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W tym roku po raz 
kolejny Burmistrz 
Prószkowa, Krzysztof 
Cebula wręczył 
nagrody zasłużonym 
nauczycielom 
i dyrektorom placówek 
oświatowych na terenie 
gminy Prószków.

Oktoberfest to największe 
święto bawarskiego 
piwa, zwane również 
dożynkami chmielnymi. 
W tym roku świętowanie 
na dużą skalę 
zorganizowało sołectwo 
Zimnice Wielkie, które 
odwiedziło niemal 300 
miłośników piwa.

W środę, 26 października 
w Hotelu Arkas 
w Prószkowie miała 
miejsce wyjątkowa 
uroczystość. Na 
zaproszenie Burmistrza 
Prószkowa spotkały 
się pary z terenu 
gminy Prószków, które 
świętowały w tym roku 
jubileusz Złotych Godów.

Dzień Edukacji 
Narodowej

Oktoberfest  
w Zimnicach Wielkich

Złote Gody  
w gminie Prószków
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Rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej 429, od Hotelu Arkas aż do skrzyżowania 
drogi krajowej 45. To jedna z najważniejszych inwestycji gminnych na którą mieszkańcy 
czekali od lat. W środę, 26 października odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie 
z udziałem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, Członka Zarządu 
Województwa Opolskiego Szymona Ogłazy, Burmistrza Prószkowa Krzysztofa Cebuli, 
przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz wykonawcy inwestycji.

Ruszyła przebudowa 
drogi wojewódzkiej 429
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Dzień Edukacji Narodowej to jedno 
z najbardziej szczególnych świąt pań-

stwowych. Ustanowione zostało 27 kwietnia 
1972 roku. Dzień ten upamiętnia rocznicę 
powstania Komisji Edukacji Narodowej, 
która ustanowiona została z inicjatywy kró-
la Stanisława II Augusta Poniatowskiego. 
Potocznie ten dzień nazywany jest „Dniem 
Nauczyciela”.

W życiu dziecka, a przez to całego 
społeczeństwa – nauczyciel pełni bardzo 
odpowiedzialną rolę. Uczy, rozwija i in-
spiruje, pomagając odkryć w dzieciach ich 
talenty i pasje. Wkład nauczycieli w wy-
chowanie młodego człowieka jest ogrom-
ny. On również, poza rodzicami, przeka-
zuje najważniejsze wartości i uczy życia 
w społeczeństwie.

Gmina Prószków doceniona
Rozwój gminy oraz kluczowe inwestycje, 

które służą poprawie życia mieszkańców 
docenione zostały również w corocznym 

prestiżowym rankingu Pisma Wspólnota. 
Ranking dotyczy wydatków inwestycyjnych 
samorządów 2019-2021. 

Gmina Prószków po raz kolejny zosta-
ła doceniona – w powiecie opolskim zajęła 
1 miejsce. Warto wspomnieć, że również 
w rankingu ogólnopolskim zajmujemy co-
raz wyższe miejsca. W 2017 roku gmina 
zajmowała 448 miejsce w kraju, w 2019 
roku 361 miejsce, natomiast w 2021 roku 
gmina Prószków uplasowała się już na 281 
pozycji.

Cieszy fakt, że rozwój gminy widoczny 
jest również poza jej granicami. Najważniej-
sze jednak pozostaje dla nas zadowolenie 
i poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców. 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 
jest każdego roku we wszystkich placówkach 
oświatowych – szkołach, przedszkolach, 
a nawet żłobkach. Rodzice i dzieci pokazują 
w ten sposób wdzięczność za trud włożony 
w edukację, natomiast jest to również okazja 

do wyróżnienia nauczycieli i pracowników 
oświaty.

W tym roku po raz kolejny Burmistrz 
Prószkowa, Krzysztof Cebula wręczył na-
grody zasłużonym nauczycielom i dyrek-
torom placówek oświatowych na terenie 
gminy Prószków, jednocześnie dziękując za 
wkład i zaangażowanie w edukację i dzia-
łalność placówek na terenie gminy.

Gratuluję serdecznie tak wspaniałego wy-
różnienia i jednocześnie dziękuję za Państwa 
zaangażowanie, poświęcony czas i ogrom wło-
żonej pracy w kształcenie dzieci i młodzieży. 
Niejednokrotnie odbywa się kosztem Państwa 
czasu wolnego. Są Państwo wzorem do na-
śladowania i jestem przekonany, że dla wielu 
z Waszych podopiecznych jesteście lub zosta-
niecie kiedyś autorytetem. – mówił Burmistrz 
Prószkowa, Krzysztof Cebula.
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Oktoberfest to największe święto bawar-
skiego piwa, zwane również dożynka-

mi chmielnymi. Historia tego święta sięga 
1810 roku – nieodłącznie z obchodami 
Oktoberfestu związane jest miasto Mona-
chium. Co ciekawe, monachijski Oktober-
fest ma już ponad 200-letnią tradycję i nie 
zapowiada się, aby została ona przerwana. 

Pomimo tego, że święto jest głęboko za-
korzenione w kulturze niemieckiej, również 
na Opolszczyźnie każdego roku obchodzo-
ny jest Oktoberfest. W tym roku świętowa-
nie na dużą skalę zorganizowało sołectwo 
Zimnice Wielkie, które odwiedziło nie-
mal 300 miłośników piwa i dobrej zabawy. 
Wśród gości pojawiły się osoby nie tylko 
z gminy Prószków ale również z całego na-
szego województwa. 

Tegoroczna edycja konkursu na Najlep-
szy Produkt Turystyczny organizowana 

przez Opolską Regionalną Organizację Tu-
rystyczną okazała się wyjątkowa dla gminy 
Prószków. Specjalne wyróżnienie otrzyma-
ła prószkowska kuźnia, która funkcjonuje 
pod skrzydłami Ośrodka Kultury i Sporu 
w Prószkowie. Jej gospodarzem jest pan 

Wyróżnienie w 13. edycji konkursu  
na Najlepszy Produkt Turystyczny

Janusz Sawicz – znany w całym regionie 
kowal i artysta, który tchnął w starą kuźnię 
nowe życie.

Muzeum Kowalstwa powstało w 2007 
roku. To miejsce, gdzie można zobaczyć 
sprzęty i narzędzia pracy, którymi posługi-
wali się dawni rzemieślnicy. Jednak najcie-
kawszą atrakcję stanowią warsztaty i pokazy 

kowalstwa, podczas których na żywo może-
my zobaczyć pracę kowala – pana Janusza 
Sawicza.

Pan Janusz to postać, która z pewno-
ścią zasługuje na wyróżnienie. Od wielu 
lat zajmuje się kowalstwem artystycznym. 
Prowadzi warsztaty oraz pokazy dla dzieci 
i młodzieży.

Serdecznie gratulujemy! Jednocze-
śnie przypominamy i zachęcamy placówki 
oświatowe do wzięcia udziału w warszta-
tach w naszej prószkowskiej kuźni. Rezer-
wacji zajęć można dokonywać w Ośrodku 
Kultury i Sportu w Prószkowie.

Prost! Oktoberfest w Zimnicach Wielkich

Gośćmi specjalnymi był wicemarszałek 
województwa opolskiego Zbigniew Kuba-
lańca oraz Burmistrz Prószkowa, Krzysztof 
Cebula. 

Honory gospodarza uroczystości pełnił 
sołtys Henryk Gurbierz, który odszpunto-
wał pierwszą beczkę piwa. Biorąc pod uwa-
gę liczbę gości oraz duży sukces organiza-
cyjny imprezy, spodziewamy się, że za rok 
rekord frekwencji może zostać pobity!
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W środę, 26 października odbyła się 
konferencja prasowa z udziałem 

Marszałka Województwa Opolskiego An-
drzeja Buły, Członka Zarządu Wojewódz-
twa Opolskiego Szymona Ogłazy, Burmi-
strza Prószkowa Krzysztofa Cebuli oraz 
przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Opolu. 

Podczas konferencji podpisano oficjalnie 
dokumenty i przekazano wykonawcy plac 
budowy na przebudowę drogi wojewódz-
kiej 429 od hotelu Arkas do skrzyżowania 

Kolejna inwestycja w gminie
Przebudowa drogi wojewódzkiej 429

z drogą krajową 45. Poza przebudową 
nastąpi również budowa ścieżki pieszo-
rowerowej.

Zdaję sobie sprawę, że droga ta jest nie-
zwykle istotna dla naszych mieszkańców 

- jest główną trasa łączącą nadodrzańską 
część gminy z Prószkowem. Wiem, nie obej-
dzie się bez chwilowych utrudnień w ruchu, 
ale wraz z Zarządem Drów Wojewódzkich 
zrobimy wszystko, żeby były one dla Was 
jak najmniej dotkliwe i uciążliwe – mówił 
Burmistrz Prószkowa, Krzysztof Cebula.

Cała ta inwestycja oczywiście jest możli-
wa dzięki współpracy z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Opolskiego i Za-
rządem Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz 
Funduszom Unijnym.

Wymiana młodzieży – Hünfeld 2022

uczestniczyła w zajęciach szkolnych oraz 
wzięła udział w zajęciach rekreacyjno-kra-
joznawczych podczas gry terenowej. 

Ostatnia wymiana młodzieży miała 
miejsce w 2019 i ze względu na pandemię 
nie mogła być w ostatnich latach kontynu-
owana. Tym bardziej cieszę się, że znów jest 
to możliwe – powiedział burmistrz Benja-
min Tschesnok witając wszystkich w ratu-
szu pierwszego dnia wizyty podkreślając, 
że obecna wymiana młodzieży ma bardzo 
szczególny charakter, bo wieńczy 25-lecie 
partnerstwa naszych miast.

Ważne jest, abyście się spotkali i ze sobą 
rozmawiali. Wtedy zobaczycie, że mię-

dzy wami nie ma różnic – tymi słowami 
powitał Markus Bente, dyrektor Szkoły 
im. Wigberta w Hünfeld młodzież polską 
i niemiecką goszczącą w mieście partner-
skim naszej gminy.  

Trzydziestu uczniów ze szkół podsta-
wowych naszej gminy odwiedziło na po-
czątku października miasto Konrada Zuse 
w Niemczech. Uczniowie zamieszkali u ro-
dzin, które brały udział w wymianie, a ich 
program pobytu był niezwykle intensywny. 
Młodzież spotkała się z włodarzami miasta, 
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W czwartek, 13 października w du-
żej sali Ośrodka Kultury i Sportu 

w Prószkowie, oficjalnie w szeregi spo-
łeczności uczniowskiej wstąpiły pierwszaki 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószko-
wie. Uroczyste ślubowanie złożyli ucznio-
wie klasy 1A oraz 1B. Była to niezwykła 
uroczystość, podczas której pierwszaki już 
oficjalnie wstąpiły w szeregi społeczności 
uczniowskiej.

Całe wydarzenie rozpoczęło się standar-
dowo od wprowadzenia sztandaru i odśpie-
wania hymnu państwowego. Następnie po 
krótkiej przemowie, dyrektor mgr Iwona 
Bienek przystąpiła do pasowania „świeżo 
upieczonych” uczniów. Do pasowania za-
proszeni zostali również przedstawiciele ro-
dziców, których dobra współpraca ze szkołą 
jest nieodzownym elementem prawidłowe-
go rozwoju dziecka.

Ostatnim punktem programu był pro-
gram rozrywkowy przygotowany przez 
uczniów starszych klas, którzy zaprosi-
li do wspólnej zabawy swoich młodszych 
kolegów.

Złote Gody 
w gminie 
Prószków
W środę, 26 października w Hotelu 

Arkas w Prószkowie miała miejsce 
wyjątkowa uroczystość. Na zaproszenie 
Burmistrza Prószkowa Krzysztofa Cebuli 
spotkały się pary z terenu gminy Prószków, 
które świętowały w tym roku jubileusz Zło-
tych Godów.

Złote Gody, czyli 50 lat nieprzerwanego 
pożycia małżeńskiego to rocznica niezwykła. 
Pół wieku wspólnego życia, pomimo wielu 
życiowych problemów i bolączek, wzajem-
nego zrozumienia i szacunku, a także praw-
dziwej i szczerej miłości. Dla wszystkich, 
którzy są świadkami tego wydarzenia, jest 
to okazja do nauki, wielu chwil wzruszeń 
i szczerego uśmiechu. 

Stałym punktem uroczystości jest część 
poświęcona opowieściom o tym jak wła-
ściwie nasi jubilaci zostali małżeństwem, 
a o ich przygodach i „ślepym szczęściu” 
można słuchać godzinami. Uczciwość, mi-
łość i wierność małżeńska – te elementy 
nieprzerwanie towarzyszą im w życiu, aż po 
dziś dzień. 

Jak co roku uroczystość ta jest niesamowita, 
niezwykła i naładowana pozytywną energią. 
Spotkanie się z małżeństwami, które są ze sobą 
tyle lat i nadal patrzą na siebie z dokładnie 
taką samą miłością, czułością i uśmiechem jak 
50 lat temu to prawdziwa przyjemność. Jak 
sami mówiliście nie zawsze było lekko, ale 

Gdzie jest miłość, tam jest życie. Miłość sama w sobie jest nie 
do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko.

zawsze było warto. Jesteście Państwo wspania-
li – mówił Burmistrz Prószkowa, Krzysztof 
Cebula.

Życzymy Państwu zdrowia i dalszego 
małżeńskiego szczęścia. Jesteście przykła-
dem dla wszystkich i dowodem na to, że 
prawdziwa miłość jest nieśmiertelna. 

Witajcie w szkole! Pasowanie na pierwszaka
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Gry planszowe najczęściej kojarzą nam 
się z beztroskim dzieciństwem. Od 

pewnego czasu ponownie przechodzą swój 
renesans. Dlaczego warto grać w gry plan-
szowe? To nie tylko sposób na zabicie czasu. 
Dzięki grom, dzieci nabywają umiejętności 
główkowania i szukania najlepszych roz-
wiązań napotkanych problemów. To rów-
nież doskonały czas, w którym możemy 
umacniać rodzinne więzy i najzwyczajniej 
cieszyć się wspólnymi chwilami.

Od listopada dzięki programowi „Zgrane 
Biblioteki” firmy Rebel w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Prószkowie dostępne są 
do wypożyczenia gry planszowe. Regulamin 
akcji dostępny jest w bibliotece.

Nikogo nie zdziwimy jeśli napiszemy, 
że w Górkach ciągle coś się dzieje. 

Październik rozpoczął się od tradycyjnego 
Oktoberfestu na którym nie zabrakło piwa, 
bawarskich strojów, muzyki i dobrej zabawy. 
Boisko Wiejskie w Górkach to prawdziwe 
centrum życia kulturalnego sołectwa, a gó-
recka młodzież udowadnia, że zaangażowa-
nie i bezinteresowność nie są im obce. 

Podczas tegorocznego Oktoberfestu 
„Górecka Grupa Artystyczna” po raz ko-
lejny stanęła na wysokości zadania i przy-
gotowała ciekawy program artystyczny. 
W klimat biesiady wprowadził mieszkań-
ców Norbert Rasch, a doskonałej muzyki 

Międzynarodowy 
Dzień Osób 
Starszych
Międzynarodowy Dzień Osób Star-

szych obchodzony jest już od ponad 
30 lat. Ustanowiony został w 1990 r. przez 
ONZ. Celem tego dnia jest podejmowanie 
działań mających na celu walki z wyklu-
czeniem osób starszych z życia społecz-
nego. Zapewnienia im godnego życia oraz 
ułatwienia dostępu do opieki medycznej. 
Obecnie Polska jest jednym z najszybciej 
starzejących się społeczeństw w Europie. 
Warto więc pamiętać o naszych seniorach 
i ich potrzebach.

Z okazji Dnia Seniora Burmistrz Prósz-
kowa Krzysztof Cebula odwiedził prósz-
kowski Dom Dziennego Pobytu. Spotkanie 
miało charakter kameralny, nie zabrakło 
ciekawych rozmów, uśmiechu i słodkości. 
Gratuluję inspiracji, inwencji twórczej przy 
tworzeniu tak wspaniałych wyrobów i orga-
nizacji ciekawych zajęć dla naszej „senioralnej 
młodzieży” – mówił po spotkaniu Burmistrz 
Prószkowa.

Wszystkim naszym seniorom, życzy-
my wielu lat zdrowia i radości. Niech 
każdy dzień wypełnia ludzka życzliwość 
i wdzięczność. 

Zgrana Biblioteka!

Oktoberfest w Górkach

na żywo dostarczyła Orkiestra Alkobrass 
Kudłaty&Gentelment’s. 

W Górkach zadbano również o stronę 
kulinarną – na gości czekała pyszna go-
lonka, śląski wurst w bułce i wiele innych 
pyszności. 
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NOVEMBERGEDANKEN

Nebel steigt auf, Nebel fällt nieder. 
Blätter fallen von den Bäumen,
der Wind weht sie über Land und 
Grãber.

Allerheiligen, Allerseelen.
Die Ruhestätten der Verstorbenen
schmücken Blumen und Kerzen.

Die Menschen kommen
von nah und fern,
beten an den Gräbern ihrer Lieben. 

Die Verstorbenen sind nicht mehr da,
in unseren Herzen und Gedanken
sind sie uns nah.

MYŚLI  LISTOPADOWE

Mgła unosi się, mgła opada.
Liście spadają z drzew, wirując na 
wietrze
otulają ziemię i cmentarze.

Dzień Wszystkich Świętych, 
Zaduszki.
Mogiły, płomienie świec,
kwiaty – zaduma.

Ludzie z daleka i z bliska
modlą się w skupieniu
nad grobami zmarłych.

Nasi zmarli odeszli, tu ich nie ma,
ale w naszych sercach
i w myślach pozostali.

Ingeborg Odelga

W PSP w Zimnicach Wielkich, 21 
września  na języku polskim w kl.7 

podróżowaliśmy szlakiem Małego Księcia. 
Pracowaliśmy w czterech grupach metodą 
stacji zadaniowych. Przyszedł czas na to, 
by ostatecznie utrwalić sobie najistotniejsze 
wiadomości z lektury.

Była zabawa w oswajanie, tworzenie 
krótkiego tekstu argumentacyjnego, roz-
poznawanie symboli. Pisaliśmy widokówki 
do Małego Księcia z różnych stron świata. 
Rysowaliśmy też zwierzęta w nietypowych 
sytuacjach, np. żyrafę, która połknęła for-
tepian albo szczupaka grającego na dudach 
marsz weselny. Wszystko po to, by ożywić 
naszą wyobraźnię.

A jak ocenili te zajęcia uczniowie?

Ku dobrej dorosłości A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze 
widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest 

niewidoczne dla oczu. 
Antoine de Saint-Exupéry

„Było świetnie! Dobrze się bawiłam, 
robiąc zadania. Najbardziej podobało mi 
się rysowanie ilustracji na zadany temat 
dla Małego Księcia oraz stwarzanie wię-
zów z koleżankami z grupy – zabawa ze 
sznurkiem”.

„Mogłam ciekawie spędzić czas z przy-
jaciółmi. Podczas wykonywania zadań było 
dużo śmiechu! Myślę, że tę lekcję zapamię-
tam na zawsze”.

„Bardzo podobała mi się ta lekcja, ponie-
waż dała mi dużo wspaniałych wspomnień”.

Odbyliśmy podróż w kierunku dobrej 
dorosłości, gdzie miłość i przyjaźń są waż-
niejsze niż pieniądze, nałogi czy władza.

Jolanta Drwięga
nauczycielka w PSP im. ks. Karola  
Brommera w Zimnicach Wielkich
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Piłkarze Orła Źlinice początek października 
mogą uznać za udany, w pierwszym meczu 

rozgromili na wyjeździe LZS Lisięcice aż 5:1 
i dopisali na swoje konto komplet punktów. 
Kolejne spotkanie nie należało do łatwych, po 
trudnym pojedynku Orły uległy nieznacznie na 
własnym terenie zespołowi LZS Domaszkowi-
ce 1:2. 

Gorycz porażki przekuli jednak na efektow-
ne zwycięstwo w następnej kolejce. Na wyjeź-
dzie mierzyli się z drużyną LKS Orzeł Reńska 
Wieś, którą wysoko pokonali 5:0. Orzeł nie 
zwalniał tempa, ich skuteczność mogła impo-
nować również w pojedynku z zespołem LKS 
Goświnowice, który pokonali aż 8:0. Ostatni 
październikowy mecz z MKS Pogoń Prudnik 
zakończył się podziałem punktów. Pomimo 
strzelenia aż 3 bramek, piłkarze Orła Źlinice 
musieli zadowolić się jednym punktem.

Do końca rudny jesiennej pozostały jeszcze 
dwie kolejki. Obecnie Orzeł Źlinice zajmuje 4 
miejsce z dorobkiem 28 punktów. Do liderują-
cego zespołu LZS Domaszkowice traci 5 pkt.

W październiku piłkarze Polonii byli 
niepokonani. Nie dziwi więc nikogo 

ich wysokie miejsce w ligowej tabeli A klasy. 
W pierwszym spotkaniu z LZS Sudety Mosz-
czanka Poloniści zwyciężyli 2:1, następnie 
w pojedynku z LZS Gazownik Wawelno po-
pisali się imponującą skutecznością i zwyciężyli 
aż 5:2. Dobra passa podtrzymana została także 
w kolejnym wyjazdowym spotkaniu, gdzie po-
konali LZS Rzepce 2:1. 

W meczu na własnym boisku z zespołem 
KS Metalowiec Łambinowice, piłkarze Polonii 
Prószków-Przysiecz po raz kolejny okazali się 
niepokonani i odnieśli pewne zwycięstwo 3:1. 
Taki sam wynik zanotowali w ostatnim paź-
dziernikowym spotkaniu, gdzie na wyjeździe 
mierzyli się z LKS Szonów.

Obecnie MKS Polonia Prószków-Przysiecz 
zajmuje 2 miejsce w tabeli. Do obecnego lide-
ra rozgrywek LKS Racławia Racławice Śląskie 
traci zaledwie 1 pkt.

Rezerwy Orła Źlinice ze zmiennym szczę-
ściem rywalizowały w rozgrywkach A kla-

sy. W pierwszym spotkaniu z LKS Jedność 
Rozmierka musieli uznać wyższość rywali, 

którzy pokonali ich 1:4. Kolejne spotkanie to 
pewne zwycięstwo Orłów, którzy zwyciężyli 
nad zespołem LZS Staniszcze Wielkie 5:2.

Niestety dobra passa trwała zbyt którko 
– w kolejnym pojedynku ulegli nieznacznie 
LZS Rudatom Kępa 0:1. Również w kolejnym 
spotkaniu nie udało się zdobyć upragnionych 
punktów. Na wyjeździe Orły uległy LZS Błę-
kitnym Jaryszów 1:7. Ostatni mecz to podział 
punktów z drużyną LKS Union II Ujazd (1:1).

Rezerwy Orła Źlinice zajmują obecnie 5 
miejsce w tabeli z dorobkiem 16 pkt.

Piłkarze Chrząszcza są bezkompromisowi. 
Ich wyniki sprawiają, że pewnie kroczą do 

upragnionego awansu do wyższej klasy roz-
grywkowej – i jest to w pełni zasłużone. Pano-
wie wszystkie swoje spotkania pewnie zwycię-
żyli, a liczba strzelonych bramek jest naprawdę 
imponująca.

W pierwszym spotkaniu rozgromili LZS 
Kosmos Dobra aż 9:0. Kolejno na wyjeździe 
podejmowali KS Górażdże aż 4:0. Następnie 
piłkarze Chrząszcza na własnym obiekcie po-
konali drużynę LZS Łowkowice 5:0. Nadzie-
ję na zgarnięcie choć jednego punktu stracił 
również zespół LKS Oborowiec, który nie był 
w stanie zatrzymać maszyny z Chrząszczyc. 
Nasi piłkarze zwyciężyli 5:1. 

W ostatnim spotkaniu październikowym na 
tablicy wyników mogliśmy zobaczyć prawdziwy 
„hokejowy wynik”. Piłkarze Chrząszcza nie mie-
li litości dla rywali z LZS Kórnica-Nowy Dwór, 
których na własnym boisku pokonali aż 10:2.

Jak zatem może wyglądać sytuacja w tabeli? 
Piłkarze KSC Chrząszczyce liderują w tego-
rocznych rozgrywkach, mają na swoim koncie 
aż 28 pkt.

W zmiennych nastrojach byli piłkarze 
drugiego zespołu Polonii. Październik 

rozpoczęli od walkowera na rzecz LZS Inter 
Mechnica. Humorów nie poprawiło również 
kolejne spotkanie z LZS Kosmos Dobra, pod-
czas którego na wyjeździe ulegli rywalom 3:2. 

Podrażnione ambicje w sporcie przynoszą 
dobre rezultaty. W następnym spotkaniu Polo-
niści popisali się niebywałą skutecznością i zwy-
ciężyli na własnym boisku aż 9:3 nad zespołem 
KS Górażdże. Również w kolejnym spotkaniu 
mogli dopisać punkt na swoje konto. Zremiso-
wali bowiem z drużyną LZS Łowkowice 1:1.

Ostatni mecz październikowy nie był już 
jednak udany dla naszych piłkarzy. Ulegli na 
własnym boisku zespołowi LKS Oborowiec 
1:3.

Na dwie kolejki przed zakończeniem rudny 
jesiennej piłkarze Polonii Prószków-Przysiecz 
zajmują 10 miejsce w tabeli z dorobkiem 8 pkt.

Orzeł Źlinice 
liga okręgowa, gr. II

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

Koniec rundy jesiennej?  
Sprawdźmy co słychać na zielonych boiskach
Jesień za oknem oznacza jedno – powoli zbliżamy się do końca rundy jesiennej. Warto spojrzeć na ligowe tabele oraz 
poznać wyniki październikowych spotkań. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najważniejszych informacji.

16 października w Chrząszczycach po 
raz dziewiąty zorganizowano bieg 

„Wzgórzowa 13”. Jest to bieg przełajowy na 
dystansie 13 km. Jest to wymagająca trasa, 
która prowadzi po poligonie wojskowym 
oraz Winowskich Wzgórzach.

Start biegu rozpoczął się punktualnie 
o 13:13 – wtedy też na trasie pojawiło się 
blisko 146 zawodników indywidualnych 
oraz 15 sztafet. Bieg co roku przyciąga wie-
lu miłośników biegania, nic dziwnego, po-
nieważ przebiegnięcie trasy Wzgórzowej 13 
to nie lada wyzwanie.

Najszybciej trasę pokonał Łukasz Sze-
nawa z czasem 00:54:57, drugi na mecie 
był Daniel Sobczak z czasem 00:55:00, 
trzeci zameldował się Paweł Pac z czasem 
00:55:48. Najszybsza z kobiet okazała się 

Wzgórzowa 13 po raz dziewiąty!
Anna Skalska, która ukończyła bieg z cza-
sem 01:05:04. Druga była Krystyna Paw-
lik (01:06:18), a trzecia Monika Mrugała 
(01:09:23).

W tegorocznej edycji udział wzięła 
również reprezentacja Urzędu Miejskiego 
w Prószkowie – nasze urzędniczki zajęły 
w biegu wysokie, II miejsce! Gratulujemy!
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