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Siedem kortów ziemnych, trzy 
miasta, cztery turnieje i 50 osób,  
tak w liczbach wyglądał Prószkowski 
Wielki Szlem.
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To była niedziela w naprawdę dobrym 
smaku!  W Górkach odbyły się 
wielopokoleniowe warsztaty kulinarne 
„Zasmakuj w tradycji”, które okazały się 
prawdziwym strzałem w dziesiątkę!
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Scorpion DT podczas International 
Dance Organization World 
Championship Dečin 2019 sięgnął po 
tytuł Mistrza Świata.
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Prószkowski  
Wielki Szlem

Zasmakuj  
w tradycji

Scoripon  
Mistrzem Świata!

Święto dożynkowe jest ukoronowaniem całorocznej pracy i trudu rolników. Wprawdzie roczny cykl prac kończy się przed adwentem, 
to po żniwach następował czas odpoczynku i świętowania. Tegoroczne Gminne Dożynki zorganizowane zostały w Zimnicach 
Wielkich. Świętowanie rozpoczęto już w sobotę od zabawy tanecznej. Oficjalne obchody odbyły się jednak w niedzielę.             Str. 2
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Święto dożynkowe jest ukoronowaniem cało-
rocznej pracy i trudu rolników. Wprawdzie 

roczny cykl prac kończy się przed adwentem, to 
po żniwach następował czas odpoczynku i świę-
towania. Dożynki zawsze miały bardzo istotne 
znaczenie dla każdego gospodarza. Mógł w ten 
sposób podziękować Bogu za zebrane plony. 

Tegoroczne Gminne Dożynki zorganizowane 
zostały w Zimnicach Wielkich. Świętowanie roz-
poczęto już w sobotę od zabawy tanecznej. Ofi-
cjalne obchody odbyły się w niedzielę – uroczystą 
Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana Chrzchciela 
w Zimniach Wielkich. Po niej nastąpiła najbar-
dziej wyczekiwana część imprezy – korowód 
dożynkowy. Na jego czele mogliśmy zobaczyć 
gospodarza naszej gminy Pana Burmistrza, 
Krzysztofa Cebulę wraz ze starostami dożynek: 
Panią Jolantą Hergesell oraz Jarosławem Widera.  
Rola starostów jest niezwykle ważna, wręczają 
oni bowiem symboliczny bochen chleba gospo-
darzowi gminy. 

Dożynkowe święto to czas radości i podzięko-
wań Panu Bogu za plony, a ludziom za ich ciężką 
pracę. To również czas refleksji nad tym, jak ważna 
jest ludzka solidarność i współdziałanie. Ten rok był 
dla rolników bardzo trudny, dlatego w imieniu spo-
łeczności naszej gminy chcę z całego serca podzię-
kować za trud i poświęcenie. – mówił Burmistrz 
Prószkowa, Pan Krzysztof Cebula. 

Przysiecz 
nagrodzona!

Podczas tegorocznych Dożynek Wojewódz-
kich, które odbyły się 08.09.2019 r. w Lewinie 

Brzeskim wręczone zostały nagrody w konkursie 
Piękna Wieś Opolska 2019. 

Sołectwo Przysiecz, które brało udział w kon-
kursie w kategorii „Najlepszy Projekt Odnowy Wsi” 
zdobyło wysokie II miejsce! Ich projekt „Z Ziołami 
na TY” zafascynował członków jury. Przysieczy 
nagrodzeni zostali czekiem w wysokości 8.000,00 
zł, który otrzymali z rąk Marszałka Województwa 

Opolskiego.  W imieniu całej naszej gminnej 
wspólnoty serdecznie gratulujem!

Dożynki gminne w Zimnicach Wielkich

Za plony i trud – Dożynki 2019
Nie byłoby dożynek, bez jego najważniej-

szego symbolu, czyli wieńca dożynkowego, 
który symbolizuje wszystkie zebrane przez rolni-
ków plony. Dobrym zwyczajem w naszej gminie 
jest fakt, że w konkursie Koron Żniwnych, praca 
każdego sołectwa zostaje doceniona. 

Na licznie przybyłych gości czekał bogaty 
program artystyczny. Jako pierwsza na scenie 
zameldowała się Gminna Orkiestra Dęta Prósz-
ków, następnie swoje umiejętności pokazały 
Przedszkolaki z Zimnic Wielkich. Na takim wyda-
rzeniu nie mogło zabraknąć również koncertu 
naszych Przysieczanek oraz Kapeli Bez Nut. Punk-
tem kulminacyjnym wieczoru był występ Teresy 

Werner. Zakończeniem tego wyjątkowego dnia 
była zabawa taneczna z zespołem Presto.

Składamy serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy włączyli się w ograniza-
cję i czuwali nad sprawnym przebiegiem 
tegorocznych Gminnych Dożynek. W szcze-
gólności dla Sołtysa Zimnic Wielkich, Rady 
Sołeckiej oraz wszystkim rolnikom, sołtysom, 
członkom rad sołeckich, radnym i uczest-
nikom korowodu dożynkowego za udział, 
pomysłowość i włożony trud.
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Spotkania z policjantami to zawsze okazja do 
przypomnienia sobie kilku podstawowych 

zasad, których należy przestrzegać idąc do szkoły 
czy przedszkola. Bezpieczeństwo naszych dzieci 
jest przecież dla nas najważniejsze. 

We wtorek 24 września, Przedszkole Publiczne 
w Zimnicach Wielkich oraz Oddział Przedszkolny 
w Zimnicach Małych odwiedzili policjanci 

Policjanci w Przedszkolu
z prószkowskiego posterunku. Opowiedzieli dzie-
ciom o swojej pracy, przypomnieli o zasadach 
bezpiecznego korzystania z ruchu drogowego, 
zademonstrowali pozycje jaką należy przyjąć 
w razie zaatakowania przez psa.

Przedszkolaki bardzo chętnie dzieliły się swoją 
wiedzą i doświadczeniami z policjantami, za co 
nagrodzone zostały kolorowymi książeczkami.

Dość szarej 
stagnacji, ruszamy 
do zielonej akcji!

W ostatni dzień września, w Zimnicach Wiel-
kich mieszkańcy wspólnie działali na rzecz 

swojej miejscowości w ramach Działaj Lokalnie 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Projekt pt. „Dość szarej stagnacji, ruszamy do 
zielonej akcji. Aktywizacja i integracja mieszkań-
ców Zimnic Wielkich” zakładał zagospodarowa-
nie ternu na placu festynowym w Zimnicach 
poprzez budowę sceny, uporządkowanie pod-
łoża wokół niej i nasadzenie roślin. Po pracy była 
chwila na poczęstunek. Mieszkańcy ujawnili swój 
potencjał i chęć do działania. Jest moc!

LP. NAZWA ZADANIA
ORIENTACYJNY 

KOSZT
Liczba ważnych 

głosów  „ZA”

1

Wymiana pokrycia dachowego (380 m² ) wraz 
z niezbędną naprawą więźby dachowej w domu 
parafialnym (dawniej salce katechetycznej) przy ulicy 
Wojciecha Korfantego w Prószkowie (dz. na 1025) 
należącego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. 
Jerzego w Prószkowie

100 000,00 559

2 Budowa placu zabaw dla dzieci i wypoczynku rodzinnego 100 000,00 76

3
Warsztaty umuzykalniające dla dzieci oraz Koncert 
Świąteczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys

50 000,00 151

Wyniki konsultacji Budżetu Obywatelskiego

Mając na uwadze pulę środków przeznaczo-
nych na Budżet Obywatelski Miasta Prószków 
na rok 2019 do realizacji kwalifikuje się zadanie 
wskazane w poz. 1.

Poznaliśmy już wyniki Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Prószków na rok 2019. W gło-

sowaniu wzięło udział 850 osób. Poniżej przed-
stawiamy listę zadań, które uzyskały  kolejno 
największą liczbę głosów „za” z uwzględnieniem 
liczby ważnych głosów ”za” oddanych na każde 
z zaproponowanych zadań, z ankiet oddanych 
w głosowaniu tradycyjnym i przy użyciu formu-
larza elektronicznego.

Czas usprawnić segregację odpadów 
w gminie Prószków! 

Na początku października podpisano już 
pierwsze umowy z wykonawcami, którzy 

zrealizują dla Gminy m.in. dostawę stojaków na 
worki na odpady, kompostowników czy pojem-
ników na bioodpady. Oznacza to, że  już nieba-
wem pojemniki te trafią do naszych gospodarstw. 
W każdej miejscowości do końca roku stanie też 
szafa na drobne elektroodpady oraz tzw. dzwony 
na szkło białe i kolorowe. A to wszystko w ramach 
projektu realizowanego przez gminę Prószków 
w ramach RPO WO 2014-2020. 

Warto zaznaczyć, że o ile stojaki na worki 
czy pojemniki na odpady trafią „z automatu” na 
nasze posesje, kompostowniki otrzymają tylko te 
osoby, które wystąpią o to ze stosownym wnio-
skiem. Można go pobrać ze strony www.prosz-
kow.pl /zakładka: odpady komunalne/  lub ode-
brać w sekretariacie Urzędu Miejskiego. Zgodnie 
z nowymi przepisami właściciele nieruchomości, 

którzy podejmą się kompostowania bioodpadów 
mają w przyszłości szansę na zwolnienie w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Szczegółowe informacje w tej sprawie 
zamieszone są na ulotce dołączonej do aktual-
nego numeru Kronikarza. Można je też uzyskać 
pod numerami: 774013723; 774013729
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Każdy niejadek skusi się na niedzielny obia-
dek – taką nazwę nosił kolejny etap projektu 

realizowanego z Funduszu Mikroprojektów 
w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG 
V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 4 
Współpraca instytucji i społeczności.

To była niedziela w naprawdę dobrym 
smaku!  W Górkach odbyły się wielopokoleniowe 
warsztaty kulinarne „Zasmakuj w tradycji”, które 
okazały się prawdziwym strzałem w dziesiątkę! 

Zawody sportowo-pożarnicze są formą inten-
sywnego szkolenia pożarniczego niezbęd-

nego w przygotowaniu do działań ratowniczych. 
Celem organizacji zawodów sportowo-pożarni-
czych jest w szczególności mobilizowanie do sta-
łego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu 
oraz popularyzacja wśród społeczeństwa zagad-
nień ochrony przeciwpożarowej.

Każdy niejadek skusi się na niedzielny obiadek!

Wielopokoleniowe warsztaty kulinarne

Na placu festynowym działy się niesamowite rze-
czy m.in. występ czeskiej orkiestry Veselka, pokaz 
kulinarny w wykonaniu Pana Remigiusza Rączki, 
a także góreckich kucharek. Nie zabrakło oczy-
wiście bogatego programu artystycznego i licz-
nych atrakcji dla najmłodszych. Najciekawszym 
punktem programu była oczywiście degustacja 
przygotowanych potraw. 

Projekt prowadzony jest przez Gminę Prósz-
ków, przy współpracy z sołectwem Górki oraz 
Przysiecz. Współfinansowany został ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz ze środków budżetu Państwa – Przekra-
czamy Granice.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Boguszycach
zobaczyć zarówno Panów, jak i Panie oraz grupy 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wynik był 
ważny, jednak przede wszystkim liczyła się ocena 
stanu wyszkolenia pożarniczego i integracja 
naszych strażaków. 

Wraz z Komendantem Gminnym zawody 
uroczyście otworzył Burmistrz Prószkowa, Pan 
Krzysztof Cebula. który w kilku słowach zwrócił 
się do zgromadzonych strażaków. Dzięki Waszej 
pracy i zaangażowaniu, społeczność Gminy Prósz-
ków zawsze może liczyć na gotowość do niesienia 
pomocy oraz poświęcenie w ochronie życia i mienia. 
Za tę codzienną, ochotniczą służbę na rzecz bezpie-
czeństwa, za tę niezwykle ważną pracę i odwagę, 
składam wszystkim strażackim pokoleniom szczere 
podziękowania. – mówił Burmistrz Prószkowa.

W niedzielę, 22 września na placu festyno-
wym w Boguszycach odbyły się Gminny Zawody 
Sportowo-Pożarnicze w Boguszycach. Wzięło 
w nich udział sześć jednostek OSP z terenu naszej 
gminy. Wśród drużyn pożarniczych mogliśmy 
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KOMUNIKAT
Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie 

informuje odbiorców wody, 
że w terminie:

od 14.10.2019 r do 18.10.2019 r
PRZEPROWADZONE BĘDZIE OKRESOWE 

PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
zaopatrującej w wodę Gminę Prószków, 
Gminę Komprachcice i Gminę Dąbrowa

Płukanie ma na celu poprawę jakości wody. 
Wykonywane płukanie spowoduje czasowe 

obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej 
oraz pogorszenie jakości wody, które może być 

odczuwalne w całej sieci wodociągowej. 
Za związane z tym utrudnienia przepraszamy.

W Jaśkowicach 
zrealizowano 
pierwszy grant! 

Sołectwo Jaśkowice w czerwcu otrzymało 
swój pierwszy grant z Partnerstwa Borów 

Niemodlińskich – w minioną niedzielę przyszedł 
czas na jego realizację. Do pracy zaangażowali 
się najmłodsi oraz ich rodzice, którzy wspólnie 
postanowili zadbać o upiększenie placu przy klu-
bie w Jaśkowicach. W ruch poszły farby, pędzle 
i wyobrażnia. 

Po zakończeniu prac przyszedł czas na 
wspólną integrację przy ognisku.

„Sprzątanie świata – Polska” jest 
częścią międzynarodowego ruchu 
na rzecz ochrony środowiska Clean 
up the World wywodzącego się 
z Australii. W ruchu tym uczestniczy 
blisko 40 mln. wolontariuszy 
z ponad czterdziestu krajów na 
całym świecie. W Polsce akcję w 1994 
roku zainicjowała  Pani Mira 
Stanisławska-Meysztowicz, 
założycielka Fundacji Nasza Ziemia. 

„Sprzątanie świata” to wspólna lekcja poszanowa-
nia środowiska dla nas wszystkich, bez względu 
na wiek. Jej celem jest promowanie nieśmiece-
nia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie dzia-
łań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny 
wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci 
weekend września wraz z setkami tysięcy wolon-
tariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, 

Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy! 

którym zależy na ochronie środowiska, prowa-
dzone są działania propagujące ograniczanie 
powstawania odpadów, selektywną zbiórkę 
i recykling. Akcja posiada jeszcze jeden atut – 
angażuje i integruje społeczności lokalne. 

W naszej gminie również nie zapomnieliśmy 
o tym szczególnym dniu. Jedna z akcji na szeroką 
skalę zorganizowana została w Zimnicach Wiel-
kich. Wartym podkreślenia jest również udział 

w akcji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, 
którzy posprzątali fragment Prószkowa. Serdecz-
nie dziękujemy!
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje
Zgodnie z przepisem art. 56. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1967 ze zm.):
Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochron-•	
nemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od •	
dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia 
ostatniego szczepienia.
Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi wete-•	
rynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy wetery-•	
narii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub doko-
nuje się wpisu w paszporcie zwierzęcia.
Natomiast zgodnie z przepisem art. 85 ww. ustawy:
la. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie – pod-

lega karze grzywny.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że obecnie są przeprowadzane kontrole 

wykonania powyższego obowiązku przez właścicieli psów.

P A M I Ę T A J !
Domowy piec (kocioł grzewczy) to nie kosz na śmieci, nie jest przeznaczony do spalania 

odpadów:
– plastikowych toreb,
– plastikowych pojemników i butelek,
– odzieży, sztucznej skóry,
– opakowań oraz resztek farb i lakierów,
– zużytych opon i innych odpadów z gumy,
– elementów drewnianych pokrytych lakierem.
Pamiętaj, że w trakcie spalania odpadów do atmosfery trafiają niebezpieczne substancje 

i metale ciężkie, które przenikają do wnętrza naszych domów wywołując alergie, choroby układu 
oddechowego oraz nowotwory. Dodatkowo są przyczyną zatykania kominów, co doprowadza 
do pożarów przewodów kominowych i zaczadzeń.

Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych 
i może nas to kosztować utratą zdrowia, które jest bezcenne.

Piątkowe popołudnie, 27 września za sprawą 
Mniejszości Niemieckiej Gminy Prószków, 

upłynęło nam w temacie postaci ks. Prałata Jose-
pha Kubis – budowniczego kościołów i szpitali. 
Postać ta jest niezwykle ważna nie tylko w naszej 
gminnej społeczności, ale również na całej 
Opolszczyźnie. Księdzu prałatowi zawdzięcza się 
bowiem budowę sześciu kościołów, nowoczesny 
szpital oraz dom opieki w Prószkowie. 

ERNTEZEIT – GOLDENE ZEIT
Nun liegt sie schon wiet
Die Felder sind leer
Die Scheune gefüllt mit Halm und Ähr
Nicht wie in alten Tagen
Der Bauersmann hoch auf dem Wagen
Voran das Pferdegespann
Heut sind andere Zeiten
Es schlürfen und rattern über die Weiten
Kombein mit Traktor zur Seiten.
In einigen Stunden ist das Getreide
verschwunden
Verschluckt im eisernen Schlund
Wird ein jedes Gebund.
Zum Danken sollten wir immer bereit sein,
Für die Früchte der Erd’
Die uns der Himmel beschert.

ZŁOTY CZAS ŻNIW
Minął już czas żniw
pola są puste
stodoły pełne zbóż.
Inaczej niż za dawnych dni,
gdy chłop siedząc wysoko na wozie
końmi zboże zwoził
do zagrody.
Bo dziś już inne czasy -
przez łany dalekie
wlecze się i turkocze
kombajn wraz z traktorem.
W godzin parę
znikają zboża łany
a snopki połknięte
przez gardziel żelazną.
Dziękujemy więc
za płody ziemi,
jakie niebo nam daje!

Ingeborg Odelga

PRZYBLIŻAMY PORTRETY

Spotkanie miało uroczysty i podniosły charak-
ter. Rozpoczęło się od złożenia kwiatów na gro-
bie księdza oraz nabożeństwa w kaplicy Domu 
Pomocy Społecznej. Następnie odbyła się cie-
kawa prelekcja, którą poprowadził Pan Waldemar 

Gielzok – prezes Niemieckiego Towarzystwa 
Oświatowego. Wśród zaproszonych gości byli 
m.in. Zastępca Burmistrza Prószkowa Pan Janusz 
Staszowski, Przewodniczący TSKN Pan Rafał Bar-
tek oraz liczni członkowie kół DFK. 
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Mistrzowie Polski, Europy...  
i od teraz ŚWIATA!

Scorpion DT osiągnął już wszystko – zdobył tytuł Mistrza Polski, Mistrza Europy, a podczas Interna-
tional Dance Organization World Championship Dečin 2019 sięgneli po ten najważniejszy tytuł 

Mistrzów Świata. To nie pierwsze i nie ostatnie sukcesy naszych prószkowskich reprezentantów. Suk-
cesów nie byłoby jednak bez ciężkiej pracy i ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Jesteśmy 
niezwykle dumni z Waszych osiągnięć – gratulujemy!

7 kortów ziemnych, 3 miasta, 4 turnieje i 50 
osób, tak w liczbach wyglądał Prószkow-

ski Wielki Szlem. Był to cykl czterech turniejów 
zorganizowanych przez Fundację Tenis Prósz-
ków, dzięki finansowaniu uzyskanemu z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 
Zmagania rozpoczęły się w Nysie 30 czerwca, 3 
sierpnia odbył się turniej w Kędzierzynie-Koźlu, 
a 14 września na kortach w Prószkowie został 
zorganizowany finał dla kobiet. W między cza-
sie 31 sierpnia w Prószkowie rywalizowały dzieci 
i młodzież. W całym projekcie wzięło udział 25 
kobiet i 25 dzieci, łącznie 50 osób. – Jak na pierw-
szą edycję tego cyklu uważamy, że jest to dobry 
wynik. Panie dużo rzadziej niż panowie chcą brać 
udział w zawodach, gra na punkty nie zawsze im 
odpowiada. Tutaj rywalizowały tylko w swoim gro-
nie – mówi Malwina Wójciak, trenerka pracująca 
w Fundacji i organizatorka tego cyklu. Głównym 
celem projektu było zachęcenie kobiet do gry 
turniejowej i patrząc na frekwencję, ten cel został 
zrealizowany, a poziom sportowy z turnieju na 
turniej był coraz większy. Dzieci, które rywalizo-
wały w swoich kategoriach wiekowych miały 
okazję do sprawdzenia swoich umiejętności 
wśród zawodników z innych klubów, a także na 
sportowe spędzenie soboty.   

Prószkowski Wielki Szlem to tylko jeden z pro-
jektów zrealizowanych w tym roku przez Funda-
cję Tenis Prószków. Przez cały sezon letni, który 
trwa już od kwietnia Fundacja zorganizowała 
lekcje pokazowe w szkołach w naszej gminie, 
a od maja wystartowała kolejna edycja szkółki 
,,Tenis – gram, bo lubię’’, w ramach której na kor-
tach odbywały się zajęcia dla wielu grup wieko-
wych. W treningach brały udział przedszkolaki, 
dzieci ze szkół podstawowych, młodzież, dorośli, 
była Strefa Kobiet, czyli treningi dla pań. W tenisa 
grali również seniorzy i mieszkańcy z Domu 
Pomocy Społecznej. W czerwcu i lipcu odbyły 
się trzy turnusy półkolonii, a od lipca trwa rów-
nież Prószkowska Liga Tenisowa dla mężczyzn. 
Wiele wydarzeń, co pokazuje, że Fundacja cały 
czas się rozwija. –  W tym roku w naszych trenin-
gach uczestniczyło ponad 80 tenisistów i tenisistek, 
a przez cały sezon było ponad 100 osób. Oprócz gry 
rekreacyjnej, powoli zaczynamy również szkolenie 
bardziej zawodnicze. Dzięki zrealizowanemu projek-
towi jakim był Prószkowski Wielki Szlem nawiązali-
śmy nowe współprace z klubami z województwa 

Prószkowski Wieki Szlem
Nysa, Kędzierzyn-Koźle i Prószków. W tych trzech miastach Fundacja Tenis Prószków zorganizowała 
trzy turnieje dla kobiet i jeden dla dzieci oraz młodzieży. Był to pierwszy tego typu projekt klubu 
z Prószkowa, który swoim zasięgiem wykraczał poza granice naszej gminy.

opolskiego i mamy nadzieję na wspólne działania 
w przyszłości  – mówi Malwina Wójciak. Zima nie 
będzie okresem bez tenisa. Treningi będą się 

odbywały na salach gimnastycznych w szkołach 
w gminie Prószków, ale zanim przyjdzie mróz Fun-
dacja cały czas zaprasza na korty zewnętrzne.
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LZS Przysiecz – klasa B, gr. VII

KSC Chrząszczyce – klasa B

Orzeł Źlinice – klasa okręgowa, gr. I

ULKS Orzeł II Źlinice – klasa B, gr. VII

MKS Polonia Prószków – klasa A, gr. 4

MKS Polonia II Prószków – klasa B, gr VII

MKS Polonia II Prószków – III liga kobiet
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Piłkarski raport
Za nami półmetek rundy jesiennej. Czas zajrzeć w tabelę i sprawdzić jak spisują się nasze gminne drużyny.

Wrzesień minął naszym Orłom w nieco kiepskich nastrojach. Zanoto-
wali oni bowiem dwa remisy z drużynami UKS Rodło Opole (1:1) oraz 

z zespołem MKS Wołczyn (2:2) oraz dwie porażki. Na wyjeździe ulegli nie-
znacznie Olimpi Lewin Brzeski 1:2 oraz Victorii Chróścice 1:3. Na półmetku 
boiskowych zmagań Orły zajmują 11 miejsce, z dorobkiem 7 punktów. 
Mamy nadzieję, że przełamanie nastąpi podczas kolejnego meczu, który 
odbędzie się w sobotę, 5 października. Orzeł Źlinice podejmie na własnym 
boisku KS Unia Kolonowskie.

MKS Polonia Prószków wciąż góruje w tabeli opolskiej klasy A. W praw-
dzie po piętach depcze jej LKS Racławia Racławice Śląskie, która ustę-

puje Polonii bilansem bramek. We wrześniu poloniści spisali się całkiem 
dobrze. Najpierw na wyjeździe wysoko rozprawili się z LZS Lubrzą aż 4:0, 
następnie na własnym boisku pokonali LZS Domaszkowice 4:1. Kolejny 
mecz to również komplet cennych punktów. Poloniści na wyjeździe zwy-
ciężyli 4:2 nad zespołem LZS Sudety Moszczanka. Ostatni mecz to niespo-
dziwana wysoka porażka aż 5:0. Tym razem lepsi od naszych prószkowskich 
piłkarzy okazała się drużyna LKS Rusocin. 

Hitowym meczem we wrześniu był derbowy pojedynek pomiędzy LZS 
Przysiecz, a KSC Chrząszczyce, który zakończył się remisem 3:3. Niestety 

w tym miesiącu nie udało się zdobyć upragnione kompletu punktów. Pod-
czas kolejnego meczu przysieczanie ulegli na wyjeździe zespołowi LZS Zie-
loni Ligota Tułowicka 0:2. W następnym spotkaniu cenny punkt udało się 
zdobyć na własnym boisku w meczu przeciwko KS Górażdże (4:4). Kolejny 
mecz jednak kompletnie nie wyszedł przysieczanom i wysoko ulegli na 
wyjeździe rywalom z LKS Groszmal Opole 0:8.

Wrzesień nie rozpoczął się dobrze dla piłkarzy Chrząszcza. W derbowym 
pojedynku zremisowali z LZS Przysiecz 3:3, a następnie przegrali na 

własnym boisku 0:3 z zespołem LZS Grudzice. W pojedynku z SKS Chmie-
lowice również nie udało się zdobyć kompletu punktów. Na boisku rywala 
padł remis 2:2. Przełamanie w wielkim stylu nastąpiło w ostatnim wrze-
śniowym meczu – na własnym boisku zaaplikowali aż 7 goli drużynie LZS 
Przechód.

Drużyna rezerw Polonii Prószków w rywalizacji B klasy, zajmuje w tabeli 
wysokie 3 miejsce z dorobkiem 13 punktów. Wrzesień był dość udany 

dla Polonistów. Zanotowali aż trzy zwycięstwa i jedną porażkę 4:1 z drużyną 
Groszmal Opole. Pozostałe pojedynki prószkowskich piłkarzy zakończyły się 
wynikami: 6:0 z KS Górażdże, 3:0 z LUKS Polonia Pogórze-Łącznik oraz 4:0 
z LZS Chrzelice.

Piłkarze Orła, którzy występują w klasie B zajmują obecnie piąte miejsce 
w ligowej tabeli. Radzą sobie różnie, choć patrząc na wrześniowe wyniki 

wszystkich drużyn – można patrzeć z optymizmem na potencjał drużyny. 
Orły zanotowały dwa zwycięstwa oraz dwie porażki. Okazałe zwycięstwo 
aż 5:0 odnieśli mierząc się z  LUKS Polonia Pogórze-Łącznik. Niestety kolejne 
mecze to porażka 0:2 z drużyna LZS Chrzelice oraz 0:7 z LZS Przechód. Na 
poprawę nastroju ostatni wrześniowy mecz przyniósł komplet punktów 
w pojedynku z LZS Gazownik Wawelno.

Piłkarki Polonii Prószków po trzech meczach meldują się z kompletem 
punktów w rozgrywkach III ligi kobiet, gr opolska. W pierwszy meczu 

zwyciężają z rezerwami Plonu Błotnicy Strzeleckiej 6:1. Kolejny mecz to 
zwycięstwo nad rezerwami Unii Opole 7:2. Ostatni wrześniowy mecz nie 
doszedł do skutku. 


