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Winów wróci do gminy Prószków?

W numerze:

Prószkowscy radni podczas sesji, która odbyła się 31 marca jednogłośnie zatwierdzili projekt dotyczący ponownych
zmian granic naszej gminy. Radni chcą włączenia utraconego sołectwa – Winowa z powrotem do gminy Prószków.
Podstawą do takiego wniosku są konsultacje społeczne, które zostały przeprowadzone w ubiegłym roku w dniach
od 8 do 22 lutego.
Str. 5

Marsz Nordic Walking
w Chrząszczycach

W Chrząszczycach uczestnicy „marszu
z kijami” ćwiczyli razem z instruktorem,
a następnie udali się w trasę „Śladami
kapliczek i krzyży”.
Str. 6

Urodziny MKS
Gwiazdy Prószków

Dokładnie w kwietniu, 5 lat temu
odbył sie pierwszy trening piłki
nożnej dla kobiet w Prószkowie.
Pomysłodawczynią, a zarazem trenerką
i zawodniczką była Sandra Zylla. Str. 7

Kaprys prosi
o wsparcie!

Młodzieżowa Orkiestra Dęta KAPRYS
bierze udział w konkursie Budżetu
Marszałkowskiego i bardzo liczy na
Wasze głosy.
str. 5
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA
W SPRAWIE UTRZYMYWANIA DROBIU
Z dniem 06.04.2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
uchylające Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem
wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 20.12.2016 r.

Czytanie
najlepszą nauką
Dzień książki w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Złotnikach

W

prawdzie Światowy Dzień Książki od lat
obchodzony jest 23 kwietnia, to promocja
czytelnictwa nie miałaby sensu, gdyby pominąć
rozwijanie miłości do książek wśród dzieci. Dlatego na fali sukcesu Światowego Dnia Książki,
w 1967 roku postanowiono stworzyć analogiczne święto skierowane do dzieci. Na patrona
wybrano Hansa Christiana Andersena – duńskiego pisarza, którego bajki znane są na całym
świecie. Od tamtej pory, co roku 2 kwietnia, na
całym świecie organizuje się różne wydarzenia – spotkania z autorami dziecięcych książek,
imprezy, podczas których można przebrać się
za jednego ze swoich ulubionych książkowych
bohaterów, czy przedstawienia teatralne. Podobnie jak w przypadku święta dla dorosłych, co roku
wybierane jest miasto – gospodarz. Polska była
organizatorem Międzynarodowego Dnia Książki
dla Dzieci w 1979 roku.
W związku z tym, że 2 kwietnia w tym roku
wypadał w niedzielę to już w poniedziałek 3
kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Złotnikach odbył się oficjalny „Dzień książki”.
Uczczenie tego dnia rozpoczęło się od wspólnego czytania, podczas którego reprezentant
każdej klasy miał okazję przeczytać fragment
książki przed uczniami całej szkoły. Tego dnia nie
zabrakło różnorodnych konkursów, podczas których uczniowie „bawili się słowem”.

Na podstawie obowiązującego Rozporządzenia:
1. Zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany
drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
2. Nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza
weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale
w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników
wodnych, do których dostęp mają dzikie
ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków
w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich
odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków
utrzymywanych w niewoli w sposób
zabezpieczający paszę i wodę przed
dostępem dzikich ptaków oraz ich
odchodami,
f ) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed
wejściami i wyjściami z budynków
inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej
zabezpieczenie wejść i wyjść z tych
budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie
bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wchodzące do
budynków inwentarskich, w których jest
utrzymywany drób, odzieży ochronnej
oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym
budynku – w przypadku ferm, w których

drób jest utrzymywany w systemie
bezwybiegowym,
h) stosowanie przez osoby wykonujące
czynności związane z obsługą drobiu
zasad higieny osobistej, w tym mycie
rąk przed wejściem do budynków
inwentarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed
każdym ich użyciem,
j) powstrzymanie się przez osoby, które
w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od
wykonywania czynności związanych
z obsługą drobiu,
k) dokonywanie codziennego przeglądu
stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności
informacje na temat liczby padłych
ptaków, spadku pobierania paszy lub
nieśności.
3. Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot
świadczący usługi z zakresu medycyny
weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu
następujących objawów klinicznych:
1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy
i wody;
3) objawów nerwowych takich jak: drgawki,
skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.
Z dniem 06.04.2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie zarządzenia środków związanych
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
uchylające Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej
grypy ptaków z dnia 20.12.2017 r.
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Wszyscy wycinają, a my sadzimy!

Marzysz by zostać
Idolem? Angelika
spełnia swoje marzenia!

Mieszkanka
Prószkowa w finale
piątej edycji Idola

A

ngelika Zaworka przechodzi kolejne etapy piątej edycji polskiego Idola. Jest to program typu talent show, który wrócił
po jedenastu latach przerwy. Angelika Zaworka znana też jako
Żelka ma 21 lat i jest mieszkanką Prószkowa. W programie walczy
o 250 tys. złotych i kontrakt płytowy, co dla młodych, zdolnych
wokalistów, będących na początku kariery muzycznej jest wielką
i niepowtarzalną szansą na szybszy rozwój.
W castingu do programu Angelika zaprezentowała utwór ,,Bez
Ciebie Jesień’’ z repertuaru Zdzisławy Sośnickiej, który zupełnie
różni się od tego co śpiewa na co dzień. Oprócz pracy w piekarni,
młoda mama, wraz z zespołem Alle’Gro śpiewa na weselach, zabawach, imprezach okolicznościowych i festynach.
Kocha śpiewać i robi to z sukcesami już od najmłodszych lat.
Umiejętności wokalne szlifowała w Opolskim Studiu Piosenki,
a swój talent dzięki programowi zaprezentowała już całej Polsce.
Pod koniec marca, śpiewając utwór Sylwii Grzeszczak ,,Tamta
dziewczyna’’ jako jedyna reprezentantka Opolszczyzny dostała
się do szczęśliwej dwunastki finalistów. 26 kwietnia odbył się
już trzeci odcinek na żywo, a mieszkanka Prószkowa nie zwalnia
tempa i wykonaniem utworu ,,Toxic’’ Britney Spears zapewniła
sobie udział w kolejnym etapie muzycznego programu.
Angelika Zaworka ma nie tylko wsparcie najbliższych, ale
powodzenia przed kolejnymi występami życzą jej także mieszkańcy całej gminy. Młoda wokalistka ciężką pracą właśnie spełnia
swoje muzyczne marzenia. Trzymamy kciuki!

P
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rzedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach
odwiedziły Szkółkę Drzew i Krzewów Ozdobnych
Irena i Paweł Kalert w Złotnikach. Podczas pobytu
na plantacji dzieci poznały różne gatunki drzew
i krzewów, sposoby dbania i opiekowania się
roślinami oraz mogły przejść „labiryntami” ścieżek pomiędzy drzewkami. Dzieciom został również zaprezentowany sposób w jaki podlewa się
rośliny na tak dużej powierzchni.
W tym roku szkolnym w grupie starszaków
realizowany jest projekt edukacyjny „Drzewa
szukają przyjaciół”. Można odnieść wrażenie, że
temat jest jak najbardziej na czasie, patrząc na to
co się dzieje z wycinką drzew w całej Polsce. Dlatego ważne jest, aby dzieci od najmłodszych lat
uczyły się dbania o przyrodę oraz poszanowania
jej, ponieważ odgrywa ona bardzo ważną rolę
w naszym życiu. To właśnie główny cel projektu,
który został już osiągnięty.
Właściciele szkółki, Państwo Kalert, podarowali przedszkolakom drzewko, które zostało
posadzone na placu przedszkolnym.
Na pewno w Złotnikach w przedszkolu
drzewa już znalazły swoich przyjaciół.
Anna Zamojska-Nocoń
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Jak spełnić swoje marzenia?
Konkurs „Wyskakać marzenia” w PG Prószków

W

szystko zaczęło się od impulsu, by swoje
marzenia zacząć realizować. Pan Tomasz
Piotr Łabys jest nauczycielem wychowania
fizycznego, religii i edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum w Prószkowie
i w zespole szkół w Pomologii. Jednak jego pasją
są skoki narciarskie, a postać Adama Małysza
towarzyszy mu od dawna.
Postanowił na przykładzie ’’Orła z Wisły’’, ale
nie jego sukcesów, a tego jak do nich doszedł,
pokazać uczniom z gimnazjum, że pomimo
wielu przeciwności losu ciężką pracą można
spełnić swoje marzenia. Hasło ,,Talent musi być
poparty ciężką pracą’’ było jednym z wielu cytatów, które w listopadzie zawisły na drzwiach
i tablicach w całej szkole. Na początku nikt nie
wiedział do czego odnoszą się te hasła, ani kto
je zawiesił, dodatkową zagadką były pojedyncze

litery pod każdym z nich. Uczniowie wypytywali
Pana Tomasza czy nie ma z tym nic wspólnego,
ponieważ to on na lekcjach korzysta z wielu złotych myśli. Nauczyciel zaprzeczał do momentu,
aż pojawiła się informacja o konkursie. ’’Wyskakać marzenia’’ to projekt składający się z trzech
etapów i finału. Pierwszym z nich były między
innymi cytaty, a te pojedyncze litery w całości
tworzyły hasło – Adam Małysz, a więc odnosiły
się do głównego sprawcy całego zamieszania,
po części, bo pomysłodawcą i organizatorem
konkursu od początku do końca jest Pan Tomasz
Piotr Łabys.
Do pierwszego etapu konkursu, który odbył
się w marcu wliczał się również test, egzamin
pisemny z ogólnej wiedzy o skokach narciarskich
oraz o początkach kariery polskiego czterokrotnego mistrza świata. Do drugiego kwietniowego
etapu, przechodzili wszyscy uczestnicy konkursu, a pytania dotyczyły zainteresowań, przełomowych wydarzeń na skoczni i podejścia do
wiary Adama Małysza. Trzeci etap odbędzie się 9
maja i oprócz wiadomości z poprzednich części
konkursu pojawią się pytania dotyczące kariery
skoczka, ceny jaką musiał zapłacić za bycie na
szczycie, jak i kalendarium skoków. Do wielkiego
finału przejdzie pierwsze dziesięć osób, które
w sumie uzbierają najwięcej punktów.
,,Uwielbiam tą radość, wiem że walczę
o swoje marzenia, dzięki mojej pasji, chcę do
tego samego zachęcić innych’’ mówi Pan Tomasz

Romeo i Julia w Przysieczy
– Wszystko gotowe na mój przylot? Nic
niepokojącego się nie dzieje? Mam jakieś złe
przeczucia…
– Kochanie wszystko gotowe, nie dramatyzuj, mieszkanie wysprzątane, kurze starte, a ja
już czekam na Ciebie z kwiatami.
– Trochę mnie uspokoiłeś, będę na początku
przyszłego tygodnia, buziaki!
Po eksmisji do innego mieszkania, w inną okolicę, nie jest dobrze. Jak żona przyleci już za parę dni
będzie rozczarowana, że nie załatwiłem wszystkiego na czas. Muszę zacząć działać, walczyć
i odzyskać nasz dawny dom. Nie chcę żeby czuła się
zawiedziona…
Jak Romeo postanowił, tak zrobił. Pracował od
rana do późnego wieczora. Pierwsze dni chodził po
urzędach, by odzyskać prawa do dawnego lokum,
sprzeciwiał się zakład energetyczny, ale ponieważ
Burmistrz wyraziła zgodę na powrót mieszkańców
do dawnego miejsca zamieszkania, nasz bohater
zabrał się do samodzielnego przenoszenia nowegostarego domu. Nastąpiła ogromna walka z czasem.
Ukochana miała wrócić już niebawem, a pracy
miał bardzo dużo, lecz pomimo przeciwności losu

tłumacząc zasady konkursu. Postać Adama Małysza wspaniale pokazuje, że tylko ciężką pracą
i cierpliwością można osiągnąć sukces i spełnić
swoje marzenia.
Konkurs już trwa, a organizatorzy dalej poszukują sponsorów, chętnych wspomóc szkołę przy
zakupie nagród dla finalistów. Warto wspomóc
ten projekt, by pokazać młodym ludziom, że
warto walczyć o swoje marzenia.
,,Chciałem, żeby poczuli bakcyla, żeby zrozumieli, że tylko ciężką pracą mogą zacząć spełniać
swoje sny’’ – dodaje na koniec nauczyciel i organizator projektu.

Mai
Komm lieber Mai
jetzt sind wir frei!
Vom Schnee und Eis
freuen uns des Blüten weiß.
Wollen mit den Vöglein singen
über die Bächlein springen
Aus Maienblumen
winden wir den Kranz
Falter und Bienen
laden zum Tanz.
Wollen wandern
durch Wiesen und Wald
durch Fluren und Feld
in die schöne weite Welt!

Maj

wytrwale sam starał się odzyskać blask dawnego,
przytulnego gniazdka...
Historia jak z bajki? A miała miejsce w naszej
gminie, a dokładniej w Przysieczy. Domem nie
był budynek lecz gniazdo, które zakład energetyczny przeniósł na inny słup, a głównym bohaterem tej historii jest bocian, który każdą gałązkę
musiał przenosić pojedynczo, aby jego ukochana
mogła wrócić spokojnie do ich gniazda.
Całą sytuację z dużym przejęciem obserwowali mieszkańcy, którzy od lat goszczą u siebie
bociany i stały się one prawdziwymi mieszkańcami Przysieczy.

,,Miłość nie pragnie, aby jej dogadzano, ani nie stara się wcale o własną wygodę; lecz troszczy się
o dobro innych i buduje Niebo pośród piekielnej rozpaczy…’’

Przyjdź kochany maju,
już jesteśmy wolni!
Od śniegu i lodu
Cieszymy się na kwiaty
Chcemy śpiewać z ptaszkami
skakać przez strumyki
Z majowych kwiatów
uwijemy wieniec
Zaprosimy do tańca
motyle i pszczoły
chcemy wędrować
łąką, lasem
przez niwy i pola
do pięknego dalekiego świata.
Ingeborg Odelga

maj 2017

strona 5

Winów z powrotem
w Prószkowie?

P

rószkowscy radni podczas sesji, która odbyła się 31 marca jednogłośnie
zatwierdzili projekt dotyczący ponownych zmian granic naszej gminy.
Radni chcą włączenia utraconego sołectwa – Winowa z powrotem do
gminy Prószków. Podstawą do takiego wniosku są konsultacje społeczne,
które zostały przeprowadzone w ubiegłym roku w dniach od 8 do 22 lutego.
Wzięło w nich udział 43,92% mieszkańców naszej gminy uprawnionych
do głosowania, co łącznie daje 3149 ważnych głosów. Przeciw włączeniu
Winowa do terytorium Opola było 93,64% głosujących mieszkańców. Wnioski o ponowną zmianę granic oprócz Prószkowa złożyły jeszcze dwie gminy:
Dobrzeń Wielki i Dąbrowa. Władze Opola uważają, że wiosek posiada błędy,
m.in. jednym z nich jest brak przeprowadzenia ponownych konsultacji społecznych. Jednak w tej kwestii decyzję podejmować będzie wojewoda.
Naczelny Sąd Administracyjny po zbadaniu całej sprawy, związanej
z powiększeniem Opola, uznał, że zmiany granic były przeprowadzone
zgodnie z prawem, więc teraz jeżeli gminy chcą odzyskać utracone sołectwa muszą wystosować odpowiednie wnioski i dokumenty do ratusza, by
powrócić do granic z zeszłego roku.

Drodzy mieszkańcy!
Młodzieżowa Orkiestra Dęta KAPRYS bierze udział w konkursie
Budżetu Marszałkowskiego i bardzo liczy na Wasze głosy.
Projekt zakłada rozwój nowego pokolenia, jak i całej orkiestry.
Aby Kaprys miał szansę na realizację projektu, konieczny jest
Wasz głos. Prosimy wyszukać na liście do głosowania:
Zadanie nr 19 na liście POWIATU OPOLSKIEGO
Kod zadania: S/OOP/19/DKS
Przełam się! Masz Kaprys, graj z nami! Edukacja w muzyce.
Muzyka w Edukacji. Zadanie subregionalne
Głosowanie kończy się 19.05.
Na nasz projekt mogą głosować tylko osoby z powiatu Opolskiego.
Poniżej zasady i możliwe sposoby głosowania:
Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego na rok 2017
Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego, który
ukończył 16 lat.
Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na
zadanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne.
Formy głosowania:
• wrzucenie karty do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Opolskiego i w punktach informacyjnych
• elektronicznie na stronie internetowej www.budzet.opolskie.pl
• korespondencyjnie na adres UMWO:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45- 082 Opole

Mistrzostwa Polski federacji WADF w tańcu nowoczesnym
Inowrocław 23.04.2017
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W zdrowym ciele, zdrowy duch!
Marsz Nordic Walking w gminie Prószków

M

arsze Nordic Walking stają się coraz bardziej
popularne w naszej gminie. Ten sposób
aktywności fizycznej niesie ze sobą wiele korzyści
dla zdrowia, a dodatkowo jest możliwy do uprawiania wszędzie, w dowolnym terenie, na każdej
nawierzchni i w każdym czasie, bez względu na
porę roku. „Chodzenie z kijkami” jest efektywniejsze niż zwykły marsz, ponieważ pobudza wszystkie mięśnie kończyn dolnych, a dodatkowo
wzmacnia mięśnie tułowia, ramion, barków,
a także brzucha. Przede wszystkim jednak, jest to
bezpieczna forma ćwiczeń, kijki zapewniają równowagę i stabilność podczas chodu w trudnym
terenie i zmniejszają nacisk na piszczele, kolana,
biodra i plecy. Jest to szczególnie korzystne
i polecane dla osób ze słabszymi stawami, ponieważ je odciąża.
Marsze Nordic Walking można uprawiać
wspólnie ze znajomymi, co jest dodatkową motywacją do aktywności fizycznej. Z takiej możliwości mogli skorzystać wszyscy chętni, którzy wzięli
udział w marszu Nordic Walking zorganizowanym
w sobotę, 22 kwietnia przez Zarząd Gminy Mniejszości Niemieckiej i DFK Chrząszczyce. Uczestnicy ćwiczyli razem z instruktorem, który pokazał

prawidłową technikę marszu z kijami. Wydarzenie
rozpoczęło się na boisku w Chrząszczycach pod
nazwą „Śladami kapliczek i krzyży”, więc oprócz
aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, uczestnicy mogli zaczerpnąć również trochę

historii. Trasa marszu biegła ulicami Chrząszczyc,
Domecka, Nowej Kuźni i Złotnik.
Na zakończenie odbył się wspólny grill, by
po treningu nikomu nie zabrakło energii i każdy
mógł bezpiecznie wrócić do domu.

Nabór wniosków dla Przedsiębiorców
Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich ogłasza następujące nabory wniosków nr 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, których zakres jest ujęty w Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2023 (strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwanej dalej LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór 5/2017 – Przedsięwzięcie 1 LSR – Przedsiębiorczość
– „Podejmowanie działalności gospodarczej” (pula: 240 000,00 zł)

Nabór 6/2017 – Przedsięwzięcie 1 LSR – Przedsiębiorczość
– „Rozwijanie działalności gospodarczej” (pula: 1 030 000,00 zł)

Nabór 7/2017 – Przedsięwzięcie 2 LSR – Pokolenia
– „Podejmowanie działalności gospodarczej” (pula: 120 000,00 zł)

Nabór 8/2017 – Przedsięwzięcie 2 LSR – Pokolenia
– „Rozwijanie działalności gospodarczej” (pula: 610 000,00 zł)

Nabór 9/2017 – Przedsięwzięcie 3 LSR – Turystyka
– „Podejmowanie działalności gospodarczej” (pula: 180 000,00 zł)

Nabór 10/2017 – Przedsięwzięcie 3 LSR – Turystyka
– „Rozwijanie działalności gospodarczej” (pula: 640 000,00 zł)

Więcej informacji:
http://boryniemodlinskie.pl/806/468/nabor-wnioskow-dla-przedsiebiorcow.html
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Urodziny Gwiazdy Prószków!

D

okładnie w kwietniu, 5 lat temu odbył sie
pierwszy trening piłki nożnej dla kobiet
w Prószkowie. Pomysłodawczynią, a zarazem trenerką i zawodniczką była Sandra Zylla, która dziś
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do tego pomysłu i byli pewni, że nic z tego nie
wyjdzie. Jednak jak kobieta się uprze jest w stanie dokonać wszystkiego – szczególnie w naszej
gminie, gdzie to właśnie Panie zasiadają na najwyższych stanowiskach.
Po kilku miesiącach treningów nadszedł czas,
aby sprawdzić się w oficjalnych rozgrywkach piłkarskich. Podopieczne Sandry Zylli wystarwowały
w III lidze kobiet. Pierwszy sezon był dla dziewczyn głównie sposobem na zbieranie doświadczenia na boisku, jednak z czasem piłkarki zaczęły
wygrywać pierwsze mecze i przyszedł apetyt na
wielkie sukcesy!
W przeciągu kilku lat doszło do profesjonalizacji drużyny. Piłkarki z Prószkowa awansowały
do II ligi kobiet nie przegrywając żadnego meczu
i mocno deklasując swoje rywalki. Od tego czasu
drużyna stale występuje w II lidze kobiet – gdzie
często musi zmierzyć się także z piłkarkami Ekstaligowymi. Obecnie MKS Gwiazda Prószków
to drużyna seniorska (II liga), juniorska (III liga),
drużyna futsalu (I liga) oraz szkółka piłkarska dla
dziewczynek w wieku od 4 do 12 lat.
„Gwiazdom” z Prószkowa życzymy mało kontuzji i kolejnych lat z sukcesem spędzonych na
boisku!

dodatkowo pełni jeszcze funkcję Prezesa Stowarzyszenia MKS Gwiazda Prószków.
Początki były trudne. Wiele osób ze środowiska piłkarskiego sceptycznie podchodziło

Zarząd Stowarzyszenia Gwiazdy Prószków
oraz zawodniczki pragną serdecznie podziękować za wsparcie firmie Bassau i Widera Travel.
Dziękujemy!

TENIS - GRAM, BO LUBIĘ!

FUNDACJA TENIS PRÓSZKÓW
ZAPRASZA NA

LETNIĄ SZKÓŁKĘ TENISA
DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU OD 5 DO 15 LAT ORAZ DOROSŁYCH
TRENINGI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ OD CZERWCA DO WRZEŚNIA,
ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ DOŚWIADCZONĄ I
PROFESJONALNĄ KADRĘ TRENERSKĄ NA KORTACH MIEJSKICH
W PRÓSZKOWIE!
ZAJĘCIA BĘDĄ BEZPŁATNE, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
JUŻ DZISIAJ PRZYJMUJEMY ZAPISY NA TENISOWE PÓŁKOLONIE
DLA DZIECI
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NUMEREM:
(+48) 728 877 945.

PROJEKT PRZEPROWADZANY JEST W RAMACH KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
GMINY PRÓSZKÓW Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2017

FUNDACJA TENIS PRÓSZKÓW
ZAPRASZA NA NOWE ZAJĘCIA
Cardio tenis to pełne energii grupowe
zajęcia fitness odbywające się na
korcie tenisowym tylko przez 60 minut,
łączące ze sobą elementy gry w tenisa
z ćwiczeniami fitness.

Poprawa kondycji fizycznej
Świetna zabawa dla każdego
Spalanie tkanki tłuszczowej: ponad 600 kalorii w godzinę !
Zapewniamy sprzęt
CARDIO TENIS polecamy szczególnie osobom, które dopiero
zaczynają przygodę z tenisem lub nigdy wcześniej nie grały. Zajęcia te
są ciekawsze i dają więcej radości niż ćwiczenia na siłowni oraz zwykły
tenis, a łącząc te dwa elementy w jedną całość, spala się znacznie
więcej kalorii.

Zadzwoń już dziś i spytaj o szczegóły : (+48) 728 877 945
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TURNIEJ ORLIKÓW 2007 W PRÓSZKOWIE

W

miniony weekend na „Orliku” w Prószkowie
w ramach trwającego projektu „Piłka nożna
- mój sposób na nudę”, którego sponsorem jest
Spółka Wodociągi i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o.
miał miejsce turniej rocznika 2007.
Udział w Turnieju wzięło pięć drużyn: OKiS
Prószków I, OKiS Prószków II, TOR Dobrzeń

Liga Żaka rocznik
2009 i młodsi
w Krapkowicach

Z

awodnicy OKiS Prószków z rocznika 2009
i młodsi w ostatnim czasie uczestniczyli
w lidze Żaka, której organizatorem była szkółka
piłkarska Spiders Krapkowice. Liga składała się
z pięciu spotkań i oprócz naszej drużyny w rozgrywkach brały udział: Spiders Krapkowice, Piast
Strzelce Opolskie, Victoria Żyrowa, Stary Ujazd
i LKS Polonia Bytom.
Pierwsze zmagania naszych młodych piłkarzy
rozpoczęły się na hali w dniu 02.04.2017 r., w którym każda drużyna rozegrała jeden mecz. Kolejne
spotkania miały miejsce 09.04 oraz 16.04, gdzie
zawody odbywały się już na boisku ORLIK i trawiastym grając już po 2 mecze. Rozgrywki prowadzone były w systemie każdy z każdym, pięciu
w polu + bramkarz, a mecze trwały 2x 25min.
Na zakończenie zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale puchar oraz dyplom uczestnictwa.
Cieszymy się z faktu, iż nasi młodzi adepci mogli
spędzić bardzo miło i w dobrej, sportowej atmosferze wolny czas, a gospodarzom dziękujemy za
zaproszenie.
Skład OKiS Prószków: Bartek Wójcicki, Maks
Szołtysek, Piotrek Świątkiewicz, Piotrek Horak, Franek Wiciński, Karol Kania, Adrian Rypień, Dominik
Michalczyk, Szymon Gogolok, Paweł i Filip Wieja,
Przemek Krawczyk. Trener: Katarzyna Tomczak.

Wielki, Mała Panew, Ozimek I Miro Deutsche
Fuβballschule. Zawody rozgrywane były systemem każdy z każdym, pięciu w polu + bramkarz,
czas gry 1x15min. Było dużo emocji, zdrowej
rywalizacji i świetnej zabawy, a przy tym wszystkim dopisała wspaniała pogoda. Na zakończenie
turnieju każda z ekip otrzymała puchar i dyplom,
a zawodnik otrzymał medal oraz bidon sportowy.

Dziękujemy drużynom za przyjęcie zaproszenia do
Prószkowa, a rodzicom za wspaniałe kibicowanie!
SKŁAD OKIS PRÓSZKÓW: w bramce Leo Iwański oraz Tobiasz Dobis, Kapitan - Łukasz Staniów
OKIS II oraz Kacper Wójcicki OKIS I dalej Kacper
Mańkiewicz, Paweł Baron, Adrian Chróściel, Bartek Puć, Sławek Krawczyk, Mateusz Kuzia, Bartek
Żyznowski, Tomek Miedziejko.

Piłkarska runda wiosenna 2016/2017
MKS Gwiazda Prószków – II liga kobiet

M

KS Prószków po seriach kontuzji stara się odbudować zespół nowymi zawodniczkami i walczyć
o pewne miejsce w środku tabeli. Dobrą passę rozpocząć miał wyjazdowy mecz do Wodzisławia
Śląskiego, niestety pomimo wielu kwiestii spornych w decyzjach sędziny, mecz zakończył się porażką
2:1. Kolejny mecz to spotkanie na wyjeździe z drużyną TS Mitech Żywiec, która niestety pomimo przerwy w rozgrywkach Ekstraligowych na to spotkanie wystawiła zawodniczki znane głównie z boisk najwyższego szczebla rozgrywek. Pomimo dużej determinacji piłkarek z Prószkowa mecz zakończył się
porażką 5:3. W końcu nadszedł czas na mecz u siebie z drużyną z czołówki tabeli. Pomimo dobrej gry
podopiecznym Sandry Zylli brakowało tego dnia skuteczności i pomimo wielu sytuacji mecz zakończył się wynikiem 3:3.

Orzeł Źlinice – liga okręgowa

P

iłkarze Orła Źlinice mają powody do zadowolenia. Kwiecień upłynął im serią meczy bez porażki.
Pierwszy mecz wyjazdowy z drużyną Jedność Rozmierka zakończył się wynikiem 1:2. Po golach:
Tomasza Szpona i Marcina Dworaka. Kolejny mecz to również pojedynek wyjazdowy z drużyną Piomar
Tarnów-Przywory, gdzie po bardzo wyrównanym meczu piłkarze Orła zwyciężają 0:1 i kolejne 3 pkt
przywożą ze sobą do Źlinic. Kiedy nadszedł czas na mecz u siebie, Orły po raz kolejny stanęły na wysokości zadania i wysoko pokonali UKS Karnków 7:0. Ostatni kwietniowy mecz to pojedynek na wyjeździe
z drużyną GLKS Kietrz – w tym meczu po raz kolejny lepsi okazali się nasi piłkarze zwyciężając 1:3.

LKS Polonia Prószków – klasa A
Na zlecenie
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie,
46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 6
Wydawca: Agencja Reklamowa Traf,
ul. Krasickiego 14, 46-060 Prószków
Redaktor naczelny: Karolina Sobotkiewicz,
Redaktor: Malwina Wójciak
e-mail: kronikarz@opoczta.pl,
tel. 535 360 843, tel. 698 613 550
Znajdź nas na facebooku
i na stronie www.proszkow.
infoopole.pl

W

drużynie LKS Polonia Prószków w kwietniu nastąpiło długo oczekiwane przełamanie. Podczas
meczu wyjazdowego mierząc się z drużyną LKS Rusocin zwyciężyli 1:2 i przywieźli do Prószkowa
bardzo cenny komplet punktów. Podczas kolejnego spotkania z LKS Polonia Biała seniorzy zdobywają
kolejny komplet punktów, który przybliża ich od wyjścia z miejsc spadkowych. Niestety, ostatni mecz
z zespołem LZS Ścinawa Nyska zakończył się porażką 2:0.

LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

P

iłkarze LZS Przysiecz nie mają powodów do radości w tym miesiącu. Pierwszy kwietniowy mecz
podczas którego na wyjeździe mierzyli się z drużyną LKS Strzeleczki zakoczył się porażką 0:2.
Kolejne spotkania również nie przyniosły korzystnych rezulatów dla piłkarzy z Przysieczy. Spoktkanie z KS Górażdże zakończył się wynikiem 1:4, natomiast wyjazdowy mecz z LZS Dąbrówka Górna to
kolejna porazka 4:2.

