
Zespół Taneczny Scorpion Dance Team, działający w Ośrodku Kultury 
i Sportu w Prószkowie uczestniczył w dniach 13-15.03.2015r. w Karcze-

wie w Krajowych Mistrzostwach Polski Disco Dance & Street Dance Show.
Cały zespół przywiózł do domu pokaźny worek medali: 4 brązy, 2 srebra 

i złoto. To formacja SDS Small Groups powyżej 16 lat zdobyła najcenniejszy 
medal i została Mistrzem Polski w swojej kategorii. Zespół Scorpion ciężko 
zapracował na swój sukces, wysiłek i poświęcenie opłaciły się i teraz tance-
rze mogą się cieszyć z tytułu Mistrza kraju.
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Scorpion Mistrzem jest!
Mistrzostwo Polski Disco Dance & Street Dance Show
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Zimnice
Bliskie spotkanie z Tuwimem

Wagary w PSP Prószków?

Pierwszy Gminny Konkurs Recytatorski

Pierwszy dzień wiosny w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Prószkowie

21 marca obchodzony jest pierwszy dzień wiosny. Wiosna to jedna 
z piękniejszych pór w roku. To czas kiedy wszystko budzi się z zimo-

wego snu, dni są coraz dłuższe, a na dworze czuć już zbliżające się lato. 
Wszystkich rano budzą promienie słoneczne, ukradkiem wkradające się do 
naszych domów, a podczas porannych spacerów słychać już ćwierkot pta-
ków. Warto dobrze przywitać wiosnę, ale i pożegnać zimę, by pochmurne 
i zimne dni na razie nie powróciły. Najpopularniejszą tradycją z okazji tego 
święta jest topienie Marzanny, choć  od dawna młodzież dzień 21 marca 
uznaje świętem wagarowicza.

Tradycyjne pożegnanie zimy przygotowały dzieci w Publicznej Szkole 
Podstawowej. Pierwszym punktem uroczystości było przygotowanie przez 
najmłodszych uczniów kolorowych kwiatków z bibuły, które każda klasa  
dla  rozróżnienia zrobiła w innym kolorze, natomiast starsi zrobili tradycyjną 
Marzannę -  słowiańską boginię symbolizująca zimę i śmierć.

Krótkim występem artystycznym mali aktorzy wierszem wiwatowali 
nadejście wiosny, a i zimie powiedzieli do zobaczenia….

Aby jednak mieszkańcy Prószkowa nie zapominali jakże miły to dzień, jak 
co roku barwny korowód żaków przeszedł ulicami naszego miasta aby na 
stadionie rozegrać pierwsze wiosenne zawody. Młodsze klasy rywalizowały 
między sobą w wyścigach rzędów, starsze rozegrały turniej piłki nożnej na 
orliku. 

To był długi dzień, ale dzieci opuszczały stadion uśmiechnięte i zado-
wolone z okazji tak dobrze rozpoczętej wiosny i kolejnego słonecznego 
weekendu.

4 marca 2015 r. w Zespole Szkół im. ks. Karola Brommera  w Zimnicach 
Wielkich odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I -III 

szkoły podstawowej pod hasłem „Piękno w wierszach  Juliana Tuwima”. 
Wszyscy znamy tego wybitnego pisarza, autora wierszy dla dzieci i doro-

słych. Rymowane opowiastki o różnych postaciach, zwierzętach, przed-
miotach opisane dowcipnym językiem  przedstawili uczestnicy konkursu. 
W konkursie  brało udział  15 uczniów. 

Jury konkursu oceniło: stopień pamięciowego opanowania tekstu, 
poprawne i płynne recytowanie, interpretację tekstu oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Recytujących dopingowali zgromadzeni goście w osobach: 
Burmistrz Prószkowa Pani Róża Malik, Dyrektor Biura Obsługi   Oświaty   
Samorządowej   Pani   Barbara   Dziubałtowska,   Dyrektor   Zespołu   Szkół 
Pan Krzysztof Cebula oraz wspaniała uczniowska publiczność. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie  
przygotował akcję

,,Drugie życie rzeczy”
Inicjatywa ma na celu pomoc osobom potrzebującym 

w uzyskaniu potrzebnych w gospodarstwie domowym,  
różnego rodzaju sprzętów codziennego użytku.

Być może masz w domu rzeczy, z którymi nie wiesz co zrobić.  
Być może właśnie wymieniasz pralkę, lodówkę czy też inny  

sprzęt AGD,  a dotychczasowy chociaż wciąż sprawny  
zajmuje tylko cenne miejsce w domu.

Jeśli masz coś, czego już nie potrzebujesz, a jest to wciąż sprawne  
to podziel się tym z innymi dając w ten sposób drugie życie swoim 

rzeczom a jednocześnie pomagając innym.

MOPS będzie publikował listę poszukiwanych rzeczy.  
Aktualnie poszukujemy: Pralkę. 

Jeśli masz coś z tych rzeczy skontaktuj się z pracownikiem socjalnym 
dzwoniąc na numer telefonu: 77 401 37 15, 77 464 30 53
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Folwark

Dzień Kobiet w Folwarku zorganizował Zarząd DFK i Rada Sołecka. Świę-
towanie rozpoczęło się nabożeństwem w miejscowej kaplicy, następnie 
wszyscy udali się do „Baru Maja”, gdzie na przybyłe Panie czekała kawa i cia-
sto. Dużą niespodzianką okazał się występ naszych lokalnych gwiazd Anety 
& Norberta. W trakcie występu Pan Norbert Rasch każdej z Pań wręczył sym-
boliczną czerwoną różę. 

Prószków

Panie z koła DFK Prószków obchodziły swoje święto w siedzibie mniej-
szości. Spotkanie dla Pań zorganizowali Panowie jako członkowie miejszości 
niemieckiej w wielkiej konspiracji. Panie zostały bardzo miło ugoszczone, nie 
zabrakło słodkiego poczęstunku, szampana oraz symbolicznego tulipana. 

O dobry humor wszystkich zadbali Państwo Urszula i Bernard Lellek 
przedstawiając scenki rodzajowe z życia kobiety i mężczyzny. Oprawę 
muzyczną zapewniła natomiast Paulina Klosa. Wszystkie Panie bawiły się 
wyśmienicie.

Warto dodać, iż gmina Prószków jest gminą typowo kobiecą. W urzędzie 
miejskim dominują Panie i to ich głos jest wiążący dla większości spraw. 
Podkreśla to, jak wiele Kobiety znaczą w dzisiejszym świecie, a szczególnie 
w naszej małej społeczności.

 Kiedyś kobiety walczyły o równouprawnienie, a emancypacja kobiet 
była jednym z głównych haseł pozytywizmu, na wzór tych wydarzeń sta-
rajmy się zmieniać naszą gminę na jeszcze lepsza i przyjazną człowiekowi. 
Nie możemy zapominać o tym co już zostało dokonane i tylko poprzez 
wiarę w swoje możliwości możemy spełniać nasze marzenia. A cóż, nasi 
mężczyźni powinni dziękować, że żyją w tak pięknym towarzystwie.

W słoneczną niedzielę 8 marca w naszej gminie, jak i w całej Polsce 
obchodzony był oficjalny Dzień Kobiet. Warto podkreślić słowo 

,,oficjalny’’, ponieważ nie we wszystkich krajach na świecie to święto jest 
uznawane. Zostało one ustanowione w Kopenhadze w 1910 roku i miało 
służyć krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia 
dla powszechnych praw wyborczych dla płci pięknej. Obecnie w tym dniu, 
Kobietom składane są życzenia, podziękowania, i oczywiście kwiaty. W Źli-
nicach, Złotnikach, Prószkowie i Folwarku odbyły się już tradycyjnie uroczy-
stości z okazji tego święta. 

Źlinice

W Źlinicach o wyjątkową atmosferę w Restauracji Antek zadbali panowie 
z Boguszyc. Piękne tulipany jakie Panie dostały były początkiem wspania-
łej zabawy. Na specjalnej scenie pojawiły się polskie i zagraniczne gwiazdy, 
a wśród nich kontrowersyjna gwiazda Eurowizji 2014 Conchita Wurscht. 
Zadaniem artystów było wywołanie uśmiechu na twarzach Kobiet, które 
wypełniły salę po brzegi. Kawa i ciasto były tylko miłym dodatkiem tego 
udanego popołudnia.

Złotniki

Natomiast w Złotnikach – to sołtys, rada sołecka i OSP Złotniki zor-
ganizowali spotkanie w Świetlicy Wiejskiej, na które zostały zaproszone 
wszystkie Panie z okolicy wraz z osobami towarzyszącymi. Wspólny toast, 
kawa, ciasto i pokaz gry na akordeonach to jedne z niespodzianek niedzieli 
w Złotnikach.

Za cały babski świat!
Dzień kobiet w gminie Prószków

BURMISTRZ PRÓSZKOWA informuje, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prószków, 
zabrania się mycia i naprawy pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, dozwolone jest wyłącznie na 
terenie własnej nieruchomości, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym, w sposób gwarantujący po myciu i naprawie zebranie wody 
i odpadów w szczelnych zbiornikach zabezpieczających te odpady przed ich przedostaniem się do gruntu i wód. 

Zabrania się wykonywania czynności wyżej wymienionych w miejscach publicznych.
Pochodzące z mycia i naprawy pojazdów samochodowych odpady należy oddawać wyspecjalizowanym podmiotom. 
Zabrania się wyrzucania wszelkiego rodzaju odpadów komunalnych do przydrożnych rowów, na pobocza dróg oraz w miejsca do tego nie przeznaczone.  
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Zasadnicze zmiany
Nowe dowody osobiste

1 marca 2015 roku weszły w życie nowe przepisy odnośnie wyglądu 
i danych zamieszczanych na dowodach osobistych. Dla wszystkich osób 

już posiadający ten dokument tożsamości najważniejszą informacją jest 
jednak fakt, że nie trzeba ich wymieniać na nowe, a termin ważności, który 
widnieje na pierwszej stronie jest aktualny.

Wprowadzone nowe przepisy są jednak dość znaczące. Na dowo-
dzie zabraknie podpisu właściciela, jego rysopisu (wzrostu i koloru oczu) 
oraz adresu zameldowania. Więc sam dowód nie będzie wystarczający by 
potwierdzić dane związane z zamieszkaniem, ale również nie będzie już 
konieczna wymiana tego dokumentu wraz z każdą przeprowadzką.

Długo oczekiwane zmiany nastąpiły również w związku z miejscem 
zawierania małżeństwa. ,,Nowa ustawa dopuszcza udzielanie przyjęcia 
oświadczenia o zawarciu małżeństwa poza lokalem urzędu stanu cywil-
nego. W naszym urzędzie kierownik, jego zastępca jak i również burmistrz 
gminy ma uprawnienia do udzielania takiego ślubu poza budynkiem 
urzędu’’- mówi Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pani Irena Herbst.

Przeżyli przygodę... z Nauką!

W Przysieczy dbają o młodzież

Festiwal Nauki w PG Prószków

Cykl spotkań z lokalną tradycją

Festiwale Nauki organizowane są na całym świecie jako popularyzacja 
i znaczenie nauki w dzisiejszych czasach. 
Dzięki szybkiemu rozwojowi nauki wraz z techniką nasze życie staje się 

łatwiejsze. Wydaje się, że większość społeczeństwa liczy na nowe metody 
leczenia i oczekuje cudownych medykamentów, które będą antidotum na 
niebezpieczne choroby XXI wieku.  

Ale również w całym naszym życiu już od najmłodszych lat towarzyszy 
nam nauka, od podstaw do wielkich skomplikowanych form, aby zagłębić 
młodzież w jej krąg Publiczne Gimnazjum w Prószkowie  zorganizowało 
Festiwal Nauki.

 ,,Wszystkich, którzy przyjdą czeka moc atrakcji i niezapomniana przy-
goda z nauką. Gwarantują to nasi uczniowie pod czujnym okiem nauczy-
cieli’’, zapowiadali przed startem imprezy organizatorzy. Nikt się nie zawiódł, 
kto w czwartek 26 marca b.r. odwiedził budynek przy ulicy Szkolnej 6. Festi-
wal odbył się z następujących przedmiotów: fizyka, matematyka, biologia, 
chemia, język polski, język niemiecki i z wiedzy o społeczeństwie (WOS). 
Taka impreza to nie tylko sprawdzanie wiedzy uczniów, ale również ich 
sprawności fizycznej. Na sali gimnastycznej odbył się pokaz tańca towarzy-
skiego, mecz piłki nożnej i mecz siatkówki. Młodzież zaprezentowała się z jak 
najlepszej strony i cały Festiwal Nauki był bardzo udany. Kto wie, może dzięki 
takiej imprezie, jeden z uczniów tak bardzo zafascynuje się nauką i zostanie 
zdolnym naukowcem, który swoimi odkryciami zmieni świat.

Wychowanie zgodnie z lokalnymi tradycjami, to jedno z najtrudniejszych 
zadań młodych rodziców w dzisiejszym świecie. Dlatego naprzeciw 

temu wyzwaniu wychodzą Panie z Przysieczy. To One organizują specjalny 
cykl spotkań, by pokazać młodym ludziom jak ważna jest znajomość kul-
tury, poglądów i wierzeń swoich przodków. Chcą zarówno przybliżyć im 
oryginalne tradycje takie jak darcie pierza czy skrobanie jajek, ale również 
integrację i wspólne spędzanie wolnego czasu. Jest to wspaniała okazja, by 
nauczyć się czegoś, co już zostało uznane za ważne od starszego pokolenia, 
gdyż nie każdy ma taką możliwość.

Warto więc skorzystać z możliwości uczestniczenia w takich spotkaniach, 
zachęcamy również dorosłych, bo oprócz dawki ciekawej wiedzy, panuje 
tam także niesamowita atmosfera.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu 
informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2015 roku w godz. 9-14 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, zorganizowany 
zostanie dodatkowy punkt przyjmowania zeznań 

podatkowych za 2014 rok.

W punkcie będzie można złożyć zeznanie podatkowe, pobrać 
formularze rozliczeń podatkowych oraz uzyskać informacje 

dotyczace rozliczania dochodów za 2014 r.
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Kto zadba o nasze interesy?
Nowi gospodarze sołectw, czyli nasi Sołtysi

Po wyborach samorządo-
wych rozpoczęła się następna 

kadencja rad gmin i sołtysów. Jest 
to  ważne wydarzenie dla naszej 
gminy. Od lutego br. odbywały się 
Spotkania wiejskie, które miały na 
celu wybór nowych sołtysów wraz 
z radą sołecką.

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej 
trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. 
Poznajcie wszystkich reprezentan-
tów sołectw.

Boguszyce – Lidia Piechaczek

Jaśkowice –  
Tadeusz Domaradzki

Sołtys Przysiecz – 
Krzysztof Lellek

Przewodnicząca Rady  
Dzielnic Miasta Prószków – 

Elżbieta Moczko

Bernard Panuś – Górki

Sołtys Złotnik – Jerzy Wocka

Sołtys Źlinic – Maria Urbacka
Sołtys Chrząszczyc –  

Krystian Mróz

Ligota Prószkowska – 
Aniela Czollek

Zimnice Małe – Jan Gurbierz

Sołtys Winowa – Jan Damboń
Sołtys Chrzowic –  
Leonhard Wotzka

Nowa Kuźnia – Damian Kaleta

Sołtys Zimnic Wielkich – 
Krzysztof Cebula

Sołtys Folwarku – 
Tadeusz Wieszala
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W DFK trwały wspólne przygotowywania do 
świąt.  Wielkanoc to nie tylko czas zadumy, 

spotkania z najbliższymi, ale także zrozumienie, co 
w naszym życiu jest ważne, a niekoniecznie pielęgnowane. Panie z mniej-
szości niemieckiej spotkały sie by wspólnie przygotowywać wielkanocne 
jajka. Miłe towarzystwo, wspólne śpiewy przy kawie i ciastku pokazują jak 
ważna dla naszej małej społeczności jest lokalna integracja. Warto organizo-
wać takie okolicznościowe spotkania nie tylko w okresie wielkanocnym.

W Prószkowie prowadzone są zajęcia w ramach „Szkółki sobotniej”. 
Naszym najmłodszym obywatelom potrzebne są takie spotkania. 

Warto by poznawali tradycje i otaczający ich świat. Dzieci z uśmiechem na 
twarzy, w sobotę rano przychodzą do siedziby DFK i uczą się, bawiąc. Jest 
to doskonałe połączenie, ponieważ mali uczestnicy szkółki nie potrafią jesz-
cze zbyt długo utrzymać koncentracji, a poprzez zabawę nauczą się czegoś 
zupełnie nowego. Na każdym takim spotkaniu poruszane są inne równie 
ciekawe tematy. Ostatnio z okazji świąt wspólnie przygotowywali ozdoby 
świąteczne. 

19 marca obchodzone jest jedno z ważniejszych świąt w kościele kato-
lickim, mianowicie Dzień Świętego Józefa, a inaczej Dzień Oblubieńca 

Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef, to osoba, która przebywała w ciągłym 
kontakcie z Jezusem. Cały marzec jest  Jemu poświęcony, a dniem tygodnia, 
w którym się Go wspomina jest środa. To dzięki tej postaci każdy chrześcijanin 
uczy się przebywać wśród ludzi i między innymi z tej okazji Panie z DKF posta-
nowiły odwdzięczyć się Panom za wspaniałe zorganizowanie dnia kobiet i po 
Mszy Świętej zorganizowały spotkanie dla Mężczyzn. Jest to kolejna wspa-
niała inicjatywa w naszej gminie wspólnego spędzania wolnego czasu w gro-
nie ludzi z którymi łączy nas jakże piękna kultura i tradycje.

Pielęgnujemy 
tradycje 
Wielkanocy

Osterhas

Osterhas bring mir was
leg die Eier in das gras,
Hier ein Ei dost ein Ei
Eins mid eins ist zwei.

Ingeborga Odelga
Wir pflegen die Tradition zu Ostern...

Nauka w sobotę? Dzieciaki 
to lubią!

Szkółka sobotnia cd. ze str. 1

O naszych Mężczyznach  
nie zapomniano!

Dzień św. Józefa

Scorpion Mistrzem jest!
– Przed Mistrzostwami Polski trenowaliśmy naprawdę ciężko, bo 4-5 razy 

w tygodniu przez miesiąc. Kilka lat temu udało nam się zdobyć tytuł Wice Mistrza 
Polski. Złoty medal w kategorii formacje zdobyliśmy po raz pierwszy – opo-
wiada pani Magdalena Kolman, kierownik artystyczny zespołu. W czerwcu 
tego roku startujemy w Mistrzostwach Europy, które odbędą się w Szcze-
cinie, a we wrześniu w Mistrzostwach Świata w Ostrawie w Czechach. Po 
świętach rozpoczynamy okres intensywnych przygotowań – dodaje. Bar-
dzo cieszymy się z tak wielkiego sukcesu i życzymy kolejnych!



kwiecień 2015 strona 7

W tym roku po raz pierwszy nauczyciele języków obcych naszej szkoły 
zorganizowali Dzień Języków Obcych.  

Uczniowie mogli uczestniczyć w warsztatach tanecznych, na których 
poznali podstawowe kroki walca, czy tańca kowbojskiego. Mogli także obej-
rzeć filmy w wersji oryginalnej oraz poznać słowa swoich ulubionych piose-
nek, zagrać w gry komputerowe sprawdzające ich wiedzę z języka angiel-
skiego i niemieckiego. Nawet biologia i geografia były w tym dniu związane 
z językami. Bardzo ciekawą propozycją okazały się zajęcia plastyczne zanim 
uczniowie wykonali swoje prace, musieli rozwiązać szereg zagadek.  

Nasi najmłodsi uczniowie wykazali się znajomością języków rozwiązując 
krzyżówki i łamigłówki. W nagrodę za twórczą pracę zapoznali się z grami 
z różnych stron świata. W tym czasie gimnazjaliści brali udział w warsztatach 
poezji. Ogromną niespodzianką był bardzo wysoki poziom, jaki zaprezen-
towali uczniowie, tworząc własne, bardzo interesujące wiersze, napisane 
w języku angielskim lub niemieckim.

Dużo śmiechu i zabawy dostarczył także Turniej Językowy na wesoło. 
Drużyny musiały wykonać wiele trudnych, ale też śmiesznych zadań. Uczest-
nicy turnieju wykazali się ogromna wiedzą, potrafili przywitać się w wielu 
językach, nawet po japońsku, znali świetnie nazwy bajek w obcych języ-
kach, nie dali się także zaskoczyć tłumaczeniem podchwytliwych wyrazów. 
W przerwach turniejowych zmagań mogliśmy obejrzeć występy finalistów 
konkursu Mini Playback Show. 

Dzień Języków Obcych

Ulicami parafii...

Zespół Szkół im. Ks Karola Brommera w Zimnicach Wielkich

Droga Krzyżowa w Chrząszczycach

W Chrząszczycach w piątek 27 marca o godzinie 20:00 odbyła się uro-
czysta droga Krzyżowa. Od Kościoła parafialnego aż do kaplicy w Fol-

warku rozmieszczonych zostało czternaście stacji ukazujących ostatnią 
drogę Jezusa. Było to podniosłe i wyjątkowe wydarzenie, na które przybyli 
nie tylko parafianie, ale również mieszkańcy okolicznych wiosek. Duża liczba 
wiernych nadała temu wydarzeniu dodatkowy klimat.

Warsztaty z kowalstwa  
dla osób pełnoletnich

Daty i warunki finansowe uczestnictwa w projekcie zostaną 
ustalone podczas spotkań organizacynych.

Pierwsze spotkanie 15 kwietnia 2015 

Liczba miejsc ograniczona. 

Opiekun grupy Janusz Sawicz – tel. 666 310 641

Miejscem najchętniej odwiedzanym zarówno przez uczniów, jak 
i nauczycieli była sala nr 9 , gdzie dzięki zaangażowaniu uczniów i ich rodzi-
ców zorganizowano degustację słodyczy z różnych krajów. Oprócz trady-
cyjnych angielskich herbatników, były oczywiście niemieckie misie Haribo 
a nawet tort wiedeński. 

Dzień pełen emocji upłynął nam bardzo szybko. Wszyscy bawiliśmy się 
świetnie i przekonaliśmy się, że nauka języków może być ciekawa, łatwa, 
przyjemna … a nawet smaczna!

Joachim Wocka

II Turniej Partnerstwa w Komprachcicach

W Komprachciach odbyła się już kolejna edycja Turnieju Partnerstwa 
w halowej piłce nożnej juniorów. Na specjalne zaproszenie organi-

zatorów w turnieju wzięła udział sekcja kobiet Polonii Prószków. Pomimo 
tego, że była jedyną drużyną damską w gronie mężczyzn zajęła czwarte 
miejsce, prezentując się z jak najlepszej strony. Najlepszym bramkarzem tur-
nieju została Milena Krawczyk, a najlepszą zawodniczką drużyny – Klaudia 
Gogolok. Jest to dobry prognostyk przed rozpoczynającą się już 11 kwietnia 
runda wiosenną. Dziewczyny pierwszy mecz rozegrają we Wrocławiu z dru-
żyną AZS Wrocław.

Wyniki poszczególnych meczy na turnieju:
Mirek Service Domecko – Polonia Prószków 2:1
Mesta Albrechtice (Czechy) – Polonia Prószków 4:0
PG Komprachcice (Starsi) – Polonia Prószków 1:0
PG Komprachcice (Młodsi) – Polonia Prószków 0:3

Dziewczyny wracają do gry!
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Już w marcu ruszyły rozgrywki IV ligi opolskiej  w których naszą gminę 
dumnie reprezentuje drużyna Orła Źlinice. Pierwsze spotkanie z Pia-

stem Strzelce Opolskie po bardzo dobrej grze Orły zakończyły zasłużonym, 
wysokim zwycięstwem 4:1. Niestety dwa kolejne mecze z sąsiadem z tabeli 
Pogonią Prudnik oraz z drużyną Stal Brzeg zakończyły się porażką. 

Orzeł Źlinice –  Piast Strzelce Opolskie (4:1)
Bramki: Kowalczyk x 2, Steczek, Werner
Orzeł Źlinice – Pogoń Prudnik (1:2)
Bramka: Błazy
Stal Brzeg - Orzeł Źlinice (1:0)

Źlinice

W nocy z 03/04.03.2015r. policjanci z Komisariatu I Policji w Opolu uzy-
skali informację o włamaniu w Źlinicach. Jak ustalili pracujący na miej-

scu funkcjonariusze, pomiędzy godziną 1.50-2.00 złodziej próbował ukraść 
samochód osobowy, ale został spłoszony przez właściciela auta. Poszkodo-
wany oszacował straty na 3000 złotych. 

Prószków

Policjanci zostali powiadomieni o kradzieży mieszkaniowej, do której 
doszło w Prószkowie. Jak ustalili policjanci w nocy z 15/16.03.2015r. 

sprawca wykorzystując nieuwagę właściciela, z otwartego domu jednoro-
dzinnego ukradł telewizor i aparat fotograficzny. Straty właściciel oszacował 
na prawie 2600 złotych. 

Winów 

17 marca w Winowie skradziono parasole ogrodowe. Straty oszaco-
wano na 2000 złotych.

Prószków

W nocy 26/27.03.2015r. w Prószkowie złodziej włamał się do sklepu, 
z którego skradł pozostawione tam bez zabezpieczenia 670 złotych.

Prószków wczoraj i dziś

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 Ośrodka Kultury  i Sportu, 
gdzie zostaną zeskanowane i oddane właścicielowi.

Z kroniki policyjnej...
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Seniorzy odpadli z rozgrywek
Porażka seniorów Polonii Prószków w Pucharze Polski

Puchar Polski to jedna z wielu prestiżowych rozgrywek piłkarskich, prze-
prowadzana na zasadzie - kto wygra przechodzi do następnego etapu, 

a drużyna przegrana żegna się i wraca do domu dalej trenować. Seniorzy 
Polonii Prószków wygrali w 1/8 finału pokonując drużynę z Grudzic i dostali 
się do ćwierćfinałów. Niestety Rodło-Wiking Opole okazała się za mocna 
dla drużyny z Prószkowa. Nasi piłkarze przegrali 4:3 i odpadli ze zmagań 
Pucharowych.

LZS Grudzice – LKS Polonia Prószków 0:3 (0:1) 
Bramki: Aleksander Smarzlik, Waldemar Riemer, Mateusz Hinc

Rodło-Wiking Opole – LKS Polonia Prószków 4:3 (2:0) 
Bramki: Michał Gonsior x2, Dariusz Tuła

Orzeł Źlinice rozpoczął sezon
IV liga opolska


