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Po niemal trzyletniej 
przerwie, II edycja 
biegu po raz kolejny 
potwierdziła, że tego 
typu wydarzenia 
cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem, nie 
tylko mieszkańców 
naszej gminy ale również 
sąsiednich województw. 

Muzycy Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Kaprys 
zorganizowali warsztaty 
umuzykalniające dla 
najmłodszych, które 
odbyły się w ramach 
projektu „Muzyka 
łączy pokolenia” 
Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego.

Wrzesień to dla tenisistów, 
a szczególnie tych 
grających w Fundacji 
Tenis Prószków bardzo 
intensywny czas. Dzieci 
i młodzież rywalizowały 
w Opolskim Wielkim 
Szlemie, a dorośli brali 
udział w VII Memoriale 
im. Macieja Kowalińskiego 
i w Prószkowskiej Lidze 
Tenisowej.

II edycja Prószkowskiego 
Biegu Ulicznego

Kaprysowe  
warsztaty dla dzieci

Tenisowy  
Prószków
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Dożynki, czyli największe w roku święto rolników jest od lat ukoronowaniem ich 
całorocznej pracy. Święto Plonów to przede wszystkim radość, wdzięczność i właśnie 
w takim charakterze odbywają się dożynki w naszej gminie. W tym roku dziękowaliśmy 
za udane żniwa w sołectwie Przysiecz. 

Już zboże zebrane? 
Czas na dożynki!
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Kiedyś zawód rolnika był przekazywany 
z ojca na syna. Obecnie jest to raczej 

kwestia świadomego wyboru, czego skut-
kiem jest coraz mniejsza liczba gospodarstw. 
Współczesne gospodarstwa w dużej mierze 
różnią się od utrwalonego stereotypu zaco-
fanej, słabo rozwiniętej wsi, a ich funkcjono-
wanie coraz bardziej przypomina prowadze-
nie firmy i jest w pełni zautomatyzowane. 

Dożynki, czyli największe w roku świę-
to rolników jest od lat ukoronowaniem 
ich całorocznej pracy. W staropolszczyź-
nie nazywano je również wieńcowym – od 
największego symbolu tego święta: wieńca 
dożynkowego. 

Święto Plonów to przede wszystkim ra-
dość, wdzięczność i właśnie w takim charak-
terze odbywają się coroczne dożynki w na-
szej gminie. W tym roku dziękowaliśmy za 
udane żniwa w sołectwie Przysiecz.

Dożynki Gminne w Przysieczy 2022
Już zboże zebrane? Czas na dożynki!

Dożynki rozpoczęły się od swojej naj-
bardziej efektownej części czyli korowodu 
dożynkowego. Na jego czele mogliśmy zo-
baczyć włodarza gminy Prószków – Burmi-
strza Prószkowa Krzysztofa Cebulę, Rad-
nych Rady Miejskiej w Prószkowie oraz 
Sołtysów, a także gospodarza wsi Krzyszto-
fa Lellek.

Po korowodzie odbyła się uroczysta Msza 
Święta, gdzie obecni byli proboszczowie pa-
rafii z terenu gminy Prószków. Starostami 
dożynek zostali pani Anna Lipińska oraz 
pan Marek Ledwig, którzy przewodniczy-
li ceremonii dożynkowej i wręczyli na ręce 
gospodarza bochen chleba upieczony z mąki 
pochodzącej z tegorocznych zbiorów. Gość-
mi specjalnymi byli przedstawiciele naszej 
partnerskiej wsi Wyhoda w Ukrainie.

Wszystkim rolnikom, ogrodnikom  
i żyjącym z pracy na roli Ponbócku darze. 

Dej pełne stodoły, bogate komory  
i dobytku pełne łobory.

W końcu przyszedł czas na część arty-
styczną. Na scenie zaprezentowali się nasi 

lokalni artyści: Gminna Orkiestra Dęta 
Prószków, Ligockie Wrzosy, Kapela Bez 
Nut, Scorpion DT, a także Karolina Trela 
oraz Dominika i Janusz Żyłka. 

W tym wyjątkowym dniu Burmistrz 
Prószkowa Krzysztof Cebula podziękował 
wszystkim osobom z naszej gminy, które 
zaangażowały się w niesienie pomocy oby-
watelom Ukrainy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
zajęli się organizacją tegorocznych dożynek, 
wszystkim mieszkańcom oraz gościom. Do 
zobaczenia za rok! 

Impreza organizowana  
ze wsparciem Fundacji Górażdże
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Pierwsza edycja Prószkowskiego Biegu 
Ulicznego odbyła się w 2019 roku, na 

jego drugą edycję musieliśmy więc trochę 
poczekać, a to za sprawą szalejącego koro-
nawirusa i wprowadzonych obostrzeń. Po 
niemal trzyletniej przerwie, II edycja biegu 
po raz kolejny potwierdziła, że tego typu 
wydarzenia cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem, nie tylko mieszkańców naszej 
gminy ale również sąsiednich województw. 

76 zawodników wzięło udział w tego-
rocznej edycji Prószkowskiego Biegu. Jego 
trasa liczyła nieco ponad 10 km. Zarówno 
start i meta biegu znajdowały się na Stadio-
nie Miejskim w Prószkowie. 

W Prószkowskim biegu udział wzięli 
nie tylko mieszkańcy gminy Prószków ale 
również biegacze z sąsiednich województw. 
Pierwszy na mecie z czasem 00:33:42 poja-
wił się Daniel Kokot z Ozimka, drugie miej-
sce przypadło na mieszkańca naszej gminy 
Łukasza Szenawę, który pokonał trasę w 35 
min i 29 sekund. Trzecie miejsce zajął Piotr 
Lesik z Kępy z wynikiem 00:36:32. 

II edycja Prószkowskiego Biegu 
Ulicznego im. Piotra Blachucika

Wśród kobiet najszybsza okazała się 
mieszkanka naszej gminy Natalia Broj ze 
Źlinic, która przebiegła trasę z czasem 
00:44:56. Drugie miejsce w kategorii ko-
biet zajęła Asia Golak z Opola (00:45:10), 
a trzecie miejsce na podium zajęła Sonia 
Szołtysik z Krapkowic (00:46:02). Nagrody 
przyznano również w kategoriach wieko-
wych oraz wśród najszybszych mieszkań-
ców gminy Prószków.

Sam bieg to uczczenie pamięci Piotra 
Blachucika – nauczyciela i pasjonata sportu. 
Był założycielem klubu Sprinter Prószków, 
który skupiał w sobie miłośników biegania. 
Organizował również liczne zawody lekko-
atletyczne w gminie Prószków.

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 
składa serdeczne podziękowania jednost-
kom OSP gminy Prószków, wolontariuszom 
oraz sponsorom za pomoc w organizacji II 
Prószkowskiego Biegu Ulicznego im. Piotra 
Blachucika. Dziękujemy również mieszkań-
com za wyrozumiałość oraz doping na trasie 
biegu.
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ERNTEZEIT – GOLDENE ZEIT
 
Nun liegt sie schon weit,
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   
Kombeln 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.
Dziękujmy więc
za płody ziemi,
jakie niebo nam daje!    

Ingeborg Odelga

przedszkolaków. To prawdziwe święto, 
które zawsze przynosi im mnóstwo radości 
i niespodzianek. 

W tym roku również nie zabra-
kło ekscytujących przeżyć. Były spo-
tkania z alpakami, gry i zabawy, pyszne 

Narodowe Czytanie to coroczna akcja 
wspólnego czytania wybranej lektu-

ry, która zapoczątkowana została w 2012 
roku przez Prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego. Pierwszą lekturą czytaną w akcji 
był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Na 
przestrzeni lat ta szlachetna akcja co roku 
objęta jest honorowym patronatem Prezy-
denta Polski. 

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

Narodowe Czytanie 2022
W akcji udział biorą przede wszystkim 

szkoły podstawowe, szkoły średnie oraz in-
stytucje publiczne. W tym roku odbyło się 
wspólne czytanie „Ballad i romansów” Ada-
ma Mickiewicza. 

Również w naszej gminie przyłączono 
się do akcji Narodowego Czytania. Na za-
proszenie Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Złotnikach, wziął w nim udział także 
Burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebula, 
a także Proboszcz Parafii w Chrząszczycach 
ks. Krystian Ziaja. 

Tego typu inicjatywy zwracają szcze-
gólną uwagę na słuszność propagowania 
znajomości literatury narodowej, docenie-
nie dzieł znanych twórców oraz krzepienie 
patriotyzmu.

Dzień Przedszkolaka
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

smakołyki i co najważniejsze – niezapo-
mniane wspomnienia.

Wszystkim naszym Przedszkolakom ży-
czymy spełnienia marzeń, masy uśmiechu 

na twarzach i radości z każdego dnia!

Dzień Przedszkolaka co roku obchodzo-
ny jest 20 września. To ogólnopolskie 

święto ustanowione z inicjatywy Rzecz-
nika Praw Dziecka w 2013 roku. Służy 
ono popularyzacji edukacji przedszkolnej 
i podkreśleniu wagi edukacji w rozwoju 
najmłodszych.

W naszej gminie ten dzień jest jed-
nym z najbardziej wyczekiwanych przez 
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Burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebula 
wraz z Burmistrzem Hünfeld Panem 

Benjaminem Tschesnok podpisali Akt Od-
nowienia Partnerstwa. Nasze partnerstwo to 
wspaniała historia 25 lat przyjaźni i aktywnej, 
żywej współpracy między naszymi regionami 
i naszymi mieszkańcami. Zbudowana przy-
jaźń naszych mieszkańców to wspaniały dowód 
na to, że jesteśmy europejską jednością, która jest 
w stanie zbudować wspólnotę bez granic i kon-
fliktów politycznych. Wiemy, że wszyscy jeste-
śmy obywatelami Unii Europejskiej – naszego 
wspólnego dziedzictwa kulturowego i pomimo 
wielu spraw które nas dzielą i różnią umiemy 
wspólnie się od siebie uczyć i korzystać z naszych 
odmienności społecznych. – mówił Burmistrz 
Prószkowa Krzysztof Cebula. 

W trakcie pobytu nasza delegacja miała 
okazję zwiedzić Państwowy Instytut Uprawy 
Winorośli i Ogrodnictwa w Veitshochheim, 

Akcja Clean Up 
the World!
Clean Up the World czyli sprzątanie 

świata to międzynarodowa kampania, 
która co roku odbywa się w trzeci weekend 
września. Na czym polega? To zbiorowe 
sprzątanie śmieci w naszym lokalnym śro-
dowisku. Celem akcji jest wzrost świado-
mości ekologicznej oraz inicjowanie działań, 
które wpływają na poprawę stanu czystości 
lokalnych terenów.

W naszej gminie w akcji uczestniczy-
ły wszystkie szkoły i przedszkola z terenu 
Gminy Prószków. Wszyscy zaopatrzeni 
w worki na śmieci i jednorazowe rękawiczki 
ochoczo wzięli się do pracy. Nie zabrakło 
również edukacyjnych pogadanek na temat 
segregacji odpadów i tego jak dbać o czy-
stość własnego otoczenia. 

Krzepienie postaw proekologicznych 
w najmłodszych jest ogromnie ważne. Odpo-
wiedzialność nie tylko za najbliższe otocze-
nie ale również za naszą planetę spoczywa na 
nas wszystkich. Warto już od najmłodszych 
lat mieć świadomość tego, że mamy realny 
wpływ na otaczający nas świat.

W Dniu Głośnego Czytania warto głę-
biej pochylić się nad słowami znanej 

poetki. To właśnie książki poszerzają naszą 
wiedzę, rozwijają wyobraźnię, wzbogacają 
słownictwo, pomagają budować empatię do 
innych, a przy tym bawią nas czy wyciskają 
łzy wzruszenia.  

Biorąc do serca powyższe fakty i zważając 
na to, że czytanie jest piękną zabawą – klasa 
V Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. 
Karola Brommera w Zimnicach Wielkich 

„Czytanie książek to najpiękniejsza 
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

/Wisława Szymborska/
postanowiła, na lekcji języka polskiego, udać 
się z misją do miejscowego przedszkola.

Uczniowie poprzez lekturę przybliżyli 
przedszkolakom temat niezwykle życiowy 
i bliski, a mianowicie: „Jak powstaje chleb? 
Od ziarenka do bochenka.” Maluchy dowie-
działy się, że jest on symbolem ciężkiej pra-
cy rolnika, młynarza i piekarza. To przecież 
rolnik sieje i zbiera ziarna z pola, potem za-
wozi je do młyna. Młynarz miele zboże na 
mąkę, a piekarz wyrabia ciasto z mąki, soli, 
wody i drożdży. Chleb wypieka w gorącym 
piecu. Świeże pieczywo rozwozi się do skle-
pów, aby potem mogło trafić na nasz stół. 
Pieczenie chleba w dawnych czasach było 
bardzo trudnym zadaniem. Bochen chleba 
miał specjalne miejsce na stole. Przykrywa-
no go białą serwetą i bardzo szanowano. 

Po zakończeniu lektury, Milusińscy po-
częstowali się świeżym, pachnącym pieczy-
wem, które zobrazowało przesłanie opo-
wiadania. Dla utrwalenia w pamięci wizyty 
starszych kolegów przedszkolaki otrzymały 
także tematyczną kolorowankę.

 mgr Izabela Budnicka-Tenus

Wizyta w partnerskim mieście Hünfeld
W ostatni weekend września delegacja gminy Prószków udała się do naszego 
partnerskiego miasta Hünfeld, gdzie odbyły się uroczyste obchody 25-lecia 
partnerstwa obu miast. 

piękny kościół Kappele ulokowany na zbo-
czu nad Menem, odwiedzić tamtejszy 
cmentarz i złożyć kwiaty na grobach osób, 
które zaangażowane były w stworzenie 
partnerstwa naszych miast. 

Podczas wizyty nasze zespoły muzyczne 
– Close2jazz oraz Duo Aneta&Norbart – 
miały okazję zagrać specjalny koncert dla 
mieszkańców Hünfeld.

Odnowienie partnerstwa pozwoli na 
utrwalenie naszej wieloletniej przyjaźni i  
współpracy. 
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Ośrodek
Kultury i Sportu
w Prószkowie

ul. Daszyńskiego 6 • 46-060 Prószków
tel. 77 4648 062 • www.okis-proszkow.pl
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Zapraszamy na zajęcia od września!

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kaprys” 
to jedna z najaktywniej działających 

grup w gminie Prószków. Organizują kon-
certy, biorą udział w wielu uroczystościach 
i stale stawiają na swój rozwój oraz pozyski-
wanie zewnętrznych środków na różnorod-
ne wydarzenia.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O. W PRÓSZKOWIE
UL. DASZYŃSKIEGO 13A, 46-060 PRÓSZKÓW

ZATRUDNI 
PRACOWNIKÓW  

- PRACA FIZYCZNA
(RÓWNIEŻ EMERYTÓW)

tel. 606 805 376 

CV PROSIMY SKŁADAĆ W BIURZE ZGKIM 
OD PN DO PT W GODZ. 7.00-14.30

LUB PRZESŁAĆ
na adres e-mail: sekretariat@gpw-proszkow.pl

Z wizytą na 
Ukrainie
Burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebula 

wraz ze Starostą Powiatu Opolskiego 
Henrykiem Lakwą oraz Wójtem gminy Tu-
rawa Dominikiem Pikosem, udali się z wi-
zytą do przyjaciół z powiatu kałuskiego. 

Celem wizyty było przekazanie samo-
chodu strażackiego oraz nowego defi-
brylatora transportowego i aparatu EKG 
szpitalowi w Kałuszu. To niezwykle ważne, 
aby w miarę możliwości wspierać naszych 
sąsiadów w tym trudnym czasie wojny w ich 
kraju. 

Muzyka łączy pokolenia czyli 
Kaprysowe warsztaty dla dzieci

Niedawno muzycy zorganizowali warsz-
taty umuzykalniające dla najmłodszych, 
które odbyły się w ramach projektu „Mu-
zyka łączy pokolenia” Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Opolskiego. W ciągu trzech dni na dzie-
ci czekało mnóstwo dobrej zabawy ale 

także wiedzy o instrumentach. Z zaprosze-
nia Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kaprys” 
skorzystało aż kilkuset przedszkolaków 
i uczniów szkół podstawowych. Cieszy fakt, 
że z każdą nową edycją warsztatów stale 
rośnie liczba zainteresowanych wzięciem 
udziału w warsztatach.
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Piłkarska jesień
Jesienny sezon piłkarski trwa już w najlepsze. 
Pogoda za oknem nie rozpieszcza, jednak na 
ligowych boiskach atmosfera wydaje się być 
bardzo gorąca. Jakie wyniki osiągają nasze 
gminne zespoły? Przygotowaliśmy krótkie 
podsumowanie wrześniowych rozgrywek.

Piłkarze Orła Źlinice wrzesień mogą za-
liczyć do udanych. Zanotowali aż trzy 

zwycięstwa i jedną porażkę. Pierwsze wrze-
śniowe spotkanie na wyjeździe z zespołem 
MKS Sokół Niemodlin zakończyło się 
zwycięstwem naszych Orłów 2:1. W kolej-
nym meczu skutecznie rozgromili KS Spar-
ta Paczków aż 4:1. 

Niestety następny mecz z LZS Racła-
wiczki nie był udany dla piłkarzy ze Źlinic. 
Pomimo strzelenia aż 4 bramek, mecz za-
kończył się wynikiem 4:5. Mimo wszystko 
cieszy fakt wysokiej skuteczności. W kolej-
nym spotkaniu drużyna Orła Źlinice puściła 
w niepamięć poprzednią porażkę i wysoko 
pokonała MZKLS Czarni Otmuchów 5:2.

Początek września nie był udany dla pił-
karzy Polonii Prószków. W pierwszym 

spotkaniu z zespołem Otmęt Fans Klub 

Orzeł Źlinice 
liga okręgowa, gr. II

Sportowy musieli uznać wyższość rywali 
ulegając im 3:1. Kolejny pojedynek również 
nie należał do udanych. Poloniści na wła-
snym boisku ulegli drużynie LKS Racławia 
Racławice Śląskie 1:2.

Skuteczność wróciła już w następnym 
meczu, podczas którego na zespół z Prósz-
kowa rozgromił na wyjeździe LZS Lubrza 
5:1. Kolejny popis skuteczności Poloniści 
pokazali również w kolejnym spotkaniu, 
gdzie na własnym boisku pokonali LUKS 
Polonia Pogórze-Łącznik 11:00.

Podobnie jak pierwszy zespół Orła Źlini-
ce, jego rezerwy występujące w klasie A, 

również podczas wrześniowych rozgrywek 
zaliczyły aż 3 zwycięstwa i jedną porażkę. 
W pierwszym meczu pokonali 1:0 LZS 
Odra Kąty Opolskie. W kolejnym wyjaz-
dowym spotkaniu wysoko zwyciężyli nad 
zespołem LZS Unia Raszowa-Daniec 6:3.

5 kolejka rozgrywek to niestety porażka 
zespołu ze Źlinic. Ulegli bowiem druży-
nie LZS GKS Piomar Tarnów-Przywory 

KSC Chrząszczyce 
klasa B, gr. VII

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

MKS Polonia II Prószków 
– Przysiecz, klasa B, gr. VII

Orzeł II Źlinice  
A klasa, gr. V

2:5. Ostatnia kolejka to kolejne efektowne 
zwycięstwo Orłów, którzy rozgromili zespół 
LKS Rzemiosło Dziewkowice 6:2.

Piłkarze KSC Chrząszczyce tak jak 
w poprzednim sezonie również i w tym 

imponują skutecznością. W pierwszym 
wrześniowym pojedynku rozgromili zespół 
LZS Dąbrówka Górna aż 15:0! W następ-
nej kolejce musieli już jednak zadowolić się 
podziałem punktów. Na wyjeździe zremiso-
wali z drużyną LZS Żywocice 3:3. 

5 ligowa kolejka była dla piłkarzy 
Chrząszcza odpoczynkiem, ponieważ w tej 
kolejce musieli pauzować. Jednak już w na-
stępnym spotkaniu po raz kolejny zgarnęli 
komplet punktów, pokonując LZS Inter 
Mechnica 5:1.

Rezerwy Polonii Prószków nie mogą 
zaliczyć wrześniowych rozgrywek do 

udanych. Wprawdzie pierwszy mecz zakoń-
czył się ich okazałym zwycięstwem 3:0 nad 
zespołem LKS Wiking Opole, natomiast 
kolejne spotkanie z drużyną LZS Dąbrów-
ka Górna zakończyło się wysoką porażką 
6:1. Następne spotkanie na własnym boisku 
z LZS Żywocice również nie przyniosło 
upragnionej zdobyczy punktowej. Mecz za-
kończył się porażką 1:5. 

Tenisowy Prószków
Wrzesień to dla tenisistów, a szczególnie 
tych grających w Fundacji Tenis Prószków 
bardzo intensywny czas. Dzieci i młodzież 
rywalizowały w Opolskim Wielkim Szlemie, 
a dorośli brali udział w VII Memoriale im. 
Macieja Kowalińskiego i kończyli zmagania 
w Prószkowskiej Lidze Tenisowej. 

We wrześniu w Polsce znowu zrobiło się te-
nisowo, a wszystko za sprawą Igi Świątek 

i jej drugiego tytułu wielkoszlemowego. Kiedy 
podopieczna Tomasza Wiktorowskiego rywali-
zowała w Nowym Jorku, tenisiści z Prószkowa 
kończyli swoje zmagania w Opolskim Wielkim 
Szlemie. Jest to cykl czterech turniejów organizo-
wany przez Fundację Tenis Prószków w czterech 
miastach województwa opolskiego. Pierwsze dwa 
turnieje odbyły się w czerwcu w Opolu i w lipcu 
w Kędzierzynie-Koźlu. Na początku września ry-
walizacja przeniosła się do Olesna, a później przy-
szła pora na wielki finał w Prószkowie. Ze względu 
na deszczową pogodę zmagania odbyły się w dwa 
kolejne weekendy. Najpierw w sobotę 10 września 
na kortach grały najmłodsze dzieci. Turniej rozpo-
czął się od zmagań w grupie niebieskiej, w której 
każdy był zwycięzcą, a z kortu schodził z medalem, 
dyplomem i drobnym upominkiem. To tutaj gra-
ły dzieci już od 4 roku życia i te, które niedawno 
zaczęły swoją przygodę z tenisem. W kolejnej gru-
pie tenisiści rywalizowali o zwycięstwo w turnieju 

i w łącznej klasyfikacji. W sobotnich zmaganiach 
zwyciężył Błażej Seidel, a cały cykl wygrał Tomasz 
Matyssek. Ze względu na deszcz, nie udało się 
dokończyć rywalizacji w grupie pomarańczowej, 
w związku z tym przyznano dwa pierwsze miej-
sca dla finalistów, Zosi Miszkiewicz i Ilii Senko, to 
również Ilia wygrał łączną klasyfikację. Natomiast 
w niedzielę tydzień później 18 września do gry 
przystąpiła młodzież. Pierwszą grupę, jak i cały 
cykl wygrał Stanisław Imieliński z Wrocławia, 
a w kategorii do lat 14 zwyciężył Oskar Śliwiński 
z Nysy. Przez dwa dni ponad 50 tenisistów i tenisi-
stek grało na kortach w Prószkowie, dla kilku osób 
był to ich pierwszy turniej, a emocji nie brakowało.  

To już druga edycja Opolskiego Wielkiego 
Szlema, licząc wszystkie cztery turnieje ponad 200 
osób wzięło udział w tegorocznych zmaganiach. 
Jest to jedyny taki tenisowy projekt, w którym 
w czterech różnych miastach rywalizują tenisiści 
z całego województwa. Dla dzieci i młodzieży jest 
to szansa rozwoju i możliwość sprawdzenia swoich 
umiejętności w grze na punkty.   

Opolski Wielki Szlem to jednak nie jedyne te-
nisowe wydarzenie na kortach w Prószkowie. Od 

czerwca kobiety i mężczyźni rywalizowali w Prósz-
kowskiej Lidze Tenisowej. Trzy rundy, blisko cztery 
miesiące gry i ponad 100 spotkań. Tak w liczbach 
wyglądały te rozgrywki, w których ostatecznie 
zwyciężył Dominik Skrżyński. Na podsumowanie 
tych zmagań odbył się natomiast VII Memoriał im. 
Macieja Kowalińskiego. Kobiety będą grały w paź-
dzierniku, a u mężczyzn najlepszy okazał się Se-
bastian Kępa, drugi był Witold Weretelnik, a trze-
cie miejsce, wywalczył po raz pierwszy w historii 
mieszkaniec Prószkowa, Sebastian Aroniszydze. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom posta-
wy na korcie, walki o każdy punkt i radości z gry. 
Fundacja Tenis Prószków dziękuje Burmistrzowi 
Gminy Prószków za współfinansowanie części wy-
darzeń, Samorządowi Województwa opolskiego za 
współfinansowanie Opolskiego Wielkiego Szlema 
oraz Galerii Centro i Hotelowi Arkas za ufundo-
wanie nagród. Klub dziękuje również wszystkim 
osobom odpowiedzialnym za organizację i pomoc 
przy tych wydarzeniach.

 Rok 2022 był kolejnym kiedy trwała szkół-
ka tenisowa ,,Tenis-gram, bo lubię!’’ finansowana 
przez Urząd Miejski w Prószkowie. Cykliczne 
zajęcia i ilość wszystkich dodatkowych wydarzeń 
pokazują, że poziom gry jest coraz wyższy i że te-
nis w naszej gminie cały czas się rozwija. Fundacja 
działa już 11 lat, zaczynała od kilku osób, a teraz 
na kortach gra ich już blisko 150. Pozostaje zatem 
trzymać kciuki, by kolejna Iga Światek lub Hubert 
Hurkacz byli z Prószkowa.
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16. PAŹDZIERNIKA
START – Chrząszczyce, ul. Szkolna 3 

godz. 13:13

BIEG TERENOWY
DYSTANS 13 KM

Sprawdź się w trudnych warunkach terenowych 
na Wzgórzach Winowskich

Biuro zawodów znajduje się na Boisku Sportowym w Chrząszczycach przy ul. Opolskiej 50


