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Szkoła Podstawowa w Prószkowie

Pokaz Jasełek

W

sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Prószkowie
zaprezentowały licznie zgromadzonej publiczności swój program artystyczny. Dzieci z klas 1-3 pod okiem swoich nauczycielek Klaudii Lakwy, Kornelii Kownackiej oraz Anny Lellek
przygotowały wspaniałe jasełka. W dalszej części programu
uczniowie starszych klas zagrali kolędy i pastorałki na przeróżnych instrumentach, wprowadzając tym sposobem świąteczny nastrój. Dopełnieniem spotkania była niespodzianka
przygotowana na zakończenie przez organizatorów - w stylu
karaoke, wszyscy wspólnie śpiewali kolędy, świetnie się przy
tym bawiąc.

Gminny Przegląd Przedszkolnych Grup Jasełkowych

Sześć lat razem

Jasełka według najmłodszych

Koncert Kolęd

P

onad 130 dzieci z sześciu przedszkoli z terenu Gminy Prószków wzięło udział w XII Gminnym Przeglądzie Przedszkolnych Grup Jasełkowych, który odbył się 13 stycznia w
dużej Sali Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie.
Przedszkolaki z Prószkowa, Złotnik, Ligoty Prószkowskiej, Zimnic Małych, Zimnic Wielkich i Boguszyc występując na scenie
zaprezentowały nie tylko swój talent aktorski, ale również
pięknie wykonane stroje. Do betlejemskiej szopki przybyły
jako Królowie, Aniołki, Pastuszki, Gwiazdeczki. Pojawiły się też
postacie z bajek i przedszkolaki w strojach symbolizujące cztery pory roku. Wszystkie przychodziły do Dzieciątka, aby oddać
mu swoje dary.
Publiczność miała okazję zobaczyć Boże Narodzenie w dziecięcej interpretacji. Przegląd nie miał charakteru konkursu,
wszystkie występujące zespoły zajęły pierwsze miejsce. Na
zakończenie każde dziecko otrzymało dyplom uczestnictwa,
zaś przedszkole statuetkę. Organizatorami tegorocznego
przeglądu byli Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II
w Boguszycach oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie.

K

ościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Chrząszczycach
w niedzielne popołudnie 12 stycznia br. gościł muzyków
Młodzieżowej Orkiestry Kaprys ze Źlinic oraz Moravskiej Veselki z Sušic koło Přerova, którzy zaprezentowali swój bogaty
świąteczny repertuar. Słowo wstępu wygłosił proboszcz parafii w Chrząszczycach ks. dr hab. Krystian Ziaja. Natomiast w
imieniu mieszkańców gminy Prószków podziękowania za
wspaniały koncert złożyła na ręce dyrygentów Burmistrz
Prószkowa Pani Róża Malik.
Było to już szóste wspólne kolędowanie zaprzyjaźnionych
orkiestr, które jak zwykle cieszyło się dużym zainteresowaniem. Orkiestra „Kaprys” pod batutą Klaudiusza Lisonia wystąpiła jako pierwsza. W swoim repertuarze zaprezentowała
najpopularniejsze kolędy, pastorałki oraz piosenki o tematyce świątecznej. Nasi przyjaciele z Moravskiej Veselki pod
batutą Miroslava Smrčka w charakterystycznym dla siebie
brzmieniu przenieśli słuchaczy w klimat bożonarodzeniowy.
Po zakończeniu kolędowania w Chrząszczycach obie orkiestry udały się do kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Krapkowicach-Otmęcie na dalsze kolędowanie.

Konferencja 14.01.2015

Tragedia Górnośląska

N

a kartach historii jest zapisanych wiele wydarzeń trudnych, bolesnych, a zarazem niezwykle ważnych. Do nich
należy druga wojna światowa, jej przebieg i skutki, gdyż zakończenie wojny nigdy nie wymaże zadanych ran, one pozostają i znaczą kolejne pokolenia. Tragedia jest tym boleśniejsza im bliższe nam osoby dotyka. Zorganizowana z inicjatywy
Pani Burmistrz Róży Malik, przy wsparciu Instytutu Historii
UO i Wydziału Teologicznego UO konferencja popularnonaukowa „Tragedia Górnośląska w miejscowościach podopolskich – 1945” porusza wciąż bolesne wspomnienia, jednakże
ważne, o których trzeba mówić, by nie zapomnieć, by nie
powtórzyć, by uczcić poległych i tych którzy przeżyli. Konferencja w 70-tą rocznicę dała możliwość zetknięcia się jeszcze
ze świadkami wydarzeń, często osobami dobrze nam znanymi, przez co poznawana historia staje się prawdziwsza i tym
trudniejsza do zaakceptowania. Prelegenci poruszali kwestie
ludności cywilnej, żołnierzy, po duszpasterstwo, gdyż ostatecznie wojna nikogo nie oszczędza. Na konferencję przybyło
wielu zainteresowanych, cieszy fakt iż wśród nich była młodzież, która może zainspirowana poruszonym tematem, porozmawia z dziadkami czy wujostwem, by poznać rodzimą
część historii. Z tej okazji również wznowiono wydruk książeczki Bernarda Waleńskiego „Na płacz już zabrakło łez”, któ-

ra przybliży młodym tragiczne wydarzenia stycznia 1945 roku. Jak sam autor zaznacza opisuje tylko historię Boguszyc,
ale nie zapominajmy, iż podobny los spotkał ludność mieszkającą przy Odrze, gdzie również mieszkają nasi bliscy, a wielu z
nas nawet nie zastanowi się jakie straszne wspomnienia
nadal ich nawiedzają.

Konferencja przyciągnęła duże grono zainteresowanych
tematem tragicznych zdarzeń roku 1945.

70 Rocznica Tragedii Górnośląskiej

Droga Krzyżowa

P

onad 250 osób wzięło udział w szczególnym nabożeństwie
drogi krzyżowej zorganizowanej przez Parafie: Boguszyce,
Zimnice i Chrząszczyce 23 stycznia br. o godz. 15:30. Nabożeństwo rozpoczęło się w kaplicy w Folwarku skąd uczestnicy podążyli polnymi drogami przez Chrzowice, Boguszyce, Źlinice i
do Zimnic Wielkich zatrzymując się przy wyznaczonych stacjach
by modlić się za około 400 cywilów, którzy zginęli w tych nadodrzańskich wioskach w czasie przejścia frontu w 1945 roku.
Modlono się jednak nie tylko za poległych mieszkańców, ale
także za sprawców ich cierpień oraz o pokój na Ukrainie. Nabożeństwu przewodniczył ks. Krystian Ziaja, proboszcz parafii
Chrząszczyce, uczestniczyli też: ks. Józef Mikołajec z parafii w
Boguszycach, ks. Jan Czereda z parafii w Zimnicach Wielkich
oraz ks. Marcin Worbs, duszpasterz nauczycieli akademickich.
Ostatnią stacją 9 km Drogi Krzyżowej był grób ks. Brommera,
który spoczywa obok kościoła w Zimnicach Wielkich.
Róża Malik Burmistrz Prószkowa przed pomnikiem ofiar mordu
w Boguszycach powiedziała: „zachowujemy pamięć o tej tragedii, ale nie zachowujemy żadnych uczuć odwetu. Chcemy tą
drogą iść ku pojednaniu”.
Obchody zakończono uroczystą mszą świętą w kościele w Zimnicach Wielkich. Mszę odprawiono ku pamięci ofiar z 1945 roku
i ku czci zamordowanego księdza Karola Brommera. Obecna
była również rodzina księdza.

Nocne czytanie w Bibliotece

Noc z Andersenem

O

d kilku lat w czasie ferii uczniowie szkół podstawowych zjawiają się w bibliotece na całą noc, by na nowo poznawać baśnie Andresena. W tym roku baśnie
dzieciom czytali leśniczy, ksiądz wikary i młoda uczestniczka niezwykłej nocy – Daria
Motyka. Dzieci odwiedziła trupa teatralna z przedstawieniem „Przygody niesfornego
Jasia”. Dodatkowo odbyły się późne zajęcia plastyczne, na które wszyscy czekali z
niecierpliwością, dzieci wykonywały na ogół figurki swoich ulubionych postaci bajkowych. Tegoroczne spotkanie okazało się bardzo muzyczne, najpierw pojawiła się
orkiestra, która po występie miała przygotowane kilka zagadek dla dzieci. Natomiast
karaoke wyłoniło wśród dzieci, młode talenty muzyczne. Po tak emocjonującym wieczorze, do późnych godzin nocnych dzieci zasypiały przy wyświetlanej bajce. Oczywiście zapraszamy za rok!

Przysiecz

Darcie pierza

D

arcie pierza - na niecodzienne spotkanie zaprosiła nas
Pani Edeltrauda Gambka do Chałupki przed Blychym w
Przysieczy.

Przy stole pełnym piór zebrane dzieci poznawały stary śląski
zwyczaj „szkubania piyrza”. Jak to się kiedyś odbywało opowiadała zebranym pani Edeltrauda:
„Najczęściej odbywało się w długie zimowe wieczory w domu, do którego gospodyni zapraszała inne kobiety i dziewczęta. Było z tym wiele pracy nim pierze zamieniło się w
miękki puch. Gospodynie umilały sobie to nużące zajęcie
śpiewem, a także plotkowaniem. I tak to przy darciu pierza
opowiadano bajki o utopkach, babołkach i strzygach.
Kilkudniowe szkubanie pierza kończył „Federball”- zabawa,
na którą gospodynie piekły kołocz i szykowały jedzenie dla
wszystkich”.
„Federball” był też dla dzieci, które brały udział w tych ciekawych zajęciach, na stole nie było kołocza, ale przepyszne
„bratsznity” (grzanki) przypieczone na blachach starego kuchennego pieca.

Przypominamy!
Szanowni Rolnicy przypominamy, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
należy składać w Urzędzie Miejskim w Prószkowie od 1
lutego do 27 lutego 2015 roku.
Wnioski można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Nowa Kuźnia, Górki

Wodzenie niedźwiedzia

N

owa Kuźnia - 17 styczeń 2015r. W godzinach porannych ulicami wsi ruszył barwny korowód z niedźwiedziem. Wodzenie niedźwiedzia to tradycja karnawałowa kultywowana szczególnie na śląsku opolskim. Mieszkańcy wsi
utworzyli barwny korowód przebierańców, wśród których
byli m. in.: kominiarz, cyganka, diabeł, ksiądz, lekarz, policjant, strażak, para nowożeńców i oczywiście niedźwiedź
prowadzony na postronku przez leśnika. Przy dźwiękach
akordeonu i bębna korowód chodził od domu do domu. Każda gospodyni musiała zatańczyć z niedźwiedziem, bo wróży
to szczęście na cały rok. Wodzenie niedźwiedzia zorganizowała: Rada Sołecka oraz DFK Nowa Kuźnia.
Natomiast 24 stycznia wodzenie niedźwiedzia odbyło się w
Górkach, tu również niedźwiedzia otaczał barwny korowód
przebierańców. Dyrektor Przedszkola Publicznego w Górkach
serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom dzieci przedszkolnych oraz sympatykom przedszkola, którzy w dniu
24.01.2015 wzięli udział w wodzeniu niedźwiedzia. Ogromne
podziękowania kierowane są także do społeczności Górek,
która serdecznie przyjmowała "Niedźwiedzia" do swoich domostw, goszcząc przebierańców ciepłą strawą, napojami i
kanapkami.
17 stycznia gospodarzy odwiedzał niedźwiedź w Zimnicach
Wielkich, zaś 24 stycznia zawitał do Zimnic Małych. Więcej
zdjęć można znaleźć na stronie www.zimnice.pl.

Na zdjęciach od góry prezentują się grupy z Nowej
Kuźni, Górek i Zimnic Wielkich.

Dzień seniora.
Szczególne święto – święto ludzi, którym należy się szacunek i
uznanie za bezinteresowną mądrość i miłość, jakimi obdarowują młodsze pokolenie. Z tej okazji serdecznie zapraszamy
wszystkich seniorów na spotkanie, które odbędzie się 22 lutego 2015 roku o godz. 15.00 w dużej sali Ośrodka Kultury i
Sportu. Zapewniamy miłą atmosferę, poczęstunek i program
artystyczny.
Na spotkanie zapraszają: Ośrodek Kultury i Sportu oraz Rada
Dzielnic Prószkowa.

Koncert kolęd

„Śpiewamy i gramy dla Pani z Góry Karmel”

D

nia 18 stycznia o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Chrząszczycach odbył się tradycyjny koncert kolęd. Wystąpił Chór
Parafialny pod dyr. Joachima Konsek i Schola Parafialna pod dyr. Katarzyny Długosz. Wykonawców i wiernych powitał w
pięknych słowach proboszcz parafii ks. Krystian Ziaja. W wykonaniu Chóru usłyszeliśmy takie kolędy jak: „Zjawiło się nam”,
„Dzisiaj w Betlejem”, „Adeste fideles”, „Wacht auf ihr Hirten”, „W Betlejem przy drodze” i „Wędrowali Trzej Królowie”. Schola
zaśpiewała: „Betlejemskie pole śpi”, „O Gwiazdo Betlejemska”, „A cóż z tą Dzieciną”, „Mojego Syneczka”, „Cztery lata zawsze
pasał” i „Pasterze mili”. Koncert pozwolił nam nadal trwać w świątecznej atmosferze, a cały kościół rozbrzmiewał pięknymi
dźwiękami kolęd i pastorałek. Kolędy śpiewali również wierni, którzy licznie przybyli na koncert. Było wzruszająco i uroczyście,
ale to już taki kolędowy czas i trwający czar Świąt Bożego Narodzenia.

Zimnice Wielkie

Karnevaltanz

Prószków Wczoraj i Dziś

K

arnevaltanz in Groβ Schimnitz – to już 4 edycja w Zimnicach, a 10 w gminie Prószków. Organizuje ją Mniejszość
Niemiecka wraz z zarządem DFK Zimnice.
Zabawa rozpoczęła się od kieliszka szampana przy zaśpiewaniu
„sto lat” i „ein prosit der gemütlichkeit”.
Cała oprawa balu została przygotowana na wysokim poziomie.
Na uczestników czekało wiele atrakcji, przednia zabawa w
rytmach tanecznej muzyki jaką zapodał zespół MAR’SEL i pyszny poczęstunek.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 4 edycja była najlepszą
edycją dotychczas. Wszyscy bawili się świetnie - prawie do
białego rana. Teraz czekamy na następną edycję Karnevaltanz
w przyszłym roku.

Dzień chorych w Zimnicach Wielkich
11.02.2015 roku o godz. 10:00 odbędzie się Uroczysta Msza
święta z błogosławieństwem lourdskim. Po mszy zapraszamy
wszystkich na poczęstunek w sali wiejskiej.
Więcej informacji: www.zimnice.pl

Ośrodek Kultury i Sportu organizuje wystawę
„Prószków Wczoraj i Dziś” dlatego prosimy mieszkańców o udostępnienie zdjęć z okresu powojennego
przedstawiające Prószków i związane z nim wydarzenia. Każde zdjęcie jest cegiełką pamięci, którą chcemy
udostępnić innym i liczymy na pomoc. Zdjęcia można
przynosić do Ośrodek Kultury i Sportu, gdzie zostaną
zeskanowane i oddane właścicielowi.

Przedszkole Publiczne w Prószkowie

Polonia Prószków

Dla Babci i Dziadka

Juniorki w grupie A

W

W

czwartek 15 stycznia br. dzieci z Przedszkola Publicznego w Prószkowie zaprosiły na swój bal
wszystkie babcie i dziadków. Uroczystość odbyła się w sali
widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie. Podczas występów przedszkolaki zaprezentowały przygotowany przez wychowawców program artystyczny w języku polskim i angielskim. Dzieci w bajkowych przebraniach do
wspólnej zabawy zachęcała zabawna Dyzia. Dziadkowie
otrzymali od wnucząt gorące życzenia oraz własnoręcznie
wykonane prezenty. Potem na parkiecie królowała muzyka i
wspólna zabawa.

dniach 17-18.01 w Gliwicach odbył się turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski Juniorek U-18.
W zawodach udział wzięło 12 zespołów podzielonych na
cztery grupy. Juniorki z Polonii Prószków znalazły się w grupie A. Niestety oba spotkania zakończyły się przegraną.
Unifreeze Górzno - Polonia Prószków 6:0
Rekord Bielsko Biała - Polonia Proszków 4:3
Po dwóch porażkach w grupie na dziewczyny z Prószkowa
czekały jeszcze dwa mecze, które miały rozstrzygnąć, na
którym miejscu ostatecznie zakończy się dla nich turniej.
Polonia Prószków - LO Chrzanów 7:0
Polonia Prószków - LKS Szaflary 6:5
Dzięki dwóm zwycięstwom drużyna Polonii Prószków zakończyła swój udział w MMP u-18 na 9 miejscu. Skład zespołu:
Magdalena Margos, Angela Kaźmierz, Klaudia Gogolok, Ania
Wierzchanowska, Katarzyna Reszka, Aleksandra Hinc, Andrea Rychlik, Karolina Dąbrowska, Ewa Kochańska.

Siedzą od lewej: Karolina Dąbrowska, Klaudia Gogolok, Andrea Rychlik, Anna Józefczyk, Wiktoria Niestrój, Milena Krawczyk,
Angela Kaźmierz, Magdalena Margos, Karolina Sobotkiewicz
Stoją od lewej: Tomasz Perka (II trener), Dorota Zgoda, Magdalena Lisowska, Marlena Trepka, Sandra Zylla (trener), Jessika
Chorągwicka, Ania Wierzchanowska, Aleksandra Hinc, Małgorzata Jura (fizjoterapeuta)
Stoją od lewej (zielone stroje): Pamela Drozd, Angelika Pach, Katarzyna Reszka, Paulina Żyznowska

Polonia Prószków

Przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2014/15.

S

eniorzy Polonii rozpoczynęli przygotowania do rundy wiosennej we wtorek 20 stycznia o godz. 19,00. Po bardzo udanej
rundzie jesiennej, gdzie nasza drużyna zajęła 4 miejsce w grupie V klasy „A” celem na rundę wiosenną jest utrzymanie tej
pozycji, ewentualnie powalczenie o miejsce na „pudle”, gdyż do trzeciej Jedności Rozmierka mamy 2 punkty a do drugiego Rudatomu Kępa 3 punkty. Natomiast liderująca Odra II Groszmal Opole ma 11 punktów przewagi nad Polonią i praktycznie patrząc na potencjały drużyn niemożliwe jest jej wyprzedzenie, ale póki piłka w grze...
W naszej drużynie nie zajdzie wiele zmian w porównaniu do jesieni, ale jedna najważniejsza zaszła na stanowisku trenera. Trener Maciej Lisicki, który tak udanie prowadził naszych seniorów w I rundzie, wybrał ofertę naszego lokalnego rywala i będzie
prowadził drużynę seniorów Orła Źlinice. W jego miejsce jednak przyszedł trener Łukasz Wicher, który mimo młodego wieku
może się już pochwalić kilkoma sukcesami trenerskimi. Wprowadził w sezonach 2007-11 drużynę LZS Sławice do klasy „A” a
następnie do klasy „W”. W latach 2011-2014 prowadził Małą Panew Ozimek robiąc z nią awans do IV ligi, a następnie do III ligi.
Także miejmy nadzieję, że nowy trener, równie udanie jak Maciej Lisicki, poprowadzi naszych seniorów na wiosnę.
Nowych twarzy wśród zawodników na razie nie ma, choć trwają rozmowy z kilkoma żeby wzmocnić naszą drużynę. Zapowiedział za to powrót do grania Tomek Urbacka. Natomiast w kolejnych rundach nie zobaczymy już na boisku wieloletniego zawodnika Polonii Dariusza Tuły, który zakończył już przygodę z piłką ze względu na wiek i sprawy rodzinne. Trzeba przypomnieć,
że w rundzie jesiennej Darek był naszym najlepszym strzelcem mimo dawno przekroczonej „40”.
Tak więc mimo niewielu zmian seniorzy Polonii przystępuje do nowej rundy pełni optymizmu i wiary w osiągnięcie lepszego
wyniku na koniec sezonu 2014/15.
Tekst przygotował: Mariusz Przybyła

Plan przygotowań i sparingów przed rundą wiosna 2014/15.
Treningi dwa razy w tygodniu: wtorek i piątek – na hali lub na stadionie.

Sparingi:






niedziela 8 luty godz. 13,00 – Polonia Prószków – Czarni Otmuchów (IV liga) - na Pomologii
niedziela 15 luty godz. 19,00 – Polonia Prószków – Victoria Żyrowa (klasa A) – na Pomologii
niedziela 22 luty godz. 19,00 – Polonia Prószków – LZS Lubrza (klasa A) – na Pomologii
niedziela 8 marca godzi miejsce do ustalenia – Polonia Prószków – START Jełowa (klasa A)
niedziela 15 marca godz. 14,00 – II runda Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu – LZS Grudzice – Polonia Prószków –boisko
w Grudzicach ul. Strzelecka
 niedziela 22 marca – kolejna runda Pucharu Polski lub sparing (przeciwnik do ustalenia)
 niedziela 29 marca godz. 15,00 – I mecz ligowy rundy rewanżowej – Polonia Prószków – Rudatom Kępa

AZBEST
Burmistrz Prószkowa ogłasza konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków. Dotacja będzie udzielana na usuwanie wyrobów zawierających azbest tj.:
1. demontaż,
2. odbiór,
3. transport,
4. unieszkodliwianie;
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków i nie obejmuje kosztów rekonstrukcji obiektów
budowlanych.
Pisemne wnioski można składać do Burmistrza Prószkowa w terminie od dnia
02.02.2015r. do dnia 02.03.2015r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Prószkowie

Orzeł Źlinice

Czas przygotowań

P

ierwszy zespół Orła Źlinice występujący na poziomie 4 ligi
prowadzony przez nowego trenera Macieja Lisickiego 13
stycznia odbył się pierwszy trening na Sali w Boguszycach.
Trzy treningi tygodniowo w styczniu a od lutego dodatkowo
mecz sparingowy mają pomóc w osiągnieciu celu jakim jest
utrzymanie. Do zespołu dołączyli Adam Michałowski i Przemysław Czajkowski, a dotychczasowa kadra praktycznie została utrzymana.
Plan sparingów przedstawia się następująco: MKS Gogolin Orzeł Źlinice 07.02.2015 sobota 16:00 Centrum Sportu Opole
KL.W.LZS Kup - Orzeł Źlinice 10.02.2015 wtorek 18:00 Centrum Sportu Opole KL.W, Orzeł Źlinice - Swornica Cz-wąsy
14.02.2015 sobota 12:00 Centrum Sportu Opole III Liga, Orzeł
Źlinice - Odra Opole 20.02.2015 piątek 18:00 Centrum Sportu
Opole CLJ, KS Krapkowice - Orzeł Źlinice 27.02.2015 sobota
20;00 Głogówek KL.W, Pomologia Prószków (WLJ) – Orzeł
Źlinice 03.03.2015 wtorek 18:00 Centrum Sportu Opole KL.W
Orzeł Źlinice - LZS Starowice 07.03.2015 sobota 16:00 Do
ustalenia KLW.
Podopieczni trenera Tomasza Czerni drużyny Orła Źlinice Juniorzy I Liga Opolska i druga drużyna Orła Źlinice seniorzy
klasa A, zaczęli okres przygotowawczy do rundy wiosennej.
Juniorzy po dobrej grze w rundzie jesiennej uplasowali się na
4 miejscu w tabeli ex equo z LZS Piotrówka z ilością 18 punktów. Treningi odbywają na hali w Boguszycach dwa razy w
tygodniu: w poniedziałki godz. 19 i czwartki godz. 18. W najbliższym czasie będą rozgrywane sparingi z Mks-em Gogolin,
Orłem Źlinice klasy A. W planach jest jeszcze do rozegrania
przynajmniej od 3 do 5 sparingów. Natomiast druga drużyna
Orła zdobyła 12 punktów plasując się na 9 miejscu w tabeli.
Możliwości tej drużyny są duże i można oczekiwać, że po dobrze przepracowanym okresie przygotowawczym uplasują się
wyżej w tabeli. Treningi odbywają się w Boguszycach na hali
we wtorki o godz. 19. W najbliższym czasie w planach są do
rozegrania sparingi z IV ligą Orła Źlinice i juniorami z Orła.
Pozostałe sparingi są w trakcie planowania.
Drużyny trampkarzy i młodzików prowadzone przez Romana
Stoksika, przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęły 12
stycznia. Dzięki bardzo korzystnej aurze pogodowej treningi
odbywają się na świeżym powietrzu 3 razy w tygodniu. W
drugim tygodniu ferii odbędzie się obóz dochodzeniowy na
obiektach klubowych, będziemy trenować dwa razy dzienne
by jak najlepiej przygotować się do meczy ligowych. Trenera
cieszy wysoka frekwencja na treningach, na każdym jest ponad 20 zawodników, mimo że treningi są bardzo ciężkie. Drużyny trampkarzy i młodzików mają już „dogadane” kilka sparingów z mocnymi przeciwnikami, są to między innymi : Na-

przód Jemielnica ,Śląsk Łubniany, Swornica Czarnowąsy ,Piast
Strzelce Opolskie.
Mariusz Suchecki z najmłodszymi Orłami zorganizowali obóz
dochodzeniowy od 19.01.15 do 24.01.15. W trakcie obozu
zaplanowane zostały treningi dwa razy dziennie a między
treningami wszyscy zawodnicy zjedzą wspólny obiad. W środę kolejną atrakcją jest basen, a we wtorek dodatkowo w
ramach treningu chłopcy będą mieli aerobik. 23.01.15 w
Ozimku żaki zagrają sparing. W dniu 17.01 skrzaty wzięły
udział w turnieju w Chrząstowicach wyniki ; Źlinice-Prószków
1-0, Źlinice-Komprachcice 3-0, Źlinice-Rodło Opole 6-0, Źlinice-Strzelce Op. 0-3, Graliśmy w składzie: Piechota, Goczoł,
Krawiec, Panusch Piotr ,Kutz, Cygan Szymon, Cygan Daniel,
Smieszek, Stekert, Barton, Panusch Paweł, Grel. Żaki najbliższy turniej rozegrają 01.0215 w Grodkowie a wcześniej jeszcze 28.01 zagrają na hali mecz sparingowy z Odrą Opole.
Podsumowując - w zajęciach prowadzonych przez klub Orzeł
Źlinice regularnie przez 11 miesięcy w roku, trzy razy w tygodniu udział bierze około 110 zawodników z czego 75 procent
to dzieci i młodzież. Dodatkowo, w związku z wymogami
OZPN Opole na tym szczeblu rozgrywkowym, kurs spikerka
ukończyli Roskosz Kevin i Broj Kamil, na kurs pierwszej pomocy będą uczestniczyć Andrzej Fronia i Darek Broj.
28 lutego Nasz Klub organizuje wyjazd na mecz Bundesligi
Herta Berlin – FC Ausburg. Wyjazd zaplanowano na godz.
7:00 a powrót na około 23. Wszystkie osoby zainteresowane
informujemy, że koszt całkowity wyjazdu to 180zł od osoby.
Zapraszamy!!!
Przypominamy także że we wszystkich grupach od pierwszego zespołu do żaków trwa ciągły nabór i każda osoba chętna
do treningów jest mile widziana w Naszym Klubie.
Tekst przygotował: Henryk Olsok

DOFINANSOWANIE NA MONTAŻ INSTALACJI
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Wnioski na dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Prószkowie od dnia 13.02.2015 r.
Dofinansowanie obejmuje montaż: pomp ciepła, instalacji
solarnych, systemów fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych. Wysokość dofinansowania wynosi do
30% kosztów zakupu i montażu instalacji. Więcej informacji
można uzyskać na stronie internetowej Urzędu, osobiście
lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu.

