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W pierwszą niedzielę 
adwentu, 28 listopada,  
tradycyjnie w Chrząszczycach  
odbył się Jarmark 
Bożonarodzeniowy,  
który wprowadził nas 
w atmosferę zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia.

Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Kaprys 
zorganizowała specjalny 
koncert „Dla Babci 
i Dziadka”, podczas 
którego seniorzy z całej 
gminy mieli okazję do 
spotkania i wysłuchania 
przepięknego koncertu.

Artyści kabaretowi 
zaprezentowali 
w Prószkowie program 
pt. „To jest chore!”. 
W zabawny sposób 
nawiązywali w nim do 
absurdalnych sytuacji 
z naszego życia 
codziennego.

Poczuliśmy  
magię świąt…

Koncert dla  
Babci i Dziadka

Kabaret Młodych Panów 
w PrószkowieStr. 3 Str. 4

Niech Święta Bożego Narodzenia
będą dla wszystkich

Mieszkańców Gminy Prószków
spokojnym i radosnym czasem

spędzonym w gronie rodziny i przyjaciół,
a nadchodzący Nowy Rok

obfituje w zdrowie oraz będzie pomyślny
w realizacji zamierzonych celów i życiowych planów.

Burmistrz Prószkowa
Krzysztof Cebula
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Zakończono remont 
w Zimnicach Małych

Kolejna inwestycja drogowa w gminie 
Prószków została zakończona. Już 

od września, mieszkańcy Zimnic Małych 
mogą cieszyć się z nowego chodnika, który 
poprawi nie tylko komfort ale także bezpie-
czeństwo poruszania się po miejscowości. 

W ramach inwestycji powstał zarówno 
nowy chodnik, jak i przebudowana została 
droga wraz z rowami melioracyjnymi. 

Inwestycja zrealizowana została przez 
Powiat Opolski oraz przy współudziale 
Gminy Prószków.

Inwestycje w Gminie Prószków
1. Inwestycje drogowe w Gminie Prószków nie zwalniają. 

Poniżej wykaz właśnie ruszających, już realizowanych.

Zadania realizowane przez Gminę Prószków, współfinansowane ze środków unijnych:
•	 Ścieżka	 pieszo	 –	 rowerowa	 na	 odcinku	 Ligota	 Prószkowska	 -	 Przysiecz	 realizowane	

w ramach projektu czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej;
•	 Ścieżka	pieszo	–	rowerowa	na	odcinku	Pomologia	Prószków	–	Złotniki	wraz	z	łączni-

kiem od ul. Strzeleckiej w Złotnikach, realizowane w ramach projektu budowa infra-
struktury	pieszo	–	rowerowej	w	powiecie	opolskim	–	etap	II;

•	 Ścieżka	pieszo	–	rowerowa	na	odcinku	Zimnice	Małe	–	Zimnice	Wielkie	wraz	z	mo-
dernizacją	ul.	Opolskiej,	realizowane	w	ramach	projektu	„Czas	na	rower”	–	rozbudowa	
ścieżki pieszo rowerowej w Aglomeracji Opolskiej i Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Kończy się remont drogi wraz z budową chodnika w Złotnikach. Zadanie realizowane 
było we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu. Gmina Prószków partycy-
powała w połowie kosztów zadania.

Kończą się remonty dróg gminnych - ul. Cegielna w Przysieczy, ul. Polna w Złotni-
kach, boczna od ul. Polnej w Chrząszczycach, ul. Nowa w Boguszycach, ul. Prószkowska 
w Boguszycach.

2. Uzyskano dofinansowanie z programu rządowego Polski Ład na „Modernizację bu-
dynku Przedszkola Publicznego w Prószkowie - Zwiększenie efektywności energetycznej 
w  budynku”. Obecnie w przygotowaniu dokumentacja przetargowa tego zadania. Koszt 

tego zadania to 1 294 817,98 zł

3. W najbliższym czasie w ramach programu rządowego Polski Ład Gmina Prószków 
będzie składała wnioski o wsparcie finansowe następujących inwestycji:

•	 Sieć	dróg	łączących	nowo	powstałe	osiedle	w	Górkach	i	Chrząszczyce	z	drogą	
wojewódzką;

•	 Przebudowa	dróg	gminnych;
•	 Budowa	obiektów	sportowych	w	gminie.

W ramach programu Polski Ład Gmina Prószków może złożyć dwa dodatkowe wnioski 
dotyczące miejscowości po PGR-owskich. W naszej gminie tylko dwie miejscowości posia-
dają taki status, tj. Prószków i Zimnice Małe. W związku z tym gmina będzie aplikować o:
•	 Modernizację	i	przebudowę	Publicznej	Szkoły	Podstawowej	w	Prószkowie	wraz	z	budo-

wą nowego boiska tartanowego;
•	 Modernizację	 budynku,	 w	 którym	 mieści	 się	 świetlica	 oraz	 Przedszkole	 Publiczne	

w Zimnicach Małych.

Przed nami nowy rok, nowe plany i zamierzenia. Miejmy nadzieję, że w 2022 roku uda 
się zrealizować wszystkie planowane inwestycje.

OSP Złotniki 
z grantem Fundacji 
GÓRAŻDŻE

OSP Złotniki dzięki uzyskanemu gran-
towi z Fundacji Górażdże, zrealizowa-

ło projekt pn. „Dostosowanie samochodu 
technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Złotnikach do działań związanych z Co-
vid-19 SARA-CoV-2.”

Celem projektu było powiększenie prze-
strzeni ładunkowej w części technicznej sa-
mochodu marki Ford Transit technicznego 
OSP Złotniki. Rozbudowaliśmy przestrzeń 
ładunkową o 2 szczelne schowki służące do 
przechowywania środków ochrony indywidu-
alnych czystych oraz brudnych wykorzysty-
wanych w akcjach związanych z wysokim ry-
zykiem występowania wirusa SARS COV-2

Zadanie udało się zrealizować w 100% 
Dzięki powiększeniu zabudowy działania 

stają się bardziej ukierunkowane, a przede 
wszystkim bezpieczne dla strażaków OSP 
biorących w nich udział.
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Gmina Prószków realizuje Rządowy 
Program	 „AKTYWNA	 TABLICA”	

w ramach którego Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Bronisława Koraszewskiego 
w Prószkowie otrzymała wsparcie finanso-
we w wysokości 35 000 zł 

Program Aktywna Tablica, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej obejmuje zarówno 
publiczne, jak i niepubliczne szkoły pod-
stawowe. Dofinansowanie 2021 zostało 
przeznaczone na zakup określonego sprzętu 
multimedialnego oraz pomocy dydaktycz-
nych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

Babcia i dziadek to jedne z najważniej-
szych osób w naszym życiu. Od naj-

młodszych lat uczą i odkrywają z nami 
świat	–	to	nasi	opiekunowie,	stróże	i	najlep-
si przyjaciele. Tylko dziadkowie są w stanie 
zrozumieć jak wielka miłość rodzi się w ich 
sercu wraz z pojawieniem się na swiecie 
wnuków. Warto pamiętać i doceniać ich 
obecność i pomoc. 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys 
zorganizowała specjalny koncert „Dla Babci 
i Dziadka”, podczas którego seniorzy z całej 
gminy i okolic, mieli okazję spotkać się, po-
rozmawiać, a także wysłuchać przepięknego 
koncertu naszej orkiestry oraz Młodzieżo-
wej	Orkiestry	Dętej	Leśnica.	

Gościem specjalnym był Burmistrz 
Prószkowa, Pan Krzysztof Cebula, który 
złożył na ręce dyrygenta orkiestry, Pana 
Klaudiusza	 Lisonia	 serdeczne	 gratulacje	
i dowód uznania za otrzymanie nagrody od 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu za całokształt działalności oraz 
wybitne osiągnięcia na niwie kultury.

Koncert „Dla Babci i Dziadka”
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Obchody dnia  
św. Marcina
Z postacią św. Marcina z Tours zwią-

zanych jest wiele legend. Jedna z nich 
opowiada o wyprawie Marcina, który na 
swej drodze spotkał żebraka. Ofiarował mu 
połowę swojego okrycia i pieniądze. Poda-
nie głosi, że żebrak po tym geście przemie-
nił się w samego Jezusa Chrystusa i skłonił 
św. Marcina do nawrócenia oraz przyjęcia 
święceń duchowych.

W naszej gminie tradycją stało się już, 
że 11 listopada obchodony jest dzień św. 
Także i w tym roku obchody rozpoczęły się 
pod kościołem parafialnym w Prószkowie, 
skąd wszyscy goście udali się przemarszem 
z pochodniami na plac kościółka poewan-
gelickiego. Przybyłych mieszkańców ofi-
cjalnie przywitał Burmistrz Prószkowa, Pan 
Krzysztof Cebula, który wręczył najmłod-
szym małe podarunki. Następnie odbyła się 
krótka inscenizacja przedstawiająca scenę 
z życia św. Marcina, przygotowana przez 
Panią Helenę Piechaczek. 

Serdeczne podziękowania dla Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Prószkowie za or-
ganizację obchodów, a także dla Gminnej 
Orkiestry Dętej z Prószkowa za oprawę 
muzyczną.

To jest chore? 
Kabaret 
Młodych Panów 
w Prószkowie
Zastanawialiście się kiedyś nad słuszno-

ścią powiedzenia „śmiech to zdrowie”? 
Śmiech	 ćwiczy	 przeponę,	 przyśpiesza	 tęt-
no, poprawia krążenie krwi, a także osłabia 
napięcie naszych mięśni i dobrze działa na 
układ trawienny. Z całą pewnością możemy 
więc stwierdzić, że Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Prószkowie zadbał o zdrowie naszych 
mieszkańców organizując 14 listopada wy-
stęp Kabaretu Młodych Panów.

Artyści kabaretowi zaprezentowali 
w Prószkowie program pt. „To jest chore!”. 
W zabawny sposób nawiązywali w nim 
do absurdalnych sytuacji z naszego życia 
codziennego. Najlepszym dowodem na 
świetną zabawę naszych mieszkańców była 
wypełniona po brzegi duża sala Ośrodka 
Kultury i Sportu, a także liczne śmiechy 
i brawa zgromadzonej widowni.

Zbliżający się okres Bożego 
Narodzenia to czas kiedy staramy się 
pamiętać nie tylko o najbliższych, ale 
także o osobach samotnych.

Jest to okres dobroci, miłości i wzajemne-
go szacunku. W tym trudnym dla wielu 

czasie  chcemy pomóc tym, którzy tego naj-
bardziej potrzebują. Staramy się, aby osoby 
z naszego środowiska często znajdujące się 
w trudniejszej sytuacji życiowej, nie czuły 
się zapomniane. Wychodzimy do państwa 
z inicjatywą zbiórki.

Od 10 listopada do 10 grudnia 2021 
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Prószkowie, będzie można przyno-
sić np. zabawki, art. spożywcze, chemię 
gospodarczą   

Paczka dla potrzebujących

Wszystkie zgromadzone rzeczy zostaną 
przekazane osobom potrzebującym, wytypo-
wanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w formie „paczek świątecznych”.

Mamy nadzieję, że drobne upominki umilą 
świąteczny czas seniorom i potrzebującym.

Emocje, które wywołuje pomaganie po-
noć wydłużają życie

Kabaret Młodych Panów to polska grupa 
kabaretowa, która założona została w 2004 
roku. W skład której wchodzą: Robert Ko-
rólczyk, Mateusz Banaszkiewicz, Bartosz 
Demczuk oraz Łukasz Kaczmarczyk.
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Spotkanie z opolską 
łuczniczką Karoliną 
Farasiewicz

W piątek 05 listopada, w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Prószkowie 

odbyło się kolejne spotkanie ze utytułowa-
nym sportowcem. Tym razem była nią łucz-
niczka, Karolina Farasiewicz, pochodząca 
z Prudnika, w 2020 roku została absolwent-
ką Politechniki Opolskiej na kierunku Wy-
chowanie fizyczne. Pani Karolina została 
ciepło przywitana przez uczniów, nie zabra-
kło również wspólnych rozmów, pytań oraz 
prób strzelania z łuku. 

Najważniejsze trofea zdobyte przez 16 
lat nieprzerwalnych treningów to m.in.: 

1 miejsce drużynowo w halowych mi-
strzostwach Europy w 2017 Vittel, 

1 miejsce drużynowo w pucharze Europy 
Austria, 

3 miejsce drużynowo w pucharze Europy 
oraz 2 miejsce w mikście Rzym, 

9 miejsce indywidualnie na mistrzostwa 
Świata	w	USA	oraz	4	miejsce	drużynowo,

3 miejsce indywidualnie na mistrzostwa 
Polski seniorów oraz drużynie w 2019.

Po przywitaniu naszej mistrzyni, pani 
Karolina przedstawiła dokładnie cały sprzęt 
łuczniczy łącznie z oprzyrządowaniem. Po 
prezentacji sprzętu, omówiła technikę trzy-
mania łuku łącznie z wykonanym celnym 
i precyzyjnych strzałem do tarczy. Następ-
nie uczniowie mieli możliwość potrzyma-
nia profesjonalnego łuku, ważącego około 
18kg. Dla większości nie było to łatwe, by 
móc chociaż przez chwilę utrzymać łuk sa-
modzielnie, bez pomocy.

Następnie, uczniowie zaprezentowali 
swoje skupienie i celność w strzelaniu z łuku 
(mniejszym dla grup początkujących) do 
specjalnej tarczy z wyznaczeniem punktacji. 

Pod koniec spotkania Pani Karolina 
przedstawiła swoje trofea oraz najważniejsze 
zawody na arenie międzynarodowej w przy-
gotowanej prezentacji multimedialnej.

Cieszymy się, że tacy sportowy odwie-
dzają naszą szkołę, bo dzięki temu, ucznio-
wie mają możliwość przyjrzenia się z bliska, 
czym jest łucznictwo, a więc sport mało 
znany wśród najmłodszych.

Złoty medal:
Mini formacja DD Scorpion Boom•	
Solo	DD	Lilien	Szkolny•	

Srebrny medal:
Mini formacja DD Scorpion Queen•	
Duet DD Natalia Węgrzynowska i Zu-•	
zia Piekorz

Świadomość naszych mieszkańców doty-
cząca bezpieczeństwa i szczepienia prze-

ciwko koronawirusowi doceniona została 
przez Premiera RP. Gmina Prószków zajęła 
1 miejsce w powiecie opolskim w konkursie 
Prezesa Rady Ministrów „Rosnąca Odpor-
ność”. Nagrodą główną za takie osiągniecie 
jest aż 1 000 000 zł.

To nasz wspólny sukces!
Konkurs Rosnąca Odporność premiuje 

gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost 
poziomu zaszczepienia swoich mieszkań-
ców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 
2021 r. , w Gminie Prószków wskaźnik zo-
stał osiągnięty na poziomie 5,93, co daje 1 
miejsce w powiecie opolskim.

Pomerania Dance Cup 2021

Brązowy medal:
Mini formacja DD Scorpion Junior•	
Mini formacja DD Scorpion Elite•	

Wyróżenienia:
4 miejsce mini formacja DD Scorpion •	
Stars
5 miejsce mini formacja DD Scorpion •	
Kids 

fot. Scorpion DT

Scorpion Dance Team to prawdziwa duma gminy Prószków. Tancerze reprezentują nas 
w	najważniejszych	zawodach	tanecznych	w	Polsce	–	a	co	cieszy	szczególnie,	przywożą	

z nich cenne medale i doświadczenie.
Podczas tegorocznych zawodów Pomerania Dance Cup, nasi tancerze zdobyli następu-

jące medale i wyróżnienia:
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który wprowadził nas w atmosferę zbliża-
jących się świąt Bożego Narodzenia. Prze-
piękna zimowa aura, spadające płatki śnie-
gu, odwiedziny św. Mikołaja oraz unoszący 
się	aromat	grzanego	wina	i	pierników	–	to	
najlepsze podsumowanie tego wyjątkowego 
popołudnia. 

Na świątecznych straganach można było 
zaopatrzeć się w ręcznie robione ozdoby 
świąteczne oraz ciasta i pierniki. Była to 
również dobra okazja do zakupu opłatka na 
stół wigilijny. Największą radość dla dzieci 
przyniosła możliwość przejchania się na ku-
cynku, a także odwiedziny głównego gościa 
Jarmarku, czyli św. Mikołaja, który przygo-
tował dla najmłodszych nieco słodkości.

Przede wszystkim Jarmark był świetną 
okazją do spotkania i wspólnych rozmów 
mieszkańców, tego typu wydarzenia dosko-
nale zcalają nasz największy skarb, jakim 
jest lokalna społeczność.

11 listopada to niezwykle ważne święto 
dla Polaków. To święto, które cele-

bruje lata naszej wolności i niepodległości 
naszego narodu. To dzień w którym wspo-
minamy poświęcenie naszych rodaków, któ-
rzy oddali życie, abyśmy mogli żyć w wol-
nym kraju. Ważne jest, aby pamięć o tych 

Poczuliśmy magię świąt...

„Kto ty jesteś? Polak mały”

W pierwszą niedzielę adwentu, 28 li-
stopada, tradycyjnie w Chrząszczy-

cach odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy, 

osobach była wiecznie żywa i aby przypo-
minała nam, że trzeba doceniać to w jakich 
czasach obecnie żyjemy. 

Z inicjatywy Nadleśnictwa Prószkow, 
nasza gmina dołączyła do ogólnopolskiej 

akcji „Niepodległa do Hymnu”, która za-
inicowana została w 2018 roku, w stulecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W tegorocznej akcji wzięły udział dzieci 
z Publicznego Przedszkola w Prószkowie, 
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w	Prószkowie,	 a	 także	pracownicy	Urzędu	
Miejskiego, na czele z Burmistrzem Prósz-
kowa, Krzysztofem Cebulą oraz pracow-
nicy Nadleśnictwa Prószków. Punktualnie 
o 12:00 wspólnie odśpiewano „Mazurek 
Dąbrowskiego”, a następnie Burmistrz 
Prószkowa wręczył obecnym dzieciom 
słodki poczęstunek.

Warto w takie dni pokazywać, że jeste-
śmy jedną rodziną i wspólnie świętujemy 
jedno z najpiękniejszych polskich świąt.
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Rozgrywki klasy B, gr. VII
Orzeł Źlinice 
liga okręgowa, gr. I

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

Znajdź nas na facebooku  
i na stronie www.proszkow.eu

DAS CHRISTKINDL

Im verschneiten Winterwald
auf den höchsten Tannenspitzen,
dort, wo die Eiskristalle glitzern
hat ein Vöglein
das Christkind geschaut.

Dann am Abend in der stillen Zeit,
wenn die Sterne am Himmel steh’n
kommt es hernieder geflogen
zu den lieben Kindelein.
Bringt lauter zuckersüße Sachen,
Spielzeug, Pfefferkuchen, Brezeln  

   und Nüsse. 
Will. Den Kindern Freude machen.

„Liebes	Christkindlein
wir danken dir dafür,
was du uns hast gebracht”-
singen fröhlich die Kinder
in der stillen Heiligen Nacht.

BOŻE DZIECIĄTKO

W zaśnieżonym zimowym lesie
w najwyższych wierzchołkach jodeł,
tam, gdzie błyszczą lodowe kryształy,
ptaszyna ujrzała
Boże Dzieciątko.

Potem, wieczorem,
gdy gwiazdy na niebie stają,
Ono zlatuje w dół ku ziemi
do maluczkich, ukochanych.
Precelkami, zabawkami,
cukrowymi słodyczami je obdarza - 
radość dzieciom sprawdzić chce.

„Ukochane	Boże	Dziecię,
dziękujemy za te dary,
które nam przyniosłeś”-
tak śpiewają dzieci radości pełne
w	cichą,	Świętą	Noc.

Ingeborg Odelga

Po rundzie jesiennej piłkarze Orła Źli-
nice zajmują pewne miejsce w środku 

tabeli ligi okręgowej. Po rozegraniu 16 spo-
tkań (ostatnie zostało przełożone na marzec 
2022 roku) Orły zgromadziły na swoim 
koncie	 25	 punktów	 –	 zwyciężając	 7	 razy,	
a także odnotowując 4 remisy i 5 porażek. 

Piłkarze z Prószkowa po rundzie jesien-
nej niestety muszą patrzeć w dół ta-

beli. Obecnie po 13 rozegranych meczach 
zajmują 10 miejsce, natomiast od ostatnie-
go miejsca dzieli ich zaledwie 5 punktów. 
W obecnej rundzie poloniści zwyciężali 5 
razy, zanotowali 1 remis oraz 7 porażek. 

Fundacja Tenis 
Prószków – 
podsumowanie 
sezonu na kortach
Tegoroczny sezon tenisowy trwał od 

końca kwietnia do początku listopada. 
W tym czasie działo się naprawdę sporo. 
Zaczynając	 od	 corocznej	 szkółki	 „Tenis	 –	
gram, bo lubię!”, a na turniejach, obozach, 
półkoloniach, ligach i Memoriale kończąc.

W szkółce „Tenis-gram, bo lubię!’’ bra-
ło udział ponad 60 dzieci, które zostały 
podzielne na 7 grup w zależności od wie-
ku i poziomu zaawansowania. Wiele osób 
kontynuowało naukę z poprzednich lat, ale 
doszły także nowe tenisistki i tenisiści. 

Kolejne grupy, które regularnie dosko-
nalą swoje umiejętności tenisowe to dorośli. 
Były grupy zupełnie początkujące, ale i ta-
kie, które przygotowywały się do udziałów 
w turniejach i ligach. Jak co roku nie zabra-
kło również zajęć dla Seniorów i Mieszkań-
ców Domu Pomocy Społecznej. 

Półkolonie to kolejne wydarzenie, które 
sprawiło, że na kortach od rana do wieczora  
wiele się działo. W trzech turnusach wzięły 
udział 56 osoby, a oprócz zajęć z rakietami 

W rozgrywkach B-klasy nasze gminne 
zespoły spisały się naprawdę nie-

źle. Zasłużenie liderem tabeli po rundzie 
jesiennej jest KSC Chrząszczyce. Piłka-
rze z Chrząszczyc imponująco odnieśli 
10 zwycięstw i zanotowali tylko jedną po-
rażkę. Trzymamy mocno kciuki za rundę 
jesienną!

Trzecie miejsce na podmium zajmują 
piłkarze rezerw Orła Źlinice, którzy rów-
nież pochwalić się mogą dobrymi wynika-
mi. Po 11 kolejkach mają na swoim koncie 
27 punktów, zwyciężając aż 9 razy i 2 razy 
ponosząc porażkę.

Rezerwy MKS Polonii Prószków-Przy-
siecz zajmują obecnie 5 miejsce, a do lide-
rującego zespołu z Chrząszczyc brakuje im 
14 punktów. W rundzie jesiennej panowie 
odnieśli 5 zwycięstw, raz musieli zadowolić 
się podziałem punktów, natomiast aż 5 razy 
schodzili z boiska pokonani.

Panie z Prószkowa, występujące w IV li-
dze kobiet po rundzie jesiennej zajmują 

4 miejsce w ligowej tabeli. Po 10 rozegra-
nych spotkaniach mają na swoim koncie 16 
punktów, tracąc zaledwie 3 pkt do liderują-
cych	rezerw	Unii	Opole.	Piłkarki	z	Prósz-
kowa odniosły 5 zwycięstw, 1 remis i 4 
porażki.

Czas na podsumowanie rudny jesiennej!

były gry drużynowe, testy motoryczne, lek-
koatletyka i tenisowe opowieści.

 W tym roku Fundacja po raz pierwszy 
zorganizowała obóz tenisowy. Pod koniec 
maja do Karpacza pojechała grupa doro-
słych tenisistów. Było to ostatnie przygoto-
wanie do sezonu letniego, a oprócz typowo 
tenisowych treningów były też ćwiczenia 
uzupełaniające, wspólne rozmowy i wyjście 
w góry. Już teraz planowany jest kolejny taki 
tenisowy obóz na przyszły rok. 

Równocześnie z tymi wydarzeniami od 
początku maja wystartowała Prószkowska 
Liga	Tenisowa	dla	kobiet	i	mężczyzn,	a	for-
mą podsumowania tych zmagań był VI Me-
moriał im. Macieja Kowalińskiego. 

Nowością w tym sezonie był cykl turniejów 
organizowanych w czterech miastach w wo-
jewództwie opolskim, czyli Opolski Wieki 
Szlem. Opole, Kędzierzyn-Koźle, Olesno 
i Prószków, 4 miasta, 4 kluby, 195 uczestni-
ków i Fundacja Tenis Prószków jako główny 
organizator i pomysłodawca tego cyklu.

MKS Polonia Prószków –  
Przysiecz, klasa A, gr. IV

MKS Polonia Prószków-Przysiecz, 
IV liga kobiet, gr. opolska

Nadeszła zima, a wraz z nią przerwa 
w rozgrywach piłkarskich w naszej 
gminie. Czas więc przyjrzeć się jak 
w rundzie jesiennej radziły sobie nasze 
zespoły. Czy któraś z drużyn może już 
z optymizmem liczyć na awans do wyżej 
klasy rozgrywkowej? Sprawdźmy.


