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W niedzielę, 7 stycznia w kościele 
parafialnym pw. św. Jerzego  
w Prószkowie odbył się koncert 
kolęd zorganizowany przez 
Gminną Orkiestrę Dętą. 
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Karnawał to ten czas w roku,  
kiedy organizowane są najbardziej 
kolorowe i huczne zabawy.  
W tym roku, mieszkańcy mieli 
okazję wybrać się na jedną z wielu 
zabaw karnawałowych.              Str. 6

Piłkarze OKiS Prószków wzięli 
udział w Ogólnopolskim turnieju 
Skra Częstochowa. 

Str. 8

Hej kolęda, kolęda… Zwariowany  
karnawału czas!

Ogólnopolski Turniej  
Piłki Nożnej

Z tradycją nie można dyskutować, dlatego gdy tylko Miś pojawi się na terenie posesji, gospodyni musi z nim zatańczyć, 
aby odgodnić wszelkie nieszczęścia. Gospodarz również ma swoje zadanie – jest on zobowiązany do poczęstowania 
przybyłych gości choć kropelką „ognistego” trunku.            Str. 4.
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Jasełka w Domu 
Pomocy Społecznej

Wolontariusze naszej szkoły i wspomaga-
jący ich uczniowie klasy IVB gościli 20 

grudnia w Domu Pomocy Społecznej w Prósz-
kowie. W ramach nadchodzących świąt, ucznio-
wie przygotowali specjalne przedstawienie dla 
mieszkańców pt. „Z kolędą witamy Pana Jezusa 
w Betlejem.”

Uśmiech na twarzach występujących, ciepła 
atmosfera i spokój powodowały radość i wzru-
szenie oglądających jasełka. Dzieci podarowały 
podopiecznym choinkę przybraną własnoręcz-
nie wykonanymi ozdobami. W trakcie przedsta-
wienia uczniowie rozdawali mieszkańcom DPS 
aniołki i choinki wykonane z papieru, dzielili się 
opłatkiem, składali życzenia i wspólnie śpiewali 
kolędy.

Seniorzy, którzy oglądali jasełka, czując już 
atmosferę Bożonarodzeniową, byli pod wraże-
niem tego, co widzieli i słyszeli.

Miłość i dobro to te wartości, którymi każdy 
człowiek powinien się kierować. My postaramy 
się przekazywać je innym, a szczególnie chorym 
i samotnym...

Anna Lellek

Z tej okazji  delegacja z Urzędu Miejskiego 
w Prószkowie oraz Publicznej Szkoły Pod-

stawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach 
Wielkich pojechała na koncert do czeskiego 
Krnowa.  Współpraca partnerska między obiema 
szkołami trwa już od 2000 roku. Szkoła w Krno-
wie mająca swoją siedzibę w sąsiedztwie firmy 
RIEGER-KLOSS VARHANY  s.r.o. (pl. RIEGER-KLOSS 
ORGANY sp. z o.o.) -  jednego z największych  
i najstarszych  producentów  organów piszczał-
kowych na świecie, kształci młodych specjalistów. 

Pomysł zrodził się w głowie naszego kierownika 
Franciszka – opowiada Piotr Pach. Zaczęło się 

to od rozmowy z księdzem proboszczem, któremu 
spodobał się pomysł. Doszliśmy jednak do wnio-
sku, że sama orkiestra to za mało, dlatego zapro-
siliśmy do współpracy nasz zaprzyjaźniony zespół 
„Attonare”. 

Zespół „Attonare” wywodzi się z parafii św. 
Franciszka z Asyżu w Komprachcicach. Obecnie 
działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury 
pod kierownictwem Lindy Wencel. Zespół „Atto-
nare” istnieje od 1996 roku. Na początku swej 

Średnia  szkoła organowa w  Krnowie 
ma już 25 lat!

To tu w pracowni technicznej powstają też gitary 
i skrzypce znane z dobrej marki.

Utalentowani muzycznie uczniowie, absol-
wenci  oraz nauczyciele szkoły z Krnowa świet-
nie zaprezentowali się podczas koncertu. To było 
bardzo miłe spotkanie.

Jolanta Drwięga

Koncert świąteczny 
w Prószkowie

Hej kolęda, 
kolęda...
W niedzielę, 7 stycznia w kościele 
parafialnym pw. św. Jerzego 
w Prószkowie odbył się koncert 
„Hej kolęda, kolęda...” w wykonaniu 
Gminnej Orkiestry Dętej z Prószkowa 
oraz zespołu „Attonare” z Komprachcic. 

działalności ubogacał liturgie Mszy Św. Następnie 
zaczął wyjeżdżać z nabożeństwami, koncertami 
i misteriami do parafii w kraju i zagranicę. Brał 
udział w wielu festiwalach i przeglądach piosenki 
religijnej. Obecnie, zespół ma na swoim koncie 
wiele nagród i wyróżnień.

 Kościół w Prószkowie wypełniony był po 
brzegi. Zajęte były zarówno ławki, jak i cały chór. 
Mieszkańcy, którzy przybyli na koncert nie mieli 
czego żałować, ponieważ był to jeden z najpięk-
niejszych koncertów nie tylko w naszej gminie 
ale także na Opolszczyźnie!

Nie mamy zbyt wiele okazji, aby zaprezentować 
się w świątecznym repertuarze. W tym roku byliśmy 

na zaledwie trzech koncertach – relacjonuje Piotr 
Pach. Pomyślałem o organizacji takiego koncertu, 
ponieważ mamy tu takich młodych i zdolnych 
ludzi, a to trzeba pokazać! Porozmawiałem z księ-
dzem proboszczem, który dał nam zielone światło 
do działania. To było spełnienie moich marzeń! – 
opowiada Pan Franciszek Wilczek.

W tym roku przed naszą Gminną Orkiestrą 
koncert m.in. w Filharmonii Opolskiej w listo-
padzie, z okazji 90. rocznicy Polskiego Związku 
Łowieckiego oraz wielkie święto, ponieważ jubi-
leusz 50-lecia swojego muzykowania obcho-
dzić będzie kierownik orkiestry Pan Franciszek 
Wilczek.
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Koncert kolęd „Gramy i śpiewamy dla Pani 
z Góry Karmel” to już prawdziwa tradycja 

w Chrząszczycach. Co roku, w okresie poświą-
tecznym w kościele organizowane jest spotkanie 
kolędowe. W tym roku nieco zmienił się charakter 
samego koncertu. Wprawdzie odbył się koncert 
Chóru Parafialnego (pod dyr. Joachima Konsek) 
oraz Scholi Parafialnej (pod dyr. Katarzyny Dłu-
gosz), jednak tym razem dźwięk przepięknych 
kolęd i pastorałek dobiegał z chóru, a parafianie 
zgromadzeni w kościele mieli okazję do chwil 
przemyśleń i zadumy, a także do wspólnego 
kolędowania.

W środę, 10 stycznia w Publicznym Przed-
szkolu w Boguszycach odbyły się wyjąt-

kowe zajęcia, podczas których najmłodsi mogli 
zamienić się w prawdziwych szefów kuchni. 
W ramach projektu „Małymi kroczakmi do Maste-
chefa”, przedszkolaki wzięły udział w zajęciach 
dekorowania muffinek.

Muffinki to bardzo popularne wypieki przede 
wszystkim w krajach anglosaskich, choć od kilku lat 
zyskują popularność także w innych krajach, również 
w Polsce. Zazwyczaj muffin mieści się w jednej ręce 
i często podaje się go podczas śniadania, choć może 
być również serwowany do filiżanki herbaty pod-
czas spotkania z przyjaciółmi oraz w trakcie innych 
posiłków. Muffinki często podaje się w specjalnym 
papierku do pieczenia lub foremce. Mogą być ser-
wowane na zimno lub ciepło, z dżemem i masłem 
lub bez. Istnieje wiele smaków i odmian.

Podczas wcześniejszych zajęć, które odby-
wają się raz w miesiącu, dzieci dekorowały już 
naleśniki, gofry, a także pierniczki. Co ciekawe, 
firma Dr. Oetkera zgodziła się na zasponsorowa-
nie posypek, lukrów i innych dodatków, które 
dają o wiele więcej możliwości w dekorowaniu 
kuchennych wyrobów.

Jest poniedziałek, 8 stycznia 2018 roku. Stra-
żacy z OSP Źlinice-Boguszyce wyruszyli rano 

do dalekich Kielc, by odebrać wreszcie swój 
wymarzony, fabrycznie nowy wóz bojowy. Kilka 
minut po godzinie 20:00 tłumnie zebrani oko-
liczni mieszkańcy, strażacy oraz Burmistrz Prósz-
kowa Róża Malik zebrali się pod remizą OSP, aby 

Małymi kroczkami 
do Masterchefa

Nowy wóz bojowy  
OSP Źlinice-
Boguszyce!

wspólnie przywitać i z bliska zobaczyć nowego 
następcę wysłużonego już wozu Star 244.

Przywitanie nowego wozu było piorunujące! 
Race, sztuczne ognie oraz rozbrzmiewający dźwięk 
syreny strażackiej – narobiły niezłego zamieszania 
w okolicy. Było się jednak z czego cieszyć! Zakup 
nowego wozu nie był taki prosty. Część środ-
ków pozyskanych zostało z MSW (476 tys. zł), 
sporą część dołożyła również Gmina Prószków 

(300 tys. zł), resztę natomiast dołożono ze środków 
własnych jednostki OSP oraz licznych sponsorów. 
Ostatecznie koszt nowego samochodu wyniósł 
797 655 zł. Nowy wóz bojowy to samochód marki 
MAN z napędem na 4 koła, 6-osobową kabiną, 
zbiornikiem środka pianotwórczego o pojemno-
ści 350 litrów, zbiornikiem wody o pojemności 
3500 litrów, auto-pompą, szybkim natarciem oraz 
masztem oświetleniowym w technologii LED.

Koncert kolęd w Chrząszczycach

Gramy i śpiewamy dla Pani z Góry Karmel
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Tradycja Wodzenia Niedź-
wiedzia to zwyczaj, który 

pielęgnowany jest już pra-
wie wyłącznie na Śląsku 
Opolskim. Przypuszcza się, 
że zwyczaj Wodzenia Niedź-
wiedzia sięga aż XIV wieku, 
kiedy to na terenach Śląska 
można było zaobserwować 
jeszcze obecność niedźwie-
dzi, które siały spustoszenie 
w gospodarstwach. Nasza 
gmina wydaje się być co 
roku coraz bardziej zachwy-
cona tym wyjątkowym zwy-
czajem. Niemal we wszyst-
kich sołectwach, do każdego 
domu puka kolorowy orszak, 
na czele z niedźwiedziem, 
dookoła którego wędrują: 
młoda para, kominiarz, 
lekarz, policjant, diabeł, 
ksiądz, muzykanci i wiele 
innych przebierańców.

Z tradycją nie można 
dyskutować, dlatego gdy 
tylko Miś pojawi się na 
terenie posesji, gospodyni 
musi z nim zatańczyć, aby 
odgonić wszelkie nieszczę-
ścia. Gospodarz również 
ma swoje zadanie – jest on 
zobowiązany do poczęsto-
wania przybyłych gości choć 
kropelką „ognistego” trunku. 
W razie próby wymigania 
się od tych obowiązków, 
sprawiedliwości domaga 
się diabeł, który smaruje 
gospodarzom twarze sadzą. 
Często podczas wędrowa-
nia po miejscowości grupa 
wodząca niedźwiedzia płata 
różne drobne figle. Gdy tylko 
natrafi się ku temu dobra 
okazja, zatrzymuje nadjeż-
dżające samochody, by wle-
pić im „mandat”, za różne 
wyimaginowane przewinie-
nia. Mieszkańców nie prze-
rażają niskie temperatury 
i z uśmiechem, i śpiewem na 
ustach wędrują od domu do 
domu, aby przynieść swoim 
sąsiadom i najbliższym 
szczęście na cały rok.

Wodzenie Niedźwiedzia w Górkach

Wodzenie Niedźwiedzia w Proszkowie

Wodzenie Niedźwiedzia w Przysieczy

Wodzenie Niedźwiedzia w Złotnikach

Wodzenie Niedźwiedzia w Zimnicach Wielkich

Niedźwiedzia przysługa?

Miś zawładnął 
ulicami naszych 
miejscowości

Zdj. Zimnice.pl
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Materiały pochodzą z GAZ-SYSTEM S.A

OPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE WIELKOPOLSKIE

Wrocław

Wierzchowice

Krośnice

PMG
WIERZCHOWICE

Milicz

Zawonia

Czeszów

OPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

WIELKOPOLSKIE

LEGENDA

projektowana inwestycja

miejscowości na trasie gazociągu

granica województwa

Gazociąg Czeszów–Wierzchowice

Gazociąg Czeszów–Kielczów

Wrocław

Długołęka

Czernica

Oława

Skarbimierz
Olszanka

Lewin Brzeski

Dąbrowa
Opole

Gogolin

Prószków

Zdzieszowice

Tarnów Opolski

Kiełczów

Leśnica

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, tel. 32 43 92 500, e-mail: sekretariat.swierklany@gaz-system.pl

W październiku 2013 Komisja Europejska przy-
znała inwestycji status „Projektu o znaczeniu 
wspólnotowym” (PCI).

Odszkodowania

Po zakończeniu budowy gazociągu wojewoda 
wyda decyzje administracyjne w zakresie odszko-
dowania za ograniczenie sposobu korzystania 
z nieruchomości w związku z ustanowieniem  strefy 
kontrolowanej gazociągu, zajęciem nierucho-
mości na okres budowy oraz za szkody rolnicze 
i inne powstałe w trakcie budowy gazociągu.
Wysokość odszkodowania zostanie ustalona na 
podstawie operatów szacunkowych sporządzo-
nych przez rzeczoznawców majątkowych dzia-
łających na zlecenie wojewody.

Inwestor

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. jest spółką Skarbu Państwa, odpowiedzialną 
za bezpieczny transport paliw gazowych siecią 
przesyłową na terenie całego kraju. 

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 
GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km 
nowych gazociągów w zachodniej, południowej 
i wschodniej części Polski. 

GAZ-SYSTEM realizuje inwestycje w poszanowaniu 
praw wszystkich interesariuszy.

Dane kontaktowe

Wykonawca Robót Budowlanych 
IDS-BUD S.A.
Biuro Kontraktu
ul. Brzeska 1, 45-960 Opole
tel. +48 609 208 958, biuro@ids-bud.pl

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego
Konsorcjum MGGP S.A.(lider) i J.S.Hamilton S.A.
Biuro Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
ul. Dworcowa 1a, 45-940 Opole
tel. +48 795 129 938, biuro.opole@mggp.com.pl

www.gaz-system.pl

LEGENDA
inwestycja
istniejący gazociąg
miejscowości na trasie gazociągu
granica województwa

Korzyści z realizowanej inwestycji

Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław umożliwi 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego 
Polski i stanowić będzie istotny element Korytarza 
Gazowego Północ-Południe.
Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej  będzie 
corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM po-
datek od nieruchomości w wysokości 2% war-
tości odcinka gazociągu zlokalizowanego na 
terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie 
wpływająca do budżetu, którą można będzie 
przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.
 

Parametry inwestycji:

• Średnica gazociągu: 1000 mm
• Długość gazociągu: ok. 130 km
• Ciśnienie: 8,4 MPa

Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław  bę-
dzie realizowana na terenie dwóch województw 
dolnośląskiego i opolskiego  na odcinkach: 
• od Leśnicy do Skarbimierza o długości ok. 80 km,
• od Skarbimierza do Kiełczowa o długości 

ok. 49 km

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplo-
nego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1731).

Wsparcie z Unii Europejskiej

Projekt Zdzieszowice – Wrocław jest dofinanso-
wany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław 
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Karnawał to ten czas w roku, kiedy organizowane są najbardziej 
kolorowe i huczne zabawy. Najbardziej znane i jednocześnie naj-

bardziej widowiskowe są oczywiście karnawał w Rio de Janeiro oraz 
karnawał wenecki, ale i w naszej gminie jest nam czego zazdrościć! 
Wielkimi krokami zbliża się już niestety jego koniec. Osoby, które nie 
zdążyły się jeszcze nim nacieszyć i wybrać na huczną imprezę mają 
coraz mniej czasu. W naszej gminie ostatnią imprezą kończącą ten sza-
lony okres karnawału jest Rosenmontag, który odbędzie się 12 lutego 
w Chrząszczycach. 

W tym roku, mieszkańcy mieli okazję wybrać się na jedną z wielu 
zabaw karnawałowych. W Przysieczy „fajrowała” Mniejszość Niemiecka 
podczas corocznej zabawy Szlagier-Tanz. Tam, przy akompaniamencie 
DJ Mathiasa oraz duetu Aneta&Norbert  bawili się członkowie Mniej-
szości i choć nazwa imprezy wskazuje na zabawę w rytmach popular-
nych niemieckich szlagrów, to zapewniamy, że każdy znalazł tam coś 
dla siebie.

 W Gościńcu „Pod Różą” w Chrząszczycach, jak co roku zorgani-
zowana została zabawa karnawałowa przez Radę Rodziców Przed-
szkola Publicznego w Górkach. Duża sala w gościńcu zapełniona była 
po brzegi, a dobra zabawa możliwa była dzięki zespołowi „Metrum”. 
W trakcie świetnej zabawy, zorganizowano również małą loterię fan-
tową „Serduszko”. Z relacji uczestników imprezy zapewniamy wszyst-
kich nieobecnych, że jest czego żałować! 

To jednak nie koniec zabaw organizowanych przez szkoły i przed-
szkola. Swoją coroczną imprezę zorganizował również Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Boguszycach, dzięki czemu rodzice i nauczyciele mieli 
możliwość świętować karnawał w Restauracji Antek w Źlinicach, gdzie 
o świetną oprawę muzyczną zadbał zespół MarSel. 

W Zimnicach Wielkich zgodnie z tradycja odbył się tzw. „Sąd na 
niedźwiedziu”. Mieszkańcy miejscowości zebrali się w sali wiejskiej, aby 
podczas hucznej zabawy ostatecznie rozprawić się z grasującym po 
okolicy Misiem. Myśliwy wziął sprawy w swoje ręce i podczas, gdy Miś 
podrywał okoliczne kobiety do tańca, ten zadał mu ostateczny cios, 
który potwierdził obecny na sali lekarz. Mieszkańcom nie pozostało 
nic innego, jak pozbyć się dowodów zbrodni i powrócić do wspólnej 
zabawy.

Zwariowany karnawału czas!
Karnawał to okres pomiędzy świętem Trzech Króli a Środą Popielcową. Początek karnawału ma stałą datę, jednak 
dzień, w którym kończy się ten okres jest ruchomy, ponieważ Popielec wypada w różnych terminach w zależności od 
daty Wielkanocy. W roku karnawał skończy się już 13 lutego, czyli dzień przed Środą Popielcową i Walentynkami. 

Kończąc zabawy karnawałowe docieramy do Prószkowa, gdzie 
w Ośrodku Kultury i Sportu bawiła się Ochotnicza Straż Pożarna 
z Prószkowa. Jak zapowiadali jeszcze przed imprezą, nikt z gości nie 
będzie chodził głodny – stoły wypełnione były po brzegi, a do tańca 
zachęcał DJ Matias.

Czas karnawału nieubłaganie dobiega końca, choć krążą słuchy, że 
i Panie mają przed sobą jeszcze kilka szalonych nocy, podczas Bab-
skiego Combru - ale o tym szerzej napiszemy już w kolejnym numerze 
gazety.

O G Ł O S Z N I E
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W związku  z częstymi zgłoszeniami 
dotyczącymi spalania odpadów 

w domowych piecach przypomi-
namy, iż spalanie odpadów jest bar-
dzo szkodliwą dla zdrowia formą ich 
„zagospodarowania”.  

W związku z powyższym informu-
jemy, że termiczne przekształcanie 
odpadów prowadzi się wyłącznie 
w spalarniach odpadów lub we współ-
spalarniach odpadów, a kto spala 
w piecu odpady poza ww. spalarnią lub 
współspalarnią podlega karze aresztu 
lub grzywny.

Przypominamy, aby w piecach 
domowych spalać tylko i wyłącz-
nie odpowiedni opał do tego 
przeznaczony. 

Wszystkie przypadki spalania 
śmieci należy bezpośrednio zgła-
szać na Policję. Zgłoszenia należy 
dokonać niezwłocznie po zaobser-
wowaniu spalania odpadów poda-
jąc dokładną lokalizację zdarzenia.

Dbajmy o nasze zdrowie i wszyst-
kich mieszkańców Gminy Prószków.

TIME FOR DANCE 
LEGIONOWO 2018

Scorpion Dance Team przyzwyczaił nas już 
do tego, że wszelkie wyjazdy na turnieje 

taneczne kończą się ich dużym sukcesem. Tym 
razem również nie zawiedli i z Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca Nowoczesnego „Time For Dance”, 
który odbył się 13 stycznia, przywieźli:

2. miejsce | Disco Dance | Trio | Dorośli
2. miejsce | Disco Dance | Grupy | Juniorzy
3. miejsce | Disco Dance | Grupy | Dzieci
3. miejsce | Disco Dance | Grupy | Dorośli

Burmistrz Prószkowa przypomina, że zgodnie z §4 ust.1 
Uchwały Nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Prószko-

wie z dnia 21 czerwca 2016 r., właściciele nieruchomości 
położonych wzdłuż ulicy mają obowiązek niezwłocznie 
po zaprzestaniu opadów uprzątnąć błoto, śnieg oraz lód 
z powierzchni chodników oraz innych części nierucho-
mości służących do użytku publicznego, niestanowiących 
pasa jezdni, położonych wzdłuż nieruchomości poprzez: 
1) odgarnięcie błota, śniegu, lodu w miejsce niepowodu-

jące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów;
2) podjęcie działań likwidacyjnych lub co najmniej ograni-

czających śliskość chodnika, przy czym materiały użyte 
do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po usta-
niu przyczyn jego zastosowania. 
2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1, dotyczy również 

bezzwłocznego usuwania nawisów (sopli) lodu i śniegu 
z okapów, rynien, i innych części nieruchomości przylega-
jących do chodnika.  

Mając na względzie bezpieczeństwo korzystania 
w sezonie zimowym z infrastruktury przeznaczonej przede 
wszystkim dla pieszych i rowerzystów, proszę w przypadku 
wystąpienia opadów śniegu i oblodzenia o realizację 
powyższego obowiązku. 

O G Ł O S Z E N I E

Terminarz zebrań wiejskich w roku 2018
Sołectwo Termin zebrania Miejsce zebrania
Boguszyce 19 luty, godz. 18.00 Salka parafialna, ul. Opolska 21
Chrząszczyce 22 luty, godz. 19.00 Sala wiejska, ul. Szkolna 3
Chrzowice 1 marzec, godz. 18.00 Sala wiejska, ul. Wiejska
Folwark 8 luty, godz. 18.00 Świetlica, ul. Wiejska 16
Górki 1 luty, godz. 18.00 Sala wiejska, ul. Szkolna 2
Jaśkowice 15 luty, godz. 18.00 Sala wiejska, ul. Opolska 14
Ligota Prószkowska 26 luty, godz. 19.00 Świetlica, ul. Aleja 8
Nowa Kuźnia 27 luty, godz. 18.00 Świetlica, ul. Szkolna 12
Prószków 15 marzec, godz. 18.00 Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 6
Przysiecz 6 luty, godz. 18.00 Sala „Rumcajs”, ul. Opolska 20
Zimnice Małe 5 luty, godz. 18.00 Świetlica, ul. Szkolna 13
Zimnice Wielkie 30 styczeń, godz. 18.30 Świetlica, ul. Opolska 47
Złotniki 29 styczeń, godz. 18.00 Sala wiejska, ul. Opolska 40
Źlinice 20 luty, godz. 18.00 Sala wiejska, ul. Jędrzejczyka 8
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Im Winter
Winterzeit
Kalte Zeit
Es schneit.
Es weht ein harter Wind
Ob auch alle Kinder
Bei Muttern sind?
 
Keines frieret,
Keinem Leid
In der kalten Winterzeit?
  
 

Zima
Zima,
mróz,
śnieg pada.
 
Wiatr mroźny wieje
czy u boku matki
są wszystkie dziatki?
 
Mróz im nie dokucza
Bólu nie doznają?        

Ingeborg Odelga

W sobotę 20 stycznia, w halach sportowych 
w Częstochowie, oraz w pod częstochow-

skim Olsztynie został rozegrany XIX już Nowo-
roczny Turniej Piłki Nożnej organizowany przez 
Skrę Częstochowa. Do rywalizacji przystąpili 
zawodnicy z roczników 2007.

Do Częstochowy, oraz Olsztyna przyjechały 
ekipy z całego kraju. W rywalizacji o Puchar 
Noworoczny udział wzięło 12 drużyn podzie-
lonych na dwie grupy. I tak w drodze podziału 
w grupie A zmierzyły się Dunajec Nowy Sącz, 
Widzew Łódź, Ruch Radzionków, OKiS Prószków, 
WKS Wieluń oraz Skra I.

Do gier w grupie „B” akces zgłosili : Stal Mielec, 
Bronowianka Kraków, Gwarek Zabrze, FC Będzin, 
Mazovia Tomaszów Mazowiecki, oraz Skkra II.

Według regulaminu pierwsze 4 zespoły z każ-
dej grupy miały uzyskać awans do fazy pucha-
rowej i zagrać o zwycięstwo w zawodach, nato-
miast zespoły z miejsc 5 i 6 spotkać się w meczach 
fazy pucharowej o miejsca 9 – 12 w turnieju. 
OKiS PRÓSZKÓW awansował z grupy z dru-
giego miejsca, (trzy mecze wygrane jeden remis 
i przegrana). W fazie pucharowej przegrywamy 
z ekipą STAL MIELEC i tym samym pozostałe dwa 
mecze, pierwszy z BRONOWIANKĄ KRAKÓW 
i drugi z WKS WIELUŃ rozgrywamy o miejsca 5-6 
wygrywając oba i ostatecznie zajmując 5 miejsce 
w całym turnieju, a KACPER MAŃKIEWICZ zostaje 
królem strzelców zdobywając 13 bramek.

XIX NOWOROCZNY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIKA 2007

SKRA CZĘSTOCHOWA

Wspaniały występ wszystkich zawodników 
OKiS-u, którzy pokazali się naprawdę z dobrej 
strony, w rozegranych meczach było dużo walki, 
emocji, pięknych akcji, ale i też znalazło się kilka 
niewykorzystanych sytuacji bramkowych.

„Młodzi piłkarze wykazują się ambicją, zaan-
gażowaniem, wolą walki, dużymi umiejętno-
ściami piłkarskimi, co sprawia, że poziom turnieju 
z roku na rok jest coraz wyższy oraz świadczy to 
o bardzo dobrym wytrenowaniu zawodników. 
Na tych cechach można budować swoją piłkar-
ską przyszłość.”

Tak w kilku zdaniach na zakończenie organi-
zator podsumował turniej w Częstochowie, nic 
dodać, nic ująć!.

SKŁAD OKiS PRÓSZKÓW: KAPITAN - Łukasz Sta-
niów, BRAMKARZ - Leonard Iwański dalej Mateusz 
Kuzia, Kacper Mańkiewicz, Paweł Baron, Kacper 
Wójcicki, Bartek Żyznowski, Bartek Wójcicki.

Pierwsze Liga Futsalu Kobiet 

GWIAZDA PRÓSZKÓW POWALCZY 
W FINAL FOUR!

Sezon futsalowy zbliża się ku końcowi. 
Naszym dziewczynom do rozegrania 

pozostały jeszcze trzy mecze: dwa zaległe 
z drużyną BTS Rekord Bielsko-Biała oraz jeden 
z zespołem Zantka Chorzów (3.02.2018 r.). 
Podopieczne Sandry Zylla jednak już teraz 
zagwarantowały sobie awans do Final Four, 
gdzie zmierzą się ze zwyciężczyniami grupy 
krakowskiej. 

W sobotę (20.01) w ramach ósmej kolejki 
grupy śląsko-opolskiej piłkarki Gwiazdy 
Prószków pokonały Plon Błotnica Strzelecka 
6:1. Wynik otworzyła Ewelina Feliks, strzelając 
na 0:1, sześć minut później wyrównała Julia 
Gawlik. Dość niespodziewanie, pomimo 
wielu okazji podbramkowych zawodniczek 
Gwiazdy, do końca pierwszej połowy utrzy-
mał się remis 1:1. W drugiej połowie już nie 
było tak wesoło dla gospodyń, bo bardziej 
doświadczona Gwiazda trawiła jeszcze pięć 
razy (K. Sobotkiewicz x2, K. Gogolok, K. 
Gabor, E. Feliks) i spotkanie zakończyła gładkim 
zwycięstwem. 

W ostatnim styczniowym meczu zawodniczki 
Gwiazdy Prószków po raz kolejny udowodniły, że 

nie mają sobie równych na opolszczyźnie i pew-
nie pokonały niedalekich sąsiadów LKS Rolnik II 
B. Głogówek 6:2. (Bramki dla zespołu zdobyły: K. 
Gabor x3, S. Zylla x2, E. Feliks).


