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W ostatnich dniach 
stycznia Ośrodek Kultury 
i Sportu w Prószkowie 
zorganizował wyjątkowy 
koncert z okazji Dnia 
Seniora. Koncert pn. 
„Jak za dawnych lat” był 
ciekawą muzyczną podróżą 
do arii operetkowych, 
musicalowych oraz 
piosenek filmowych.  

Babcia i Dziadek 
odgrywają bardzo ważną 
rolę w życiu każdego 
dziecka. To oni obdarzają 
swoje wnuki czystą 
i bezwarunkową miłością 
– pocieszają, przytulają, 
wybaczają błędy. 

Na początku stycznia 
w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej 
w Prószkowie odbył się 
Turniej Piłkarski o Puchar 
Burmistrza Prószkowa. 
W rywalizacji wzięło 
udział aż 18 drużyn. 

Koncert „Jak  
za dawnych lat”

Świętowali Dzień  
Babci i Dziadka

Turniej piłkarski  
o Puchar Burmistrza
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W ostatnim czasie na terenie Gminy Prószków odbywały się zebrania wiejskie z udziałem 
Burmistrza Prószkowa Krzysztofa Cebuli. Podczas spotkań omawiano z mieszkańcami 
najważniejsze lokalne tematy, a w siedmiu sołectwach odbyły się również wybory 
sołtysów i rad sołeckich. 

Wybrano nowych 
sołtysów!
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Skąd wzięły się jasełka? Za twórcę jasełek 
uznaje się św. Franciszka z Asyżu. Praw-

dopodobnie to właśnie on stworzył pierw-
szą historię jasełkową. Początkowo były 
to wyłącznie przedstawienia kukiełkowe, 
dopiero w późniejszym okresie pojawili się 
aktorzy, którzy wcielili się w postacie Jezusa, 
Trzech Króli, Maryi i Józefa.  

Choć pierwsze tego typu przedstawienie 
miało miejsce w 1223 roku, tradycja opowie-
ści o Bożym Narodzeniu przetrwała do dziś – 
podtrzymują ją m.in. przedszkolaki z Zimnic 

Przedszkolaki przygotowały jasełka
Wielkich i Zimnic Małych, które w styczniu 
zorganizowały występ dla mieszkańców.

Jasełka w  Zimnicach Wielkich odbyły 
się na  sali wiejskiej, gdzie zebrał się tłum 
mieszkańców, a sala wypełniona została po 
brzegi. Przepiękne stroje, wiersze oraz opra-
wa muzyczna, a także świąteczne dekoracje 
sprawiły, że ponownie mogliśmy poczuć kli-
mat minionych świąt. Gościem specjalnym 
był Burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebula, 
który w pierwszym rzędzie mógł podziwiać 
młodych aktorów.

Wybrano nowych sołtysów!W ostatnim czasie na terenie Gminy  
Prószków odbywały się zebrania wiejskie  
z udziałem Burmistrza Prószkowa Krzysztofa Cebuli. 
Podczas spotkań omawiano z mieszkańcami  
najważniejsze lokalne tematy, a w siedmiu sołectwach  
odbyły się również wybory sołtysów i rad sołeckich.

W  Zimnicach Małych przedszkolaki 
zorganizowały przedstawienie w  kościele 
parafialnym. Dzieciaki wspaniale wcieliły 
się w  role pasterzy i  aniołków. Oczywiście 
nie zabrakło także odtwórców głównych ról 
– Maryi i  Józefa oraz Trzech Króli. Uroku 
inscenizacji dodały kolędy.

W  Zimnicach Wielkich ponownie na  gospodarza wybrany 
został Henryk Gurbierz, swoje kadencje przedłużyli także 

Justyna Szmechta (Sołtys Górek), Krzysztof Lellek (Sołtys 
Przysieczy), Robert Janocha (Sołtys Źlinic), Krystian Mróz (Sołtys 
Chrząszczyc). W  Złotnikach nowym sołtysem została Klaudia 
Dobis, natomiast w  Ligocie Prószkowskiej na  stanowisko sołtysa 
wybrana została Iwona Cichoń. Poniżej prezentujemy pełen skład 
rad sołeckich. 

1.  Grzegorz Maciek –  
przewodniczący Rady

2.  Paweł Giza
3.  Mateusz Ambicki

4.  Jarosław Widera 
5.  Michał Piechaczek
6.  Tomasz Fuhl
7.  Józef Pudełko

Zimnice Wielkie – Sołtys: Henryk Gurbierz

Źlinice – Sołtys: Robert Janocha
1.  Agnieszka Chudala –  

przewodnicząca Rady
2.  Sebastian Czarnecki
3.  Anna Dudek

4.  Małgorzata Prokop
5.  Dariusz Broj
6.  Tomasz Chudala
7.  Żaneta Huncia

Złotniki – Sołtys: Klaudia Dobis
1.  Sylwia Chudalla –  

przewodnicząca Rady 
2.  Kamila Gogolok
3.  Agnieszka Pampuch

4.  Alojzy Piechaczek
5.  Piotr Prochera
6.  Alojzy Kuc
7.  Katarzyna Przybyła

Chrząszczyce – Sołtys: Krystian Mróz
1. Artur Piechaczek– 

przewodniczący Rady
2. Krystian Maciek
3. Sebastian Czech

4. Henryk Czech
5. Rafał Kaduk
6. Jacek Cebulla
7. Janusz Kania

Górki – Sołtys: Justyna Szmechta
1. Sylwia Neuwald – 

przewodnicząca Rady
2. Joanna Jendryca
3. Grzegorz Henek

4. Weronika Siwy
5. Marta Jasińska
6. Robert Blach
7. Rafał Twardoń

Ligota Prószkowska – Sołtys: Iwona Cichoń
1. Daniel Honczia – 

przewodniczący Rady
2. Beata Wosznik
3. Victoria Mueller-Błazy

4. Sandra Lier 
5. Fabian Honczia
6. Tomasz Pierskała
7. Mateusz Mika

Przysiecz – Sołtys: Krzysztof Lellek
1. Witold Pasternak - 

przewodniczący Rady
2. Rafał Lellek
3. Sebastian Stelmach

4. Wioletta Sowada
5. Ewelina Urbatzka
6. Dariusz Styra
7. Michał Janikula
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Im Winter
Winterzeit
Kalte Zeit
Es schneit.
Es weht ein harter Wind
ob auch alle Kinder
Bei Muttern sind?

Keines frieret,
Keinem Leid
In der kalten Winterzeit

Zima
Zima,
mróz,
śnieg pada.

Wiatr mroźny wieje
czy u boku matki
są wszystkie dziatki?

Mróz im nie dokucza
Bólu nie doznają?

Ingeborg Odelga

Wszystkie szkoły i przedszkola na  terenie 
naszej gminy zadbały o to, żeby ten dzień 

był wyjątkowy. W  Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Prószkowie zorganizowano tego dnia 
przedstawienie na które zaproszeni zostali dum-
ni dziadkowie. Z ich relacji wiemy, że spotkanie 
to dostarczyło wiele uśmiechu ale i  wzruszeń. 
Przedszkolaki z Boguszyc przygotowały prze-
piękny występ w Restauracji Antek w Źlinicach 
– musimy przyznać, że poziom artystyczny tego 
wydarzenia stał naprawdę na  wysokim pozio-
mie! Nie zabrakło oczywiście słodkiego poczę-
stunku, podczas którego dziadkowie mogli cele-
brować wspólne chwile z wnukami.

Publiczne Przedszkole w  Prószkowie zor-
ganizowało obchody tego święta w dużej sali 
Ośrodka Kultury i Sportu. Tam na dziadków 
czekała kawa, pyszne ciasta i to co najważniej-
sze – występy artystyczne dzieci. O dziadkach 
nie zapomniał również Publiczny Żłobek 
w  Prószkowie. Nasi najmłodsi mieszkańcy 
również przygotowali krótki występ dla Babci 
i Dziadka. Nie zabrakło także wspólnych za-
baw oraz słodkiego poczęstunku.

Mariusz Czerkawski to jeden z  naj-
wybitniejszych polskich hokeistów. 

W  NHL (zawodowej organizacji hokejo-
wej) spędził aż 12 sezonów. W tym czasie 
reprezentował barwy m.in. Boston Bruins, 
New York Islanders czy Toronto Maple 
Leafs. 

Organizowany przez niego turniej to 
nieoficjalne Mistrzostwa Polski, które wy-
łaniają najlepsze drużyny w Polsce. W 2022 
roku rozegrana została IX edycja rywaliza-
cji, w ramach której rozegrano trzy turnieje 
kwalifikacyjne – wyłoniły się z  nich naj-
lepsze drużyny, które zakwalifikowały się 
do  Ogólnopolskiego Finału „Czerkawski 
Cup 2023”.

Uczniowie ZSP w Boguszycach: Bartosz 
Centkowski oraz Łukasz Piechaczek wraz 

Uczniowie ZSP Boguszyce  
w finale Czerkawski Cup!
Czerkawski Cup to Ogólnopolski Turniej Mini Hokeja na lodzie skierowany 
do dzieci w wieku do 10 lat. Jest to projekt realizowany przez Stowarzyszenie 
„Sport 7”, założone przez Mariusza Czerkawskiego.

ze swoją drużyną MUKS Orlik Opole pod-
czas turnieju w Tychach zakwalifikowali się 
do finału turnieju, który odbędzie się w pre-
stiżowym miejscu, na Stadionie PGE Naro-
dowy w Warszawie. Wielkie gratulacje!

Świętowali Dzień Babci i Dziadka
Babcia i Dziadek odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdego dziecka. To oni obdarzają 
swoje wnuki czystą i bezwarunkową miłością – pocieszają, przytulają, wybaczają błędy. 
Babcia piecze najlepszą szarlotkę, a dziadek potrafi zrobić dosłownie wszystko! Dowodów, 
które potwierdzają, że dziadkowie są niezbędni w naszym życiu jest co najmniej pół tuzina, 
dlatego nikomu nie trzeba przypominać o randze święta Babci i Dziadka.
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Osiem lat działalności pełnej pracy i za-
angażowania przyniosło niesamowity 

rozwój muzeum. Każdy odwiedzający zo-
baczy pokój zaaranżowanej na  starą kuch-
nię, dawne sprzęty, którymi posługiwały 
się gospodynie. W drugiej sali znajduje się 
największy eksponat muzeum, drewniany 
magiel z XX wieku. Ale to dopiero cząstka 
tego, co można tam zobaczyć!

Jest tu niemal wszystko, co potrzebne 
było dawniej w  każdym domu: stare me-
ble, zegary, naczynia, ubrania, a  nawet lal-
ki! Więcej nie zdradzimy, choć jedno jest 

Śpiewamy i gramy 
dla Pani z Góry 
Karmel

Tradycją parafii Chrząszczyce już od 22 
lat jest wyjątkowy koncert pn. „Śpie-

wamy i  gramy dla Pani z  Góry Karmel”. 
Pomysłodawczynią tego wydarzenia była 
śp. Katarzyna Długosz, organistka kościoła 
w Chrząszczycach.

Piękny jest fakt, że pomimo upływu lat 
tradycja ta nadal jest podtrzymywana. Te-
goroczny koncert niósł ze sobą głębokie 
i wartościowe przesłanie „o pokój na ziemi”. 
Podczas przepięknego koncertu wystąpiła 
Schola parafii Chrząszczyce, Schola Can-
torum Opoliensis, a  także Schola Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame.

Na dużej scenie wystąpiła Elżbieta Ca-
bała (sopran) oraz Rafał Żurakowski 

(tenor), w akompaniamencie Wiktora Szy-
majdy. W rolę konferansjera oraz przewod-
nika po muzycznym świecie wcielił się Bar-
tosz Żurakowski. 

Góreckie muzem – warte odwiedzenia!
Jest w naszej gminie miejsce pełne pasji i ciekawej historii, zgromadzonej 
w murach starej szkoły. Mowa oczywiście o Małym Goreckim Muzeum,  
które stworzone zostało przez Pana Stanisława Lachnika w 2015 roku.

pewne - to miejsce przepełnione niezwykłą 
historią, które każdy, bez wyjątku, powinien 
zobaczyć na własne oczy.

Jak za dawnych lat…
W ostatnich dniach stycznia Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 
zorganizował wyjątkowy koncert z okazji Dnia Seniora.  
Koncert pn. „Jak za dawnych lat” był ciekawą muzyczną podróżą  
do arii operetkowych, musicalowych oraz piosenek filmowych. 

Tłumnie zebrana na sali publiczność oraz 
gromkie brawa były najlepszym dowodem 
na to jak wspaniały był to koncert. Na za-
kończenie Burmistrz Prószkowa Krzysztof 

Cebula przygotował słodkie upominki dla 
uczestników koncertu. 
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Rekrutacja 
do przedszkoli

prowadzonych przez Gminę Prószków
na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 154 ustawy z  dnia 14 grudnia 
2016  r. Prawo oświatowe (t.j Dz. U. z  2021r. poz. 
1082 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kry-
teria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
i  w  postępowaniu uzupełniającym do  publicznych 
przedszkoli.

Nabór do  publicznych przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Prószków będzie prowadzony poprzez 
składanie wniosków w  formie papierowej w  wybra-
nym przedszkolu.

Opisane poniżej kryteria i  terminy dotyczą wy-
łącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać 
swoje dziecko do  przedszkola w  Gminie Prószków 
lub zmienić przedszkole swojemu dziecku.

I n f o r m a c j e   o g ó l n e
•	 Postępowanie	rekrutacyjne	do publicznych	

przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok 
szkolny .

•	 Dzieci	przyjmuje	się	do publicznych	przedszkoli	
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

•	 Rekrutacją	objęte	są,	oraz	którym	na podstawie	
opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej 
odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

•	 Dzieci	urodzone	w 2021 r.	nie	biorą	udziału	
w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą 
ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po 
ukończeniu przez dziecko 2,5 roku..

•	 Do	publicznych	przedszkoli	prowadzonych	przez	
Gminę Prószków przyjmuje się dzieci zamieszkałe 
na terenie gminy Prószków na podstawie 
pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola 
złożonego przez rodzica/ opiekuna prawnego 
w placówce, w terminie od 20 lutego 2023 r. 
do 3 marca 2023 r.

Z a s a d y   p r z y j ę ć 
1. Do publicznych przedszkoli przyjmuje się 

na wolne miejsca– dzieci zamieszkałe na terenie 
gminy Prószków.

2. Do publicznych przedszkoli przyjmowane są:
•	 dzieci	6	letnie	(urodzone	w 2017 r.)	objęte	

obowiązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym,

•	 dzieci	7	letnie	(urodzone	w 2016 r.),	którym	
odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku 
szkolnego,

•	 dzieci	powyżej	7	lat,	posiadające	orzeczenie	
o potrzebie kształcenia specjalnego, którym 
odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku 
szkolnego.

1. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy 
Prószków mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli 
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego Gmina Prószków 
będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola  
można złożyć do nie więcej niż trzech  
wybranych placówek przedszkolnych.

Wnioski dostępne są do pobrania  
w placówkach przedszkolnych.

Więcej informacji na stronie www.proszkow.pl

Rekrutacja na rok szkolny 
2023/2024 do publicznych  

szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. 
Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria bra-
ne pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym 
do klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwier-
dzania spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za 
poszczególne kryteria.

I n f o r m a c j e   o g ó l n e
Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych zostały określone:

•	 w rozdziale	6	ustawy	z dnia	14	grudnia	2016 r.	-	Prawo	oświatowe	 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),

•	 w uchwaleNr	/XXVI/208.2017	Rady	Miejskiej	w Prószkowie	z dnia	
24 lutego 2017r.w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków 
w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem tych szkól oraz określenie liczby punktów i dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryteriów.

•	 zarządzeniu	nr	RO.0050.854.2023	Burmistrza	Prószkowa	z dnia	23	stycznia	
2023r.w sprawie określeniaterminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnegoi postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 
dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków.

P r z y j m o w a n i e   d o   k l a s y   I
1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, na rok szkolny 2022/2023, 

przyjmowane są dzieci:
•	 7-letnie	(urodzone	w roku	2016)	–	objęte	obowiązkiem	szkolnym,
•	 6-letnie	(urodzone	w roku	2017)	–	zgodnie	z wolą	rodziców,	jeżeli	dziecko	

korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym 
albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości 
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

•	 starsze	niż	7-letnie,	którym	w poprzednich	latach	odroczono	rozpoczęcie	
spełniania obowiązku szkolnego.

2. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci 
zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy 
I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna 
szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu 
rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
Kandydaci zamieszkali w  obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są 

do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata.
Z g ł o s z e n i e   z a w i e r a:

1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, 
a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2. imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je 

posiadają.
•	 Do	zgłoszenia	dołącza	się	oświadczenie	o miejscu	zamieszkania	

rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151. 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

•	 Wypełnione	zgłoszenie,	wraz	z oświadczeniem,	należy	złożyć	w szkole	
obwodowejw dniach od 20.02.2023 r. do 6.03.2023 r.

Wzór Zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole podstawowej.
Więcej informacji na stronie www.proszkow.pl
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Praca konkursowa Jonasza Waleski – 
ucznia klasy ósmej PSP im. ks. Karola 

Brommera w Zimnicach Wielkich – o hi-
storii rodziny, spodobała się jurorom. Został 
laureatem. W  związku z  tym był też go-
ściem opolskiego Radia DOXA. 

Oto jak sam wspomina swoją literacką 
przygodę:

„Moja praca opowiada o losach rodu Wa-
lesków, czyli moich przodków. Przedstawia 
ich życie za czasów wojen i  gwałtownych 
przemian politycznych. Jej trzon stanowią 
wspomnienia  mojej babci Magdaleny. Nie-
raz słuchałem jej opowieści i pewnego razu 
postanowiłem przelać je na papier. Zapisu-
jąc wszystko, co mi przekazała, zrozumia-
łem, jak ciężkie miała życie. Jej ojciec zginął 
podczas I  wojny światowej. Wtedy to jej 
matka wyszła za Franciszka. Razem z nim 
odbudowali gospodarstwo. Później urodziła 
się im córka Magdalena, czyli moja ołma, 
która była najmłodsza w  rodzinie. Po kil-
kunastu latach wyszła za Jana. Miała z nim 
dwoje dzieci: Krystiana i Ewelinę, przy czy 
ten pierwszy jest teraz moim tatą. Zapisu-
jąc te opowieści, zrozumiałem, że historia 
zawsze zatacza koło. Tak jak kiedyś mamy 
dziś wysoką inflację, kryzys gospodarczy, 
przeżyliśmy pandemię, straszą nas III woj-
ną światową … Dlatego należy pamiętać, 
aby nie popełniać błędów przeszłości. Wie-
rząc, że wsparcie znajdziemy w  rodzinie, 
możemy przetrwać trudne czasy.”

Jolanta Drwięga

Nasi tancerze Scorpion DT na  pierw-
sze tegoroczne zawody taneczne udali 

się do Warszawy, gdzie odbył się „Warsaw 
Dance Champs 2023”. Nikogo nie zdziwi 
fakt, że w kolejnym tego typu wydarzeniu 
Scorpion zgarnął worek medali.

Mini Formacje Disco Dance Dorośli:
•	 Pierwsze miejsce: Scorpion Elite
•	 Drugie miejsce: Scorpion Queen

Mini Formacje Disco Dance Juniorzy:
•	 Drugie miejsce: Scorpion Stars

Mini Formacje Disco Dance Dzieci:
•	 Drugie miejsce: Scorpion Boom
•	 Duet Disco Dance Adults Liga B&C: 

Na początku stycznia w sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej w Prószkowie 

odbył się Turniej Piłkarski o  Puchar Bur-
mistrza Prószkowa. W  rywalizacji wzięło 
udział aż 18 drużyn, które rywalizowały 
ze sobą w  trzech kategoriach wiekowych: 
skrzat, żak oraz orlik. 

Chcieliśmy dać naszym uczestnikom moż-
liwość prowadzenia dynamicznej gry z  nie-
zliczoną ilością pojedynków 1x1 i  sytuacji 
bramkowych. Środowisko, które daje możli-
wość swobodnego dryblingu oraz praktycznie 
100% szansę na  strzelenie bramki przekłada 
się na  ogromną radość dla młodych zawod-
ników oraz znaczący walor szkoleniowy to 
także mnóstwo emocji, dobrej, kreatywnej gry 
i zdrowej rywalizacji – mówią organizatorzy 
turnieju.

Zakończeniem dobrej zabawy było wrę-
czenie pucharów i medali oraz wyróżnienie 
najlepszego zawodnika w  każdej drużynie. 
Wśród zawodników wyróżnieni zostali:

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

W życiu najważniejsza 
jest rodzina
W 29. edycji regionalnego konkursu 
literackiego „Ze Śląskiem na ty” udało 
się zainteresować młodych ludzi 
lokalnymi historiami. Zapisane przez 
wnuków zostaną na dłużej w pamięci, 
nie popadną w zapomnienie wraz 
z odejściem protoplastów rodu.

Nowy rok, nowe sukcesy Scorpion DT!

•	 Drugie miejsce: Nadia Bryk 
i Magdalena Kowalczyk

Solo Disco Dance 2012 Liga S: 
•	 Drugie miejsce: Lilien Szkolny

Solo Disco Dance BLACK Elite 
•	 Trzecie miejsce: Lilien Szkolny

Walczyli o puchar Burmistrza Prószkowa
Najlepszy Zawodnik – Skrzat
•	 Józio Kowalczyk – AP Victoria 

Chróścice
•	 Tymon Letki – AP Striker
•	 Bartosz Knieć – UKS Athletic Ozimek
•	 Paweł Pers – Spiders Krapkowice
•	 Dawid Piasecki – Szkółka Piłkarska 

Okis Prószków
•	 Szymon Lellek – Szkółka Piłkarska 

OKiS Prószków

Najlepszy Zawodnik – Żak
•	 Filip Kiełbus – Akademia Tor Dobrzeń 

Wielki
•	 Radosław Chmielewski – UKS 

Dziesiątka Opole
•	 Gracjan Kurbasów – UKS Orlik Prudnik
•	 Szymon Wochnik – Luks RB 

Głogówek
•	 Szymon Siedlecki – AP Striker
•	 Mateusz Tomechna – Szkółka Piłkarska 

Okis Prószków

Najlepszy Zawodnik – Orlik
•	 Franek Baranowski – OKS Odra Opole s.a.
•	 Szymon Diaków – AP Striker
•	 Adam Wanżewicz – UKS Orlik 

Prudnik
•	 Filip Owsiak – UKS Rodło Opole
•	 Tomasz Szymkowiak – UKS Dziesiątka 

Opole
•	 Ksawery Mańkiewicz – Szkółka 

Piłkarska OKiS Prószków
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