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Mieszkanki naszej gminy 
zwycięsko powróciły 
z Mistrzostw Świata 
w Akrobatyce Powietrznej 
w Dubaju. Naszą gminę 
reprezentowały: Julia 
Dynak oraz Julia i Zuzia 
Leśniewskie.

Nie ma miejsca 
w przestrzeni publicznej 
wolnej, niepodległej 
i demokratycznej 
Polski na pomniki 
z czerwoną gwiazdą. 
Za tym symbolem kryją 
się zbrodnie systemu 
komunistycznego.

Ruszył remont 
i rozbudowa 
prószkowskiej 
oczyszczalni ścieków, 
który ma uchronić 
przyrodę oraz 
środowisko przed 
zanieczyszczeniami.

MŚ w Akrobatyce 
Powietrznej w Dubaju

Demontaż pomnika  
Armii Czerwonej

Remont oczyszczalni 
ścieków w Prószkowie
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Drodzy Mieszkańcy
Życzę Wam, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość  oraz wzajemną życzliwość.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę  w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Życzy:
Burmistrz Prószkowa
Krzysztof Cebula
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Rola sportu w życiu zarówno dzieci, 
młodzieży, jak i dorosłych jest ogrom-

na. Aktywność fizyczna nie tylko poprawia 
zdrowie i kondycję ale także pozytywnie 
wpływa na psychikę człowieka. Burmistrz 
Prószkowa Krzysztof Cebula wzorem lat 
ubiegłych, kolejny raz wręczył stypendia za 
osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku. 
Stypendia przyznane zostały aż 14 spor-
towcom, którzy w ubiegłym roku osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe, zarówno w Pol-
sce, jak i za granicami naszego kraju.

Wśród wyróżnionych sportowców  
znaleźli się:

Julia Dynak (akrobatyka powietrzna)•	
Łukasz Staniów (piłka nożna)•	
Julia Staniec (taniec)•	
Magdalena Kowalczyk (taniec)•	
Anna Kowalczyk (taniec)•	
Agnieszka Krok (lekkoatletyka)•	
Zuzanna Leśniewska (taniec, akrobatyka •	
powietrzna)
Julia Leśniewska (taniec, akrobatyka •	
powietrzna)
Alicja Herbst (taniec)•	
Justyna Stępień (taniec)•	
Zuzanna Młynarczyk (taniec)•	
Krzysztof Centkowski (hokej na lodzie)•	
Krzysztof Bednarek (hokej na rolkach)•	
Milena Zdzuj (taniec)•	
Gratuluję otrzymania takiego wyróżnie-

nia oraz trzymam kciuki za dalsze sukcesy 
sportowe. Gmina Prószków jest dumna 
z tak wspaniałych młodych sportowców! 

Stypendia sportowe dla najbardziej uzdolnionych!

Pamiętaj, złóż 
deklarację CEEB, 
czasu coraz mniej
Gminny Koordynator Programu Ochro-

ny Powietrza przypomina iż od 1 lipca 
2021r. w całym kraju trwa obowiązkowy spis 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Do 31 
marca 2022r. w Gminie Prószków odsetek 
złożonych deklaracji wynosił zaledwie 27%. 
Czasu, aby wywiązać się z tego obowiązku 
pozostaje już coraz mniej, gdyż potrwa on 
do 30 czerwca 2022r. Właścicielom, którzy 
zainstalowali nowego źródła ciepła tzn. po 
1 lipca 2021r., przypominamy, że termin 
złożenia deklaracji wynosi zaledwie 14 dni. 
Warto również podkreślić, że jeśli właściciel 
budynku nie wywiąże się z tego obowiązku, 
to grozi mu kara administracyjna.

Właściciele i zarządcy budynków zostali 
zobligowani do zgłoszenia wszystkich zain-
stalowanych źródeł ciepła lub spalania pa-
liw, nawet jeżeli nie są eksploatowane albo 
są używane tylko sporadycznie. Spis ten do-
tyczy zarówno budynków mieszkalnych, jak 
i niemieszkalnych. Informacje te będą gro-
madzone w CEEB (Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków), czyli ogólnopol-
skiej bazie danych, która ma pomóc w upo-
raniu się z problemem smogu.

Jak złożyć deklarację?
•	 w	formie	elektronicznej	(przez	stronę	in-

ternetową www.ceeb.gov.pl)

•	 w	 formie	 pisemnej	 w	 urzędzie	 gminy	
(pokój nr 14, I piętro).

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie Głównego Urzędu Nadzoru Bu-
dowlanego: www.gunb.gov.pl



kwiecień 2022strona 3

Już od 1994 roku TSKN organizuje kon-
kurs recytatorski pn.: „Młodzież recy-

tuje poezję”. Jest to jeden z największych 
projektów TSKN. Konkurs odbywa się 
w czterech etapach: etap szkolny, podczas 
którego wyłaniają się reprezentanci szkoły, 
etap gminny podczas którego rywalizują ze 
sobą uczniowie wszystkich szkół w gminie 
Prószków. Zwycięzcy tego etapu mierzą się 
z najlepszymi w etapie rejonowym, aby na-
stępnie zmierzyć się w finale wojewódzkim. 

Na początku marca w Ośrodku Kultury 
i Sportu odbył się etap gminny tego kon-
kursu. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy!

Mieszkanki naszej gminy zwycię-
sko powróciły z Mistrzostw Świata 

w Akrobatyce Powietrznej w Dubaju. Na-
szą gminę reprezentowały: Julia Dynak oraz 
Julia i Zuzia Leśniewskie. 

Zuzia Leśniewska (lat 13) zajęła 1 miej-
sce i została Mistrzynią Świata Pole Sport

Trwają prace remontowe najważniej-
szych ulic w Prószkowie – w dwóch 

miejscach wprowadzona została sygnaliza-
cja świetlna oraz ruch wahadłowy, aby po-
mimo trwających prac, móc zapewnić prze-
jazd mieszkańcom. 

Na drodze nr 414 w kierunku Przysieczy 
prace rozpoczęto od wycinki drzew, obecnie 
zrywana jest stara nawierzchnia asfaltowa 
i droga jest poszerzana. Przypominamy, że 
podczas tego remontu powstanie ścieżka 
pieszo-rowerowa na odcinku 1,6 km, wy-
remontowana zostanie droga asfaltowa na 
długości 2,36 km, a także przebudowie ule-
gną trzy obiekty mostowe. 

Raport remontowy: Prószkowskie ulice w remoncie

Koszt tej inwestycji wyniesie 17 mln zł. 
Zakończenie prac przewidziane jest na maj 
2023 roku.

W trakcie intensywnego remontu jest 
również droga nr 429 (ul. Daszyńskiego). 
Obecnie trwają tam prace związane z bu-
dową kanalizacji deszczowej i wymiany 
chodnika. 

Widać jak z dnia na dzień pracę posuwa-
ją się do przodu, a każdego dnia w pracach 
udział bierze ciężki sprzęt drogowy.

Prosimy kierowców o uwagę i ostrożną 
jazdę ze względu na pracowników na 

poboczach.

Mistrzostwa Świata w Akrobatyce 
Powietrznej w Dubaju

Julia Leśniewska (lat 11) zajęła 2 miej-
sce i została Wicemistrzynią Świata Aerial 
Hoop

Julia Dynak (13 lat) zajęła 1 miejsce 
i została Mistrzynią Świata Aerial Hoop 
oraz Mistrzynią Świata Aerial Straps

Co ciekawe i godne odnotowania, dziew-
czynki miały tylko 1,5 miesiąca na przygoto-
wanie się do zawodów oraz uzbieranie wyma-
ganej kwoty na wyjazd, końcowo udało im się 
to i wróciły z wysokimi tytułami do Polski.

Po powrocie czekało ich spotkanie 
z Burmistrzem Prószkowa Krzysztofem 
Cebulą, który był pod wrażeniem osiągnięć 
i z dumą pogratulował młodym mistrzy-
niom. Jestem pod wrażeniem ich umiejętności, 
hartu ducha i zapału. Jeszcze raz gratuluję 
i życzę dalszych sukcesów sportowych – mówił 
Burmistrz Prószkowa.

„Młodzież recytuje poezję” 
„Jugend trägt Gedichte vor”
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Prezes Instytutu Pamięci Narodowej za-
apelował do samorządów o usunięcie 

z przestrzeni publicznej wszelkich nazw 
i symboli upamiętniających osoby, organi-
zacje, wydarzenia bądź daty symbolizujące 
komunizm. Tym samym rozpoczął się ko-
lejny etap dekomunizacji w Polsce. 

W gminie Prószków przez lata zachował 
się pomnik poświęcony Armii Czerwonej, 
który został wzniesiony tuż po zakończeniu 
II Wojny Światowej w 1949 r. Na obelisku 
znajdowała się czerwona gwiazda oraz napis 
„Wieczna chwała bohaterom Armii Radziec-
kiej poległym za wolność narodów w 1945 r.”. 

23 marca w Folwarku został zdemonto-
wany pomnik poświęcony Armii Czerwo-
nej. W wydarzeniu uczestniczyli Pan Karol 

Lasy stanowią już niemal 30 procent 
powierzchni Polski. Jesteśmy w czo-

łówce europejskich państw, a dzięki odpo-
wiedzialnej gospodarce leśnej prowadzonej 
przez Lasy Państwowe tereny leśne w Pol-
sce zwiększają się z roku na rok. Ogrom-
ną większością z nich (77 proc.) zarządza 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe. Blisko 1,8 mln ha, czyli po-
nad 19 proc. lasów w Polsce należy do osób 
prywatnych.

–  Sto lat działalności Lasów Państwowych 
to nie tylko duma, ale przede wszystkim zo-
bowiązanie. Jesteśmy strażnikami polskiej na-
tury, dbamy, by kolejne pokolenia mogły z niej 
korzystać. Dzięki leśnikom, lasów w Polsce 
przybywa i są w coraz lepszej kondycji. Kupu-
jemy nowe grunty pod zalesianie, aby tych la-
sów, naszego dziedzictwa, było jeszcze więcej, 

Będą nowe lasy – 
kupujemy tereny 
pod zalesianie

 
Lasy Państwowe rozpoczynają 
ogólnopolską akcję skupu gruntów 
pod nowe lasy. Zachęcamy wszystkich 
właścicieli gruntów, na których może 
powstać las, aby zgłosili się do 
nadleśnictw z ofertą sprzedaży.

bowiem las to prawdziwy skarb. Bezcenny – 
podkreśla Józef Kubica, p.o. dyrektor gene-
ralny Lasów Państwowych. 

Kupując nowe grunty, Lasy Państwo-
we realizują założenia Krajowego Progra-
mu Zwiększania Lesistości, opracowanego 
przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Do 
2050 roku lesistość Polski zwiększy się do 
33 procent.

– Jestem usatysfakcjonowany skalą działań 
Lasów Państwowych prowadzonych na rzecz 
powiększania areału należącego do Skarbu 
Państwa w tak cennym strategicznie obsza-
rze, jakim są lasy. Mam nadzieję, że w tym 
roku uda się nabyć jeszcze więcej gruntów, by 

powierzchnia lasów w Polsce systematycznie 
rosła – podsumował Edward Siarka, Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska.

Zasady tegorocznej akcji powiększania 
zasobów leśnych przez Lasy Państwowe re-
guluje Zarządzenie nr 79 Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych z 30 grudnia 
2021 roku. W tym roku poszczególni nadle-
śniczowie mają za zadanie aktywnie promo-
wać ofertę zakupów. Zarządzenie wskazuje 
też na źródło finansowania zakupu gruntów. 
Są nim własne fundusze nadleśnictwa lub, 
w przypadku ich braku, środki pochodzące 
z funduszu leśnego.

Nie ma miejsca w przestrzeni publicznej wolnej, niepodległej i demokratycznej 
Polski na pomniki z czerwoną gwiazdą. Za tym symbolem kryją się zbrodnie 
systemu komunistycznego – mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr 
Karol Nawrocki podczas demontażu pomnika poświęconego Armii Czerwonej 
w Chrzowicach.

Demontaż pomnika poświęconego Armii Czerwonej

Nawrocki Prezes Instytutu Pamięci Naro-
dowej, Pan Sławomir Kłosowski Wojewoda 
Opolski, Pan Burmistrz Prószkowa - Krzysz-
tof Cebula Pan Adam Siwek Dyrektor Biu-
ra Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, 
Pani Joanna Sulej – Piskorz z-ca Dyrektora 
Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa 
IPN, Pan Wojciech Trębacz Naczelnik 
Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa IPN we Wrocławiu. 

Między Instytutem Pamięci Narodowej 
oraz Gminą Prószków podpisane zostało 
porozumienie, zgodnie z którym na  postu-
mencie dawnego pomnika powstanie nowy 
symbol ofiar poległych podczas II wojny 
światowej. Nowy pomnik zostanie posta-
wiony w maju b.r.
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Władca wsi, czyli 
Dzień Sołtysa!
11 marca na terenie całego naszego 
kraju obchodzony był Dzień Sołtysa. 
Z tej okazji wszystkim sołtysom 
Gminy Prószków składamy 
najserdeczniejsze życzenia!

Kim tak właściwie jest Sołtys? Funkcja 
sołtysa to nieodzowny element polskiej 

wsi już od czasów średniowiecza. To naj-
ważniejsza osoba w całym sołectwie! Hob-
bysta, społecznik, przedstawiciel lokalnej 
społeczności i łącznik pomiędzy mieszkań-
cami, a Urzędem Miejskim.

Oczekuje się, że sołtys będzie animatorem 
życia społecznego, że będzie potrafił słuchać 
i rozmawiać z ludźmi, a także motywować 
ich do wspólnego działania na rzecz swojej 
wsi. Sołtys musi posiadać dar integrowania 
ludzi, budowania porozumień i łagodzenia 
konfliktów. To nie tylko przywódca ale także 
najlepszy przyjaciel, którego wyróżniającymi 
się cechami są: odwaga, otwartość i pokora. 
Funkcja sołtysa to w gruncie rzeczy praca 
społeczna, która wymaga poświęcenia pry-
watnego czasu, zaangażowania i serca. Sołty-
sem się jest, a nie bywa – świadczy o tym fakt, 
że sołtysi nie mają ustalonych godzin urzę-
dowania, a do ich drzwi mieszkańcy pukają 
niemal o każdej porze.

To ważna i kluczowa inwestycja gminy 
Prószków. Ruszył remont i rozbudowa 

prószkowskiej oczyszczalni ścieków, któ-
ry ma uchronić przyrodę oraz środowisko 
przed zanieczyszczeniami. 

Inwestycja zostanie zrealizowana przez 
firmę HMK Sp. z o.o. z Pszczyny. Koszt 
całej inwestycji to 7,5 mln złotych. Jej wy-
konanie nie byłoby możliwe gdyby nie 
otrzymane wsparcie finansowe ze środków 
RPOWO 2014–2020 i Rządowego Fundu-
szu Polski Ład.

Dziękuję bardzo Marszałkowi Woje-
wództwa Opolskiego, Panu Andrzejowi Bule, 
Dyrektorowi Departamentu Funduszy Eu-
ropejskich Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Opolskiego , Pani Karinie Bedrunce 
oraz Prezesowi Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie, Panu 
Gerardowi Cebuli – mówił Burmistrz Prósz-
kowa, Krzysztof Cebula. 

Rozpoczyna się remont i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Prószkowie

Burmistrz Prószkowa ogłasza kolejną edycję  
BEZPŁATNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW ROLNICZYCH!

Podwajamy dostępny limit odpadów z 15 ton w 2020 r. do 30 ton w 2022 r.
Termin odbioru II kwartał 2022 r. – szczegóły wkrótce!

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników z terenu gminy 
Prószków, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do 

owijania balotów, opakowania po nawozach oraz big-bagi, o wypełnienie formularza 
i przekazanie do Urzędu Miejskiego w Prószkowie do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Formularz można złożyć osobiście w sekretariacie (pok. nr 18, I p.), wysłać na 
skrzynkę e-mail odpady@proszkow.pl, bądź wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski 
w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Formularz można pobrać ze strony internetowej: www.proszkow.pl, w zakładce od-
pady  komunalne – zbiórka odpadów rolniczych, lub odebrać wersję papierową bezpo-
średnio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie (pok. nr 18).

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim 
w Prószkowie lub pod nr telefonu 77 40 13 748 – Pani Andżelika Mróz  

lub e-mail: odpady@proszkow.pl.

UWAGA! OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. OSOBY, KTÓRE 
NIE ZŁOŻĄ WNIOSKU W TERMINIE, LUB ZOSTANIE WCZEŚNIEJ 

WYCZERPANY LIMIT 30 TON, TRAFIĄ NA LISTĘ REZERWOWĄ.

W związku z przypadającym w tym 
roku Jubileuszem 25-lecia Partner-
stwa pomiędzy gminą Prószków, 
a gminą Hünfeld Stowarzyszenie Bra-
terstwa w Prószkowie serdecznie za-
prasza do udziału w uroczystościach ju-
bileuszowych w dniach 22-25.09.2022 r. 
w Hünfeld.

Koszt wyjazdu ok. 100 zł od osoby + 
Forfait (10 € dorosły/dzień, 15 €/dzień 
małżeństwo, 1 €/dzień uczeń, student do 
25roku życia)

W programie wyjazdu m.in. wyciecz-
ka do Würzburg wraz z degustacją wina, 
uroczysty wieczór jubileuszowy). Noclegi 
u rodzin.

Prosimy o zgłaszanie chęci wyjazdu do 
dnia 31.05.2022 w Urzędzie Miejskim 
w Prószkowie  pod nr telefonu: Pani Mi-
lena Englot-Brzozowska 774013 736 lub 
drogą mailową: promocja@proszkow.pl

Warunkiem uczestnictwa jest certyfi-
kat zaszczepienia przeciw COVID-19
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Na zlecenie
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie,  

46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 6
Redaktor naczelny: Karolina Sobotkiewicz 

e-mail: kronikarz@opoczta.pl,  
tel. 535 360 843

Die Zeit
Die Vergangenheit
Die Gegenwart
Die Zukunft
Die Gegenwart
ist die kostbarste Zeit.
Es ist die kürzeste Zeit.
Die Zeit des Geschehens,
des Werdens,
der Entscheidung.
Nutzen wir diese Zeit.
Nutzen wir die Gegenwart.

Czas
Przeszłość
Teraźniejszość
Przyszłość
Najcenniejszym czasem
jest teraźniejszość.
Jest czasem najkrótszym,
jest czasem rozwoju,
jest czasem decydującym.
Wykorzystajmy teraźniejszość.

Ingeborg Odelga

Pomoc dla Ukrainy
Drodzy mieszkańcy, wiemy jak mocno 

zaangażowaliście się w pomoc i zbiór-
kę najpotrzebniejszych rzeczy dla naszych 
gości z Ukrainy. Jesteśmy wdzięczni za 
każdą pomoc i każdy gest wsparcia. Wielu 
z Was przyjęło uchodźców w swoich do-
mach i okazało wielkie serce, jeszcze wię-
cej z Was zadbało o to, aby niczego im nie 
brakowało w tym trudnym czasie. Za to 
wszystko serdecznie Wam dziękujemy!

Przypominamy, że w Prószkowie (nad 
sklepem Mrówka) funkcjonuje Punkt do 
którego można cały czas dostarczać. dary

Prosimy o przynoszenie darów w godzi-
nach funkcjonowania punktu:

Poniedziałek i Środa 17:00-19:00
Piątek 13:00-15:00

Sobota 10:00-12:00

Nadanie numeru PESEL –  
ważna informacja!

W związku z bardzo dużym 
zainteresowaniem obywateli Ukrainy 

złożeniem wniosku w Urzędzie Miejskim 
w Prószkowie o nadanie numeru PESEL, 

wizytę należy umówić telefonicznie pod nr:
77 40 13 713 lub 40 13 745.

Щоб отримати номер PESEL,  
запишіться на прийом по телефону за 
номером 77 40 13 713 або 77 470 13 745

W Publicznym Żłobku w Prószkowie 
dzieje się naprawdę sporo – to jed-

na z instytucji w naszej gminie, która działa 
najprężniej. Organizuje wyjątkowe zajęcia 
dla najmłodszych, uczy, bawi, a także poma-
ga najmłodszym odkrywać świat. 

W ostatnich dniach w prószkowskim 
żłobku świętowano m.in. Dzień Wody, orga-
nizowano zbiórkę karmy dla czworonożnych 
przyjaciół z Ukrainy, odbyło się spotkanie 
z alpakami oraz edukowano najmłodszych 
w światowy dzień osób z zespołem Downa. 
To ważne, aby dzieci od najmłodszych lat 
uczyły się wrażliwości i empatii.

Jednak najważniejszym wydarzeniem 
było szkolenie z pierwszej pomocy przed-
medycznej dla pracowników żłobka. To 
jeden z najważniejszych elementów pracy 
z dziećmi, aby w razie zagrożenia ich życia 
umieć szybko i profesjonalnie zadziałać. 

Co dzieje się 
w prószkowskim 

żłobku?
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Orzeł Źlinice 
liga okręgowa, gr. I

Polonia Prószków-Przysiecz  
IV liga kobiet, gr. Opolska

Polonia Prószków-Przysiecz 
Klasa A, gr. IV

United Dance 
Arena w Mogilnie
Scorpion Dance Team wrócił z ogólno-

polskiego Turnieju Tańca UNITED 
DANCE ARENA w Mogilnie. Imprezę 
zorganizowano po dwuletniej przerwie 
spowodowanej pandemią. Organizator do-
ceniając możliwość tanecznego spotkania 
w tak trudnym czasie zadbał o prawdziwie 
królewską oprawę artystyczną - oświetlenie, 
dźwięk, scenografia przypominała teatr mu-
zyczny. Tancerze byli pod wrażeniem wyjąt-
kowej atmosfery na scenie i na widowni, co 
z pewnością przyczyniło się do znakomi-
tych wyników.

Scorpion DT podczas turnieju zdobył:
Złoto oraz tytuł Grand Prix – formacja •	
Disco Dance 17+ Scorpion Platinium 
,,WATER’’
Złoto Mini Formacja Disco Dance do •	
lat 12 Scorpion Boom
Srebro Formacja Disco Dance do lat 12 •	
Scorpion Boom ,,LET’SSS GO’’
Brąż Duet Disco Dance 17+ lat Nadia •	
Bryk i Magda Kowalczyk
Brąz Ex aequo mini formacja Disco •	
Dance 17+ lat Scorpion Elite i Scorpion 
Queen
4 miejsce mini formacja Disco Dance •	
13-16 lat Scorpion Stars
Oraz:•	
5 miejsce formacja Disco Dance 13-16 •	
lat Scorpion Stars ,,ELECTRICITY’’
5 miejsce solo Disco Dance 11-12 lat •	
Lilien Szkolny

Serdecznie gratulujemy!

Materiał i zdjęcia:  
Magdalena Kolman

Raport z piłkarskich boisk
Runda wiosenna ruszyła pełną parą. Rozgrywki 
rozpoczęły już wszystkie nasze gminne drużyny 
piłkarskie. Czy udało im się dobrze wykorzystać okres 
przygotowawczy? Sprawdźmy pierwsze ligowe wyniki 
i przypomnijmy miejsca w tabelach.

Zapraszamy wszystkich uchodźców 
z Ukrainy na bezpłatne zajęcia!

Nasze regularne grupy 
przygotowawcze i reprezentacyjne 

stoją przed Wami otworem!

Безкоштовні заняття танцями  
для біженців з України.  

Ми чекаємо на Вас!

W ostatni weekend marca swoje roz-
grywki w IV lidze gr. Opolskiej 

rozpoczęły również nasze panie. Początek 
rundy wiosennej nie był jednak dla nich 
udany. Uległy zespołowi KS Unia Opo-
le 2:13. Obecnie piłkarki Polonii zajmują 
4 miejsce w tabeli. Kolejny mecz z rezerwa-
mi Rolnika Głogówek będzie dobrą okazją 
do rehabilitacji.

Rozgrywki klasy B, gr. VII

KSC 
Chrząszczyce

Polonia II 
Prószków-Przysiecz

Orzeł II 
Źlinice

Piłkarze B-klasy również rozpoczęli swoje 
zmagania w przedostatni weekend mar-

ca. Lider tabeli KSC Chrząszczyce pokonał 
na wyjeździe 4:2 LZS Żywocice, rezerwy 
Orła Źlinice również odniosły imponują-
ce zwycięstwo, pokonując 4:0 LKS Obro-
wiec. Także piłkarze Polonii II Prószków-

Piłkarze Polonii Prószków swoją rywa-
lizację na boiskach A-klasy rozpoczęli 

dopiero 19 marca. Niemniej rozpoczęcie 
rundy wiosennej w ich wykonaniu było na-
prawdę imponujące. Na własnym boisku 
podejmowali KS Metalowiec Łambino-
wice, który pokonali aż 5:0. Kolejny mecz 
wyjazdowy nie okazał się jednak szczęśliwy 
dla polonistów, którzy ulegli LZS Dytma-
rów 0:2. Obecnie piłkarze z Polonii zajmują 
9 miejsce w tabeli z dorobkiem 22 pkt.

Piłkarze Orła Źlinice rozpoczęli swo-
je zmagania w rundzie wiosennej już 

w pierwszych dniach marca. Ich ciężka 
praca w okresie przygotowawczym oraz 
świetnie rozegrane gry kontrolne przyczy-
niły się do świetnej inauguracji wiosennych 
zmagań. Na własnym boisku pewnie po-
konali KS Skarbimierz aż 5:1. Kolejnym 
przeciwnikiem była KS Unia Kolonowskie, 
w tym przypadku niestety piłkarze Orła 
musieli uznać wyższość rywala, któremu na 
własnym boisku ulegli 1:4. Kolejny mecz to 
powrót na zwycięską ścieżkę. Orły na wy-
jeździe mierzyły się z LKS Sokoły Bierdza-
ny, które pokonały aż 3:0.

Ostatnia marcowa kolejka to kolejne 
3 pkt dopisane do ligowej tabeli. Piłkarze 
Orła wysoko pokonali na własnym boisku 
LZS Żubry Smarchowice Śląskie 6:1.

Tym samym piłkarze Orła Źlinice zaj-
mują obecnie 7 miejsce w tabeli z dorob-
kiem 34 punktów. Tracąc zaledwie 4 punkt 
do znajdującego się na trzecim miejscu NKS 
Start Namysłów.

Przysiecz zanotowali cenne zwycięstwo na 
początek sezonu. Pokonali na wyjeździe KS 
Górażdże 4:1.

Następne spotkania również przyniosły 
punkty naszym zespołom. KSC Chrząsz-
czyce pewnie pokonuje LKS Wiking Opole 
4:1, piłkarze Orła II Źlinice odnoszą zwy-
cięstwo nad KS Górażdże 3:1. Podziałem 
punktów musieli zadowolić się niestety pił-
karze Polonii, którzy zremisowali na wła-
snym boisku 2:2 z LZS Kosmos Dobra.


