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Czas zabawy w gminie Prószków!

W numerze:

Karnawał powoli dobiega końca, zaraz początek Wielkiego Postu, a później już tylko Wielkanoc. Mieszkańcy naszej
gminy w lutym skorzystali z okresu zabaw i zorganizowali szereg imprez karnawałowych
Str. 4

Niezapomniane
ferie z OKiSem

„Ferie zimowe z OKiS-em’’, to program
atrakcji przygotowany przez Ośrodek
Kultury i Sportu dla wszystkich dzieci,
które przerwę zimową spędzały
w Prószkowie. 		
Str. 2

Niedźwiedź
nie odpuszcza!

Barwny i głośny korowód
z niedźwiedziem na czele odwiedził
w tym miesiącu kolejne miejscowości
w naszej gminie.
Str. 6

Rusza piłkarska
wiosna!

Aktualnie wszystkie zespoły w naszej
gminie znajdują się w okresie
przygotowawczym i rozgrywają szereg
spotkań kontrolnych. Jak w tej rundzie
poradzą sobie na boiskach?
Str. 8
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Moc atrakcji dla dzieci!
Ferie zimowe w Ośrodku Kultury i Sportu

„F

erie zimowe z OKiS-em”, to program atrakcji przygotowany przez Ośrodek Kultury
i Sportu dla wszystkich dzieci, które przerwę
zimową spędzały w Prószkowie. Na wszystkich
chętnych już od poniedziałku przygotowano
turniej piłkarski i turniej gier planszowych, odbywały się zajęcia plastyczne, zajęcia rękodzielnictwa w muzeum kowalstwa, zajęcia ju-jitsu i „Noc
z Andersenem”.
„Noc z Andersenem” to międzynarodowa
akcja promująca czytelnictwo. Jest organizowana co roku z okazji Dnia Książki Dziecięcej
oraz rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena. Została zapoczątkowana siedemnaście lat
temu w czeskich bibliotekach, a w naszej gminie

odbyła się już po raz dziesiąty. Czytanie bajek
Hansa Christiana Andersena, Akademia finansów dla najmłodszych, pokaz iluzjonisty Apollino
i pokaz grupy „Chorągiew prószkowska”, a dla
rozśpiewanych uczestników karaoke, takie atrakcje zaplanowano podczas tegorocznej „Nocy
z Andersem”, która odbyła się 22 lutego w Sali
Ośrodka Kultury i Sportu. Po nocy wrażeń dzieci
na pewno miały piękne sny z bohaterami baśni
duńskiego pisarza.

Jabłka dla uczniów Zespołu Szkół w Zimnicach Wielkich

J

abłko to jeden z najpopularniejszych owoców
w naszym kraju. Świetnie sprawdza się zarówno
jako szybka przekąska jak i dodatek do ciast lub
wytrawnych dań. Jabłka są źródłem witaminy C,
potasu oraz beta-karotenu. Warto zatem docenić
ich walory i wzbogacić nimi codzienną dietę.
Podobnie jak w ubiegłym roku, nasza szkoła
przystąpiła do programu Agencji Rynku Rolnego,
w ramach którego uczniowie mogli otrzymać
darmowe jabłka. Owoce pochodzą z polskich
sadów, które zostały poszkodowane przez wprowadzenie rosyjskiego embarga. W tym roku

otrzymaliśmy 4750 kg jabłek z sadów w Sandomierzu. Dzięki zaangażowaniu i współpracy
rodziców oraz szkoły skrzynki z jabłkami trafiły
do domów wszystkich uczniów. Jest to idealna

okazja do wdrożenia zdrowych nawyków żywieniowych wśród uczniów naszej szkoły i ich
rodzin.
mgr Martyna Wieczorek
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Chcesz napisać dobry projekt
do konkursu „Działaj lokalnie”?
Szukasz sposobów na
zaktywizowanie mieszkańców
w swojej miejscowości?
Zastanawiasz się co tak naprawdę
jest problemem w Twojej wsi?

Te warsztaty są dla Ciebie
Miejsce i daty warsztatów (do wyboru):
1 marca 2017 r. (środa), godz. 16:00,
biuro Partnerstwa Borów Niemodlińskich,
Rynek 52, Niemodlin
9 marca 2017 r. (czwartek), godz. 16:00,
Wiejski Dom Kultury w Jasienicy Dolnej
(gm. Łambinowice)
16 marca 2017 r. (czwartek), godz. 16:00,
sala „Szorownia” przy Stadninie Koni,
Moszna
23 marca 2017 r. (czwartek), godz.
16:00, sala przy OSP, Domecko (gm.
Komprachcice)
Uczestnicy: 15-20 osób; Czas: 3 h
Cele warsztatu:
Spotkanie odbywać się będzie jako
wstęp przed naborem wniosków „Działaj
lokalnie” w 2017 roku. Nabór planowany jest
od 27 marca do 28 kwietnia 2017 r.
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy
i umiejętności w zakresie określania potrzeb
społecznych oraz pobudzania kreatywności
z naciskiem na działania społeczne.
Często brakuje nam inspiracji, pomysłu,
motywacji i podpowiedzi jakie problemy
rozwiązywać w naszej gminie czy wsi, na
co zwrócić szczególną uwagę, z kim warto
współpracować i na co tak naprawdę mamy
wpływ? Udział w szkoleniu pomoże znaleźć
odpowiedzi na wszystkie te pytania.
Uczestnicy dowiedzą się jak krok po
kroku należy dokonać analizy potrzeb społecznych, jak w mądry i twórczy sposób
zrealizować projekt, który przykuje uwagę
mieszkańców, korzystnie wpłynie na ich
jakość życia i zmianę społeczną.
Dzięki zajęciom i odpowiednio przygotowanemu zestawowi ćwiczeń opartych
o nowatorską metodologię oraz regionalne
i zagraniczne dobre praktyki, uczestnicy
spojrzą na realizację lokalnych projektów
z zupełnie innej perspektywy. Zaczną aktywniej kreować rzeczywistość społeczną, będą
efektywniej pracować, a dzięki temu także
budować dobrze funkcjonujące porozumienia. Dowiedzą się również jak skutecznie
wykorzystywać lokalne zasoby do tworzenia
ciekawych projektów i umacniania kapitału
ludzkiego, społecznego i materialnego.

Bory Niemodlińskie dla przedsiębiorców!
Cykl szkoleniowy Partnerstwa Borów Niemodlińskich

P

artnerstwo Borów Niemodlińskich od 8 listopada 2016 roku prowadziło cykl szkoleniowy
dla przedsiębiorców i osób, które chcą założyć
działalność gospodarczą z terenu Borów Niemodlińskich. Szkolenia dotyczyły możliwości
dofinansowania w ramach programu Leader.
Ostatnie z takich spotkań odbyło się 6 lutego
w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie.
Szkolenie w Ośrodku Kultury i Sportu otworzyła nowa Pani Prezes Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Pani Aneta Lissy-Kluczny, a dalszą
część poprowadzili: Pani Jadwiga Wójciak i Pan

Daniel Podobiński, którzy przedstawili dofinansowanie w ramach dwóch projektów: ,,Duże
projekty Leader’’ oraz ,,Premie na rozpoczynanie
działalności gospodarczej’’. - Spotkanie uważam
za bardzo ciekawe i pomocne. Jest wiele możliwości pozyskania środków na rozwój swojej
firmy – opowiadał jeden z uczestników spotkania. Ideą programu Leader jest przekazanie
podejmowania decyzji mieszkańcom obszaru, na
którym mieszkają. Sami mogą decydować o tym
jakie pomysły i przedsięwzięcia będą wdrażane
w ramach otrzymanych funduszy.

Nauka języka niemieckiego oraz
możliwość zarobku podczas
praktyki w partnerskim mieście
Hünfeld w Niemczech

S

towarzyszenie Braterstwa w Prószkowie oraz Urząd Miejski w Prószkowie zapraszają chętne
osoby do odbycia praktyk w partnerskim mieście Hünfeld w Niemczech. Praktykant będzie
pracował w zakładzie zieleni miejskiej i wykonywał prace związane z pielęgnacją terenów
zielonych. Zakwaterowanie w rodzinie niemieckiej, która w czasie wolnym pokaże praktykantowi miasto i okolice. Pobyt w Hünfeld to również wspaniała okazja do poprawy umiejętności
językowych.
Praktyka przewidziana jest w okresie wakacyjnym od 03.07.2017 r. do 11.08.2017 r. i może
trwać od dwóch do trzech tygodni. Oferta jest przeznaczona dla osób w wieku od 16 do 30
lat. Zakwaterowanie w rodzinie niemieckiej. Praktyki mają charakter wymiany, tzn. w okresie
wakacyjnym 2017 będziemy gościć w gminie Prószków praktykanta z rodziny niemieckiej. Ta
forma współpracy pomiędzy gminą Prószków i miastem Hünfeld przewiduje zakwaterowanie
niemieckiego praktykanta w polskiej rodzinie, z której osoba wyjedzie na praktyki do Hünfeld.
Osoby zainteresowane praktyką proszone są o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Prószkowie listu motywacyjnego i życiorysu w języku niemieckim w terminie do 31 marca 2017 r.
Warunkiem uczestnictwa w praktykach jest dobra znajomość języka niemieckiego. W drodze
losowania zostanie wyłoniona osoba, która pojedzie do Hünfeld.
Bliższych informacji udzieli pani Aneta Lissy-Kluczny,
tel. 77 4013718 lub promocja@proszkow.pl.
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Szalony karnawał w gminie Prószków
Karnawał powoli dobiega końca, zaraz początek Wielkiego Postu, a później już tylko Wielkanoc.
Mieszkańcy naszej gminy w lutym skorzystali z okresu zabaw i zorganizowali szereg imprez karnawałowych.

Zabawy
Niedźwiedziowe

J

edną z takich imprez była tzw. „Zabawa Niedźwiedziowa”, która od lat stała się nieodłącznym
zwyczajem odbywającym się zaraz po Wodzeniu
Niedźwiedzia – zwykle nazywa się ją „Sądem nad
niedźwiedziem”. Mieszkańcy wioski oraz wszyscy
przybyli goście spotykają się na zabawie karnawałowej, podczas której dokonywany jest osąd
na niedźwiedziu. Symbolizuje to zabicie zła,
ponieważ to właśnie miś jest sprawcą wszystkich
nieszczęść. Niedźwiedź z hukiem pada martwy
na podłogę, a lekarz lub pielęgniarka, którzy
powinni być na tej imprezie – potwierdzają zgon.
W tym roku z niedźwiedziem rozprawili się mieszkańcy Zimnic Wielkich na zlecenie Rady Sołeckiej
oraz mieszkańcy Górek.

Bawimy i pomagamy

W

Przysieczy również odbyła się wielka
impreza karnawałowa zorganizowana
przez Gminny Zarząd Mniejszości Niemieckiej.
W sali „Rumcajs” zebrali się przedstawiciele DFK
z całej gminy. Imprezę poprowadził Norbert
Rasch, a o oprawę muzyczną zadbał niezawodny
Tomek Peszka. Cały zebrany dochód z imprezy
zostanie przeznaczony na zakup niezbędnych
pomocy naukowych dla młodzieży uczącej się
języka niemieckiego.
Natomiast Zimnice Wielkie w tym miesiącu
bawiły się podwójnie. W połowie lutego odbyła
się wspomniana już „zabawa niedźwiedziowa”,
a nieco wcześniej, bo 4 lutego odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez Caritas. Wszystkie zebrane pieniądze przekazane zostały na cele
charytatywne parafii św. Jana Chrzciciela.

Wybitnie żeńska
impreza

P

odczas karnawału odbyła się też impreza
przygotowana wyłącznie dla pań. W sobotni
wieczór, 18 lutego w Górkach rządziły kobiety.
Zyskujący coraz bardziej na popularności „Babski
Comber” Rada sołecka zorganizowała już po raz
drugi. Odpowiednią oprawę muzyczną zapewnił DJ Matias i był jedynym reprezentantem płci
przeciwnej na sali.
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Karnawał
w Przedszkolu!

P

rzedszkolaki z Górek również zapragnęły
świętować ostatnie dni karnawału. Z tej okazji, w poniedziałek, 20 lutego odbyła się zabawa
karnawałowa przygotowana specjalnie dla dzieci.
Nie zabrakło muzyki, tańców i świetnej zabawy.
Również mamy znalazły dla siebie kącik, gdzie
mogły napić się kawy i porozmawiać na różne
ciekawe tematy.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W OPOLU
ul. Krakowska 53, 45-018
Opole

„Nasze przedszkole jest fajne, jest super”

W

naszym przedszkolu
w Ligocie Prószkowskiej można bawić się na
wiele sposobów.
Nie brakuje tu momentów
na
rozwijanie
wyobraźni.
Można być
księżniczką na balu, można
spotkać krasnoludka, który
zamieszkał w naszym
przedszkolu,
potańczyć
na piżama party czy chociażby zbudować z klocków rakietę
i polecieć
nią w podróż na spotkanie
z dinozaurem.
Możemy bawić się
z Panią Zuzią, która uczy
nas języka niemieckiego
, z Panią Moniką, z którą
podróżujemy w języku
angielskim lub z Panią Bożenką, z którą liczymy
nogi stonodze.
Gotujemy u zaprzyjaźnionej mamy, odpoczywamy nad pięknym stawem , poznajemy historię
ligockiego młyna, kolędujemy w naszym kościele
a popołudniami wsłuchujemy się w „bajeczki do
poduszeczki”.
W naszym przedszkolu poznajemy też litery,
cyfry i zaczynamy odczytywać pierwsze wyrazy.

I

nformuje o możliwości uzyskania dofinansowania w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 30% w ramach:
„Programu ograniczenia niskiej emisji
w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu”
Do korzystania z dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości,
stanowiących lokale mieszkalne lub budynki
jednorodzinnych, położonych na terenie
województwa opolskiego.

A od grudnia 2016 roku pracujemy i bawimy się
z tablicą interaktywną. Możemy na niej pisać, rysować, zaznaczać, układać puzzle, ćwiczyć pamięć
muzyczną , słuch fonematyczny i robić wiele innych
ciekawych rzeczy, o których jeszcze nie wiemy ale
nasze Panie wkrótce nam powiedzą i pokażą.
I to dopiero jest przedszkole -nasze przedszkole w Ligocie Prószkowskiej
Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego
w Ligocie Prószkowskiej

• Program składa się z czterech części:
EKO-PIEC - wymiana źródeł ciepła;
EKO-TERM - termoizolacja istniejących
domów jednorodzinnych;
EKO-DOM - termomodernizacja domów
jednorodzinnych wraz z wymianą źródła
ciepła;
OZE - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących energię odnawialną;
• Oprocentowanie pożyczek: 2,5% w stosunku rocznym, bez prowizji;
• Termin składania wniosków: nabór ciągły
wniosków do 2020 r.
Wszystkie wnioski powinny spełniać
wymagania określone w Regulaminie Programu, który można pobrać z witryny internetowej (www.wfosigw.opole.pl).
Kontakt w zakresie części Programu:
EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM, OZEpompy ciepła i kotły na biomasę – tel. 77/45
67 873 wew. 108, 148, 147, 123, 117, 116.
OZE – małe elektrownie wiatrowe i fotowoltaika – tel. 77 45 45 891 wew. 150, 103.
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Niedźwiedź nie odpuszcza!

B

arwny i głośny korowód z niedźwiedziem na czele odwiedził w tym miesiącu kolejne miejscowości w naszej gminie. Mieszkańcy Złotnik, Źlinic
i Chrząszczyc bawili się wspólnie z przebierańcami. Są to kolejne miejscowości, które podtrzymują tą śląską tradycję w naszej gminie. Żadne sołectwo nie odpuszcza świetnej zabawy, a mieszkańcy, dzięki odwiedzinom
drapieżnego ssaka, liczą na kolejny szczęśliwy rok.

Zlinice – Piłkarze Orła Źlinice podczas Wodzenia Niedźwiedzia
w Źlinicach

Dzień Bezpiecznego Internetu
w Zimnicach Wielkich
Chrzaszczyce – W Chrząszczycach Miś chyba skurczył się w praniu :)

Zlotniki – OSP Złotniki i Rada Sołecka stanęli na wysokości zadania!

„M

ały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu” to po zakończonej akcji
„Mały Miś i tradycje Bożego Narodzenia” kolejna akcja w ramach
ogólnopolskiego projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, a także
kolejny etap przygód, jakie przedszkolaki z Zimnic Wielkich przeżywają
razem z Małym Misiem.
Nasze dzieci coraz częściej i coraz śmielej sięgają po komputery, laptopy,
tablety i telefony i korzystają z internetu, lecz ich świadomość dotycząca
zagrożeń jakie niesie ze sobą internet  jest bardzo mała. W związku z zasadą
lepiej zapobiegać niż leczyć już na etapie edukacji przedszkolnej należy
dzieciom te zagrożenia uświadamiać. Dlatego też 9.02. w Przedszkolu
Publicznym w Zimnicach Wielkich obchodzony był Dzień Bezpiecznego
Internetu. Inspiracją był scenariusz autorki programu, pani Anety Konefał.
Podczas zajęć dzieci dzieliły się swoimi wiadomościami i próbowały odpowiedzieć na pytania: co jest internet?, do czego służy? dzięki jakim urządzeniom można z niego korzystać. Wspólnie stworzyły sieć internetową wykorzystując do zabawy kłębek wełny. Obejrzały jeden z filmów „Owce w sieci”
i na jego podstawie wspólnie próbowały nazwać zagrożenia, jakie czyhają
na dzieci w internecie, a po  wysłuchaniu opowiadania o przygodach Misia
Bruno, który próbował nauczyć swego przyjaciela jak korzystać z internetu
wspólnie stworzyły bogato ilustrowany Kodeks Bezpiecznego Internetu.
Kodeks oraz gazetka informacyjna dla rodziców zawisły w przedszkolnej szatni, by rodzicom również uzmysłowić wagę problemu. Myślę, że
Dzień Bezpiecznego Internetu był nie tylko wspaniałą zabawą, ale i bardzo
potrzebną lekcją na przyszłość.
Joanna Olender
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Ruszył cykl zebrań wiejskich Smutna historia
z Panią Burmistrz Różą Malik prószkowskiej akacji…

S

potkania wiejskie w naszej gminie rozpoczęły się już 23 stycznia w Zimnicach Małych, a zakończą 7 marca w Prószkowie. Spotkania to doskonały sposób na dyskusję o sprawach bieżących i ważnych dla mieszkańców
gminy. Podczas jednego ze spotkań w Źlinicach zaplanowano rozpoczęcie
koniecznej inwestycji na ul. Wolności. Ma zostać wyłożona tam m.in. nowa
nawierzchnia i postawione nowe oświetlenie.
Prócz przedstawicieli gminy, w spotkaniu uczestniczył również funkcjonariusz Policji, który apelował o czujność i aktywną postawę obywatelską.
Warto reagować i mieszkańcy nie mogą się bać zwracać uwagi, gdy jakieś
zachowanie budzi naszą wątpliwość lub gdy jesteśmy światkami nieprawidłowych zachowań niezgodnych z prawem.

Z

przykrością informujemy, że stara
akacja rosnąca na rynku prószkowskim, zdobiąca tą część miasta jest
w bardzo złym stanie zdrowotnym. Ma
spróchniały pień i zagraża bezpieczeństwu ludzi i pojazdów. Zły stan sanitarny drzewa wyklucza podjęcia działań
uzdrawiających. Z tych powodów Burmistrz Prószkowa podjęła decyzję o jej
usunięciu. Wycięcie drzewa nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu stosownego
zezwolenia od Starosty Opolskiego.

Turniej BAWI NAS PIŁKA

W

niedzielę, 19
lutego w Tarnowie Opolskim zorganizowany został przez
OZPN turniej Bawi
Nas Piłka. W turnieju
udział wzięli jedni
z najmłodszych podopiecznych Ośrodka
Kultury i Sportu
w Prószkowie - rocznik 2008 i młodsi.
W turnieju udział
wzięło 6 zespołów:
GKS PIOMAR PRZYWORY, KS KRASIEJÓW,
GZLKS POPIELÓW, OKiS PRÓSZKÓW, UKS TURAWA, MAŁAPANEW OZIMEK.
SKŁAD OKiS-u: K-Tomasz Miedziejko, Marek Majer, Bartek Wójcicki, Krzysiek
Szewczyk, Max Sołtysik, Franek Wiciński, Marcel Komor.

AUF DEM HL. ANNABERG
Wenn ich von hier oben
auf die weiten Fluren,
auf die friedlichen Dörfer,
auf die rauschenden Schornsteine,
auf die Berge am Horizont schaue,
ergreift mich eine grosse Genugtuung,
dass ich hier bin.

NA GÓRZE ŚW. ANNY
Gdy patrzę z tego wzniesienia
na pola dalekie,
na wioski spokojne,
na lasy szumiące nad Odrą,
na kominy dymiące
i góry na horyzoncie
to szczęście ogarnia mnie wielkie,
że być tutaj mogę.
Ingeborg Odelga

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne
badanie
mammograficzne
(prześwietlenie
piersi)
w
ramach
Populacyjnego Programu Wczesnego wykrywania Raka Piersi.
Panie w wieku 40-49 oraz 70-75 lat zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne
w ramach Funduszy Norweskich! Konieczna wcześniejsza rejestracja i skierowanie lekarskie.

Prószków

na placu za sklepem Centro, ul. Daszyńskiego 1A
16 marca 2017r.
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Sparing: Orliki OkiS Prószków

W

sobotę 11 lutego Orliki OKiS Prószków
rocznik 2007 rozegrali sparing z ODRĄ
OPOLE. Mecz rozegrany został na orliku w Prószkowie, przy troszkę mroźnej, ale słonecznej
pogodzie. W spotkaniu padło wiele bramek, nie
zabrakło walki na boisku, emocji, składnych akcji
no i przede wszystkim uśmiechu i zadowolenia

na twarzach wszystkich zawodników. Wynik 11:6 dla OkiS Prószków. Gratulujemy!
SKŁAD OKiS: w bramce-Leo Iwański dalej,
K - Łukasz Staniów, Kacper Mańkiewicz, Kacper
Wójcicki, Mateusz Kuzia, Adrian Chróściel, Paweł
Baron, Przemek Świst, Bartek Puć, Bartek Żyznowski, Tomek Miedziejko.

Czas wyjść na boiska! Rozpoczyna się
runda wiosenna w sezonie 2016/2017
Nadchodzi wiosna, a wraz z nią rusza kolejna runda piłkarska. Aktualnie wszystkie
zespoły w naszej gminie znajdują się w okresie przygotowawczym i rozgrywają
szereg spotkań kontrolnych. Jak w tej rundzie poradzą sobie na boiskach?

Turniej Tenisa
Stołowego
w Przysieczy

O

tym, jak ważny jest sport dla każdego człowieka oraz o tym jak emocjonujące jest
współzawodnictwo pisać już nie trzeba, ponieważ nasza gmina należy do jednych z najbardziej
usportowionych miejsc w Polsce. Liczne drużyny
sportowe, mecze, turnieje i festiwale – do tego,
i emocji temu towarzyszących przywykli już prawie wszyscy.
W Przysieczy nawet w zimę nie zwalniają
tempa. W sobotę, 25 lutego LZS Przysiecz, wraz
z Sołtysem i Radą Sołecką zorganizowali Turniej Tenisa Stołowego. Zacięta rywalizacja, która
toczyła się w sali „Rumcajs” przyciągnęła liczną
grupę zapaleńców. Ostatecznie zwycięzcą wśród
juniorów został Patryk Kuc. Kolejne miejsca zajęli:
Łukasz Duniewicz, Samuel Czollek i Tobiasz
Sowada. W kategorii seniorów zwyciężył Andrzej
Kuc, drugie miejsce zajął Artur Thiel, a trzecie
Mariusz Fornol.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom
za ofiarowanie nagród: Firmie Prohead i Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie.

Orzeł Źlinice – liga okręgowa

P

iłkarze Orła Źlinice rozegrali kilka spotkań
kontrolnych. Pierwsze dwa spotkania z drużynami LZS Skorogoszcz (3:6) oraz Victoria Chróścice (0:1) zakończyły się porażką, jednak trzeci
mecz sparingowy z zespołem Sparty Lubliniec
okazał się szczęśliwy dla Orłów (zwycięstwo 3:1).
Następnie podopieczni Trenera Copika udali się
na obóz przygotowawczy do Wisły, gdzie rozegrano sparing z liderem ligi okręgowej Kuźnia
Ustroń oraz odbyły się treningi po szlakach
górskich. Trener Copik jest bardzo zadowolony

Sekcja kobiet MKS Gwiazda Prószków
– II liga kobiet
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z możliwości wyjazdu, a dla zawodników to
mobilizacja na najbliższą rundę gdyż niewiele
klubów z ligi okręgowej może sobie pozwolić na
wyjazd do tak atrakcyjnej miejscowości jaką bez
wątpienia jest Wisła.Prezes Henryk Olsok zapewnił drużynie komfortowe warunki wyjazdu i liczy
że zespół odwdzięczy się dobrą postawą w rundzie rewanżowej.
Swój pierwszy oficjalny mecz w tym roku
piłkarze Orła rozegrają na wyjeździe, 18 marca
z drużyną Piast Strzelce Opolskie. Zapraszamy!

P

odopieczne Sandry Zylla przez całą zimę
nie zwalniały tempa i rywalizowały w rozgrywkach Pierwszej Ligi Futsalu Kobiet. Za
sprawą świetnych wyników nasze Panie pod
koniec lutego rozegrały baraże o awans do Ekstraligi Futsalu Kobiet z Ekstaligowym zespołem
Gol Częstochowa. Pierwszy mecz zakończył
się niestety porażką 1:4. Rewanż odbędzie się
5 marca w Częstochowie. To nasz debiutancki
sezon na hali, który okazał się ciekawą przygodą
i świetna lekcja futsalu. Mamy okazję mierzyć się

z najlepszymi kobiecymi zespołami w Polsce –
opowiada jedna z zawodniczek.
Podczas ferii zawodniczki MKS Gwiazdy Prószków udały się na zgrupowanie do Byczyny, gdzie
trenowały pod czujnym okiem trenera przygotowania motorycznego p. Małgorzaty Jura oraz
doskonaliły swoje umiejętności techniczne.
Runda rewanżowa w II lidze kobiet rusza już
18 marca. Nasze dziewczyny podejmować będą
na wyjeździe zespół z Bytomia.

