014 r. imprezę mikołajkową dla podopiecznych Ośrodka.
W imprezie uczestniczyło około 60 dzieci wraz z rodzicami.

Pracownicy Ośrodka przygotowali poczęstunek oraz mnóstwo zabaw,
którym nie było końca. Mieli również okazję porozmawiać na innym

gruncie o radościach i problemach nurtujących przybyłych gości. Na spot-
kaniu jednak najważniejszy był Mikołaj, który oczywiści przywiózł z sobą
prezenty.
Dziękujemy Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie za pomoc w orga-
nizacji tego wydarzenia. Mikołaj nie zapomniał również o podopiecznych,
którzy korzystają z pomocy w formie usług opiekuńczych. Do tych osób
dotarły również skromne upominki wraz ze szczerymi życzeniami świątecz-
nymi.

Kierownik MOPS

Małgorzata Chrynus

Prószków

Wspólne świętowanie
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Po raz drugi koło DFK zorganizowało
w sołectwie wspólne pieczenie pier-
ników dla dzieci i młodzieży. Na
Adventbasteln przybyło 23 osób -
każdy otrzymał czapeczkę św. Miko-
łaja i kulkę piernikowego ciasta,
z którego uczestnicy samodzielnie
wykonali pierniki, które później zo-
stały upieczone z pomocą pań z DFK.
Ciasto przygotowane według prze-
pisu mieszkanek Ligoty: Klementyny
Hończa i Marii Klosa zawsze się dos-
konale sprawdza, więc i tym razem
wypieki były pyszne, a dzięki dzie-
ciom także pięknie ozdobione.
-

- mówi Jul ia Bartusz,
przewodnicząca DFK w Ligocie
Prószkowskiej. -

Dzieci nie tylko piekły pierniki, ale

także brały udział w zajęciach plas-

tycznych, tematycznie związanych ze

świętami

Było i malowanie

gipsowych aniołków, które przy-

stroiły na święta nasz kościół, wyko-

nywaliśmy też ozdoby na choinki.

Każdy z uczestników otrzymał gorący

poczęstunek.

Ligota Prószkowska
Adventbasteln

Złotniki

Czas Mikołajów
W ostatnich dniach grudnia na terenie gminy Prószków święty
Mikołaj gościł nader często. Redakcja „Kronikarza” towarzyszyła
ulubionemu przez dzieci świętemu. Byliśmy m.in. na spotkaniu tego
świętego z najmłodszymi mieszkańcami sołectwa Złotniki. Paczki
dla dzieci ufundowało tutejsze DFK.

Prószków

Święty, czyli Santa
Młodzi uczestnicy prowadzonego przez Helenę Kowol Samstagskurs
(Sobotniej Szkoły Języka Niemieckiego) przy DFK w Prószkowie
uczestniczyli w dorocznym spotkaniu z Mikołajem.

Grupa, która teraz się spotykała była naprawdę bardzo dobra - mówi

Maria Zdera, szefowa DFK w Prószkowie. Wysoko oceniam też pracę

nauczycielki, która w znakomity sposób potrafi i uczyć, i bawić. W dodatku

wszystko to, co tutaj widzimy także sama przygotowała.

-

W ostatniej edycji Sobotniej Szkoły Języka Niemieckiego uczestniczyło 30
dzieci, które były podzielone na dwie grupy. W tych zajęciach można uczest-
niczyć wielokrotnie.

Patrycja (10 l.) i Kinga (6 l.) z mamą Lucyną własnoręcznie przygo-
towały dla niej świąteczny upominek. W paczce znalazły się: bombki,
ozdoby z masy solnej, cukierki i kartki świąteczne. Mama dziewcząt
przyznaje, że udział w Samstagskurs pomaga ćwiczyć córkom język.
Wzbogaca się ich słownictwo i dużo lepiej radzą sobie w szkole,
a przede wszystkim dużo odważniej mówią po niemiecku.
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DFK Prószków zaprosiło na Weihnachtsfeier do sali Ośrodka Kultury i Sportu
w Prószkowie. I tutaj, podobnie, jak w innych sołectwach, prócz świą-
tecznego poczęstunku na scenie wystąpi najmłodsi mieszkańcy miasta.
Przedwigilijne spotkanie było okazją do spotkania się szerszego niż zwykle
grona członków DFK i ich rodzin.

Prószków

Bożonarodzeniowe spotkanie

14 grudnia 2014 roku Zarząd DFK w Zimnicach Wielkich zorganizował
imprezę bożonarodzeniową - Weihnachtsfeier. Na spotkanie, które odbyło
się w sali wiejskiej przybyło wiele osób. Na stołach stanęły tradycyjne
wigilijne dania, a w świąteczny nastrój wprowadziły zebranych występy
przedszkolaków, Pauliny Rasch oraz Pauliny Klosa oraz zimnicka orkiestra
dęta. Jak każe tradycja, Weihnachtsfeier rozpoczęło zaśpiewanie hymnu
śląska „Oberschlesien ist mein liebes Heimatland”.

Zimnice Wielkie

Weihnachtsfeier

Strażacy z jednostki OSP Złotniki zorganizowali 3 stycznia br. na boisku
wiejskim spotkanie noworoczne. Do wspólnego kolędowania zaprosili
mieszkańców sołectwa i okolic.
- - mówi radny miejski, a zarazem strażak -
Dawid Kochanek. -

Podczas kolędowania odbyła się zbiórka publiczna na rzecz zakupu do
strażackiego wozu sprzętu ratowniczego.

Była to pierwsza taka impreza

Wszystko przygotowane zostało z funduszy straży,

chcieliśmy poczęstować każdego, kto przyjdzie i wspólnie pośpiewać przy

ognisku.

Złotniki

Pierwsze takie kolędowanie

W PRÓSZKOWSKIEJ KUŹNI TRWAJĄ WARSZTATY KOWALSTWA

ZAINTERESOWANYCH UCZESTNICTWEM I NABYCIEM

NOWYCH, NIECODZIENNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAPRASZAMY.

KONTAKT:

JANUSZ SAWICZ, TEL. 666 310 641

MŁODZIEŻOWA
ORKIESTRA DĘTA

ZAGRA

W KOŚCIELE
PW. MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ

W CHRZĄSZCZYCACH

KAPRYS

11 STYCZNIA 2015 R., O GODZ. 14.00

ZAPRASZAMY

NOWOROCZNY KONCERT
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Skład: Arek Pekar, Ola Słota, Paweł Pietruszka, Tobiasz Dobis, Filip Bera, Marcin
Wojtaszek, Marcel Zyraja, Mateusz Kuchczyński, Leonard Iwański, Kuba Kublin,
Kuba Marcinkowski, Marek Stach, Tomek Miedziejko, Jan Kotula, Michał Świerc,
Sebastian Wojtun, Piotrek Świątkiewicz, Przemek Świst, Maks Sołtysek, Damian
Wojtun, Filip Wystrach, Adam Orliński, Karol Jany, Szymon Roesler, Oskar Kluczny.
Trener: Tomasz Perka

SKRZATY

Skład: Łukasz Staniów, Igor Miśtalski, Maciek Dobranowski, Kuba Wieczorek,
Adam Hankus, Michał Korpacki, Bartek Żyznowski, Kacper Wójcicki, Kacper
Mańkiewicz, Simon Kluczny, Piotrek Horak, Mikołaj Maciejczyk. Trenerka: Sandra
Zylla

Skład: Oskar Pater, Nikodem Dąbrowski, Kamil Przywara, Kamil Żakowicz,
Dominik Wieczorek, Marcel Henek, Wiktor Modrzewski, Bartek Kaliński,
Sebastian Weber, Paweł Pekar, Paweł Wencel, Paweł Krajczyk, Franek Miążek,
Igor Korpacki, Marcel Piwowar. Trener: Jarosław Kublin

ŻAKI

ORLIKI

- Skąd się wzięła w Pana życiu sportowa pasja?

- Kogo Pan obecnie trenuje?

- Jak się pracuje z tak małymi dziećmi?

- Czy w swojej pracy wykorzystuje Pan jakieś specjalne metody trenin-
gowe?

- Często jeździcie na zawody, bywa, że dzieci płaczą, gdy przegrywają?

- A jak ocenia Pan zaangażowanie rodziców?

- Po przerwie świątecznej z pewnością ruszą ponownie treningi…

- Dziękuję za rozmowę.

- Mieszkam w Prószkowie od 1980 roku, z wykształcenia jestem technikiem
mechanikiem, pracuję w DPS jako kierowca, ale piłka nożna zawsze była
obok mnie. W młodości grałem w piłkę w Polonii Prószków, jednak dość
szybko zakończyłem „karierę” - pojawiło się szkoła, wojsko, inne obowiązki.
Potem miałem krótki epizod z sędziowaniem - półtora roku - ale został przer-
wany przez chorobę. Mimo to nie zamierzałem rezygnować ze swojej pasji,
zdecydowałem się ukończyć kurs instruktora piłkarskiego. Tą grupą młodych
piłkarzy przy OKiS zajmuję się od trzech lat, wcześniej zajmowałem się
juniorami w Polonii Prószków i LZS Dąbrówka Górna.

- Najmłodsi to rocznik 2010, ale w zasadzie każdy, kto po raz pierwszy przy-
chodzi na trening, trafia do mnie, nawet ci starsi. Po jakimś czasie robimy
selekcję i albo trafią do grupy zaawansowanej, albo do grupy starszych
roczników. Zazwyczaj pod moją opieką znajdują się dzieci od 4 do 8 lat. W tej
chwili zapisanych w mojej grupie jest 26 osób, w tym jedna dziewczynka
z Domecka, jak widać są w drużynie nie tylko zawodnicy z gminy Prószków.

- To bardzo specyficzne zajęcia. Małe dzieci trzeba uczyć obowiązkowości,
systematycznego treningu. Czasami jest ciężko, zwłaszcza gdy wracają do
zajęć od września, po wakacjach, kiedy to zapominają co to jest trening.

- Przy pracy z takimi małymi dziećmi trzeba zawsze dostosowywać metody
treningowe do różnych czynników. Należy szybko reagować, czasami trudno
jest się trzymać ustalonego planu. Np. zbyt duża ilość zawodników lub
zachowanie dzieci, które akurat nie mają nastroju na trening przeszkadzają.
Należy być czujnym.

- Oczywiście. Pamiętam taką sytuację sprzed dwóch lat: pojechaliśmy na
zawody, przegrywaliśmy 0:2, na ławce rezerwowej czterech zawodników,
a ponieważ zawsze staram się, aby wszyscy zagrali w meczu, więc odwracam
się do nich i mówię, że mają wejść na boisko. A oni odmawiają, ponieważ
przegrywamy. Generalnie jednak, dzieci bardzo chętnie biorą udział w za-
wodach - czekają na kolejne i widzę, że jest to dla nich nagroda za ciężką
pracę.

- Muszę przyznać, że rodzice bardzo często przeżywają mecze bardziej niż
dzieci. Taki doping czasami źle wpływa na piłkarzy. Dlatego ustaliliśmy, że
rodzice podczas zajęć nie przebywają na sali gimnastycznej, aby nie rozpra-
szać dzieci.

- W styczniu rozpoczynamy treningi, zawsze mogą dołączyć nowi zawodnicy,
w każdej chwili, nigdy nie zamykamy grupy.

Szkólka piłkarska OKiS

Trener najmłodszych

z Tomaszem Perką rozmawia Dagmara Duchnowska

Szkółka piłkarska przy Ośrodku Kultury i Sportu działa już siedem lat. W minio-
nym roku cieszyła się szczególnym zainteresowaniem. Na początku roku i w po-
łowie został przeprowadzony nabór do szkółki z roczników 2004-2010 i zgłosiło
się ponad 20 chłopców. Łącznie z zawodnikami z poprzednich lat oraz biorąc
pod uwagę rocznik ostatni, który kończy przygodę w naszej szkółce liczba jest
zawsze ta sama 50 adeptów. Chłopcy zostali podzieleni na trzy grupy: skrzaty,
żaki i orliki. Treningi odbywały się dwa razy w tygodniu. W jesieni i na wiosnę
zarówno na sztucznych boiskach jak i na sali sportowej w prószkowskim gim-
nazjum w okresie zimowym. Dzięki dobrej współpracy z trenerami innych
szkółek znajdujących się w naszym województwie oraz po za nim mogliśmy
rozegrać wiele sparingów oraz uczestniczyć w wielu turniejach.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali
nam przez ten cały rok. Jesteśmy za tą pomoc naprawdę bardzo wdzięczni
i liczymy na współpracę w kolejnych latach. Tym samym chcemy życzyć wszyst-
kim szczęśliwego nowego roku 2015, żeby był tak samo owocny dla was wszyst-
kich jak dla nas.

Dziękujemy
Trenerzy Szkółki OKiS Prószków
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I edycja Ligi Śląsko-Opolskiej dla najmłodszych zawodników ULKS Orzeł
Źlinice była prawdziwym wyzwaniem. Grupa młodych piłkarzy
trenowała zaledwie kilka miesięcy, a już mierzyła się z równolatkami
z klubów piłkarskich najwyższej klasy. Do zwycięstwa zabrakło im tylko
4 punktów. O tym, jak prowadzi się taki zespół mówi trener Skrzatów
i Żaków - .
- Jak długo pracuje Pan z zawodnikami?

- Jakie metody treningowe stosuje Pan w pracy z dziećmi?

- W Lidze Śląskiej zajęliście drugie miejsce, chociaż trenowaliście tak
krótko. Jak to się udało?

- Łatwo jest skupić uwagę tak młodych piłkarzy?

- A jak tam wam poszło?

- Można powiedzieć, że buduje Pan przyszłość Orła Źlinice, a może także
innych klubów, reprezentacji kraju. Im szybciej tym lepiej?

- Dziękuję za rozmowę.

- Dopiero od roku i jest nas w porównaniu z tamtymi drużynami niewielu. To
istotne, gdy trzeba wybrać skład na mecz. W Zabrzu zespoły liczą po 80, 90
osób. U nas ta liczba oscyluje wokół 30, w lidze brało udział 13. Inne drużyny
mogły być spokojne, nawet, gdy niedyspozycję miało kilkunastu piłkarzy.

- Zdecydowałem się na zakup niemieckiego specjalnego programu trenin-
gowego. Piłka nożna jest moją pasją. Pochodzę z Częstochowy, gdzie grałem
w Rakowie Częstochowa, od 15 lat szkoliłem w Źlinicach juniorów. Przyz-
naję, że najlepiej czuję się szkoląc młodych. Tutaj widać najszybciej postęp
w treningu, to motywuje i jest bardzo satysfakcjonujące. Wspiera mnie
w treningu Karol Wójciak, który prowadzi zajęcia ogólonorozwojowe.

- Już po paru miesiącach widać było, że zawodnicy zaczynają przyswajać
piłkę, chociaż początki były trudne, przegrywaliśmy nawet piętnaście do
zera. Obiecałem jednak, że na wiosnę 2015 będzie lepiej, a okazało się, że
było lepiej już na przełomie września i października 2014.

- Oczywiście, nie jest to łatwe. Dzieci naturalnie szybko się nudzą, nie potra-
fią, jak dorośli skupić się dłużej na jednym ćwiczeniu, dlatego muszę szybko
reagować, starać się, żeby treningi były ciekawe. Krótko mówiąc: muszę dać
z siebie wszystko. Cieszy mnie, gdy są takie efekty, jak ta pozycja w Lidze
Śląsko-Opolskiej, czy w Radzionkowie.

- W turnieju mikołajkowym w Radzionkowie brało udział osiem drużyn,
w większości były to szkółki lub akademie piłki nożnej, między innymi
zawodnicy szkółki Juventusu Turyn z Piekar Śląskich. Zajęliśmy w tych
zawodach piąte miejsce i zabrakło nam tylko jednej bramki aby wejść do
strefy medalowej. Wielka szkoda, bo wygraliśmy trzy mecze, mieliśmy tylko
jedną porażkę, a mimo to nie walczyliśmy o medale. To jednak świadczy
o wysokim poziomie tych zawodów.

- Na pewno. Już kilkulatkowie wykazują talent, mogą rozpocząć treningi. Tak
właśnie postępują śląskie kluby. Z grupy kilkudziesięciu osób część odpad-
nie, część będzie przeciętna, ale zawsze jest szansa odkrycia prawdziwego
diamentu. To jednak zależy od wielu czynników, również od osób, o których
się rzadko przy sportowych sukcesach wspomina. Chciałbym podziękować
w swoim imieniu rodzicom, którzy bardzo się angażują w działanie tych
zespołów i bez oporów pokrywają koszty związane z wyjazdami na turnieje.
Nigdy nie mówią: nie. Bardzo nam pomaga także prezes klubu, pan Henryk
Olsok, który stara się nam zapewnić transport w odpowiednim standardzie.
Nieocenioną pomocą służy także Zygfryd Roskosz. Cieszy nas, że pomagają
nam takie firmy jak IMEX Piechota oraz ATLANTIS Development - to buduje
i dodaje chęci do pracy.

Mariusz Suchecki

Orzeł Źlinice

Młodzi dają radę

W ostatnim sezonie drużyna Skrzatów odniosła 21 zwycięstw, raz zremisowała, a osiem
razy przegrała. Najlepszym strzelcem okazał się Michał Olsok, który strzelił aż 36 bramek,
drugie miejsce w tej klasyfikacji zajął Łukasz Grodzielik (21 bramek); a następne
odpowiednio: Maciek Marek (13), Paweł Panusz (9); Łukasz Kuc (6); Karol Włodarczyk (5)
i Kuba Cygan (4).

W rozgrywkach Ligi Śląskiej drużyna najmłodszych sportowców klubu Orzeł Źlinice
zajęła drugie miejsce zwyciężając w swojej kategorii takie sportowe tuzy, jak Górnik
Zabrze czy Gwarek Zabrze (wycofał się po 3 turnieju). W Lidze uczestniczyli ponadto:
APN Sparta Zabrze, Victoria Chróścice, SKS Piast Strzelce Opolskie.

Drużynę tworzą: Fabian Peszka, Jan Lisoń, Paweł Panusz, Łukasz Kuc, Kuba Cygan,
Maciek Marek, Michał Wotzka, Łukasz Gordzielik, Michał Olsok, Krzysztof Peszka, Karol
Włodarczyk, Tomek Nikołajczyk, Kamil Ledwig, Paulina Cygan.
Trener: Mariusz Suchecki

Michał Olsok
strzelił w sezonie 36 goli
i został
Królem Strzelców
swojej drużyny.
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SZKÓŁKA PIŁKARSKA KLUBU

ZAPRASZA ROCZNIKI 2005–2009
DO UDZIAŁU W TRENINGACH

GWARANTUJEMY WYSOKĄ
JAKOŚĆ SZKOLENIA

UDZIAŁ W ZAWODACH
PROFESJONALNĄ OPIEKĘ
Kontakt: Mariusz Suchecki,

tel. 504 314 025

ORZEŁ ŹLINICE


