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Dzień Edukacji Narodowej w hotelu Arkas

W numerze:

Święto Edukacji Narodowej, zwane potocznie Dniem Nauczyciela obchodzone jest co roku przez 650 tysięcy nauczycieli,
pedagogów i wychowawców. Dzień ustanowiony został w 1972 roku – data 14 października upamiętnia powstanie
Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Jest powszechnie obchodzony we wszystkich instytucjach związanych z oświatą
– zwłaszcza w szkołach. Powód jest prosty – nie ma na świecie takiego systemu pedagogicznego, który lekceważyłby rolę
nauczyciela w procesie edukacji młodych ludzi. 									
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IV edycja biegu
„Wzgórzowa 13”

Na starcie biegu w Chrząszczycach
stawiło się blisko 260 biegaczy. Mieli
oni do pokonania trasę 13 km, która
prowadziła przez lasy, pola i całkiem
sporą liczbą małych i dużych wzniesień.
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Pierwszaki, witamy Was
w uczniowskim gronie!

W połowie października Publiczna Szkoła
Podstawowa w Prószkowie postanowiła
oficjalnie przywitać pierwszaków
w uczniowskim gronie. Z tej okazji w dużej
sali Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie
zorganizowano wielkie wydarzenie… Str. 2

Góreckie Party na
zakończenie projektu!

W sobotę, 14 października w Górkach odbył
się piknik z okazji zakończenia projektu
„Świat nie kończy się na Internecie”.
Dotację na projekt pozyskano z Programu
„Działaj Lokalnie”, Partnerstwa Borów
Niemodlińskich. 		
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Dzień pierwszaka w PSP Prószków

Pierwszaki, witamy Was w uczniowskim gronie
Rozpoczęcie nauki w szkole to dla dziecka jeden z najważniejszych momentów w życiu.
Już nie zabawa, ale nauka staje się dla niego najważniejsza.

P

ierwszy dzień w szkole otwiera nowy rozdział nie tylko w życiu dziecka, ale i całej jego
rodziny. Nauka w szkole to poważne przedsięwzięcie dla rodzica - który musi kupić podręczniki
i przybory szkolne, urządzić miejsce do odrabiania lekcji i dla dziecka, które musi być przygotowane na podjęcie nowych obowiązków ucznia.
Szkoła w swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej stawia sobie za cel wszechstronny
rozwój każdego młodego człowieka. Głównym
jej celem jest dbałość o przygotowanie uczniów
do społecznego uczestnictwa, należytego wykonywania pracy zawodowej oraz, co ważne – do
aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Nauka
w szkole to nie tylko czas na rozwój intelektualny
dziecka, to czas w którym każdy uczeń rozwija

w sobie odpowiednie postawy społeczno-moralne, uczy się współżycia ze wszystkimi członkami społeczności szkolnej, poszanowania ich
indywidualności oraz godności osobistej.
W połowie października Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie postanowiła oficjalnie
przywitać pierwszaków w uczniowskim gronie.
Z tej okazji w dużej sali Ośrodka Kultury i Sportu
w Prószkowie zorganizowano wielkie wydarzenie, podczas którego – oprócz głównego punktu
programu czyli oficjalnego pasowania na pierwszaka przez panią dyrektor Teresę Smoleń – na
scenie pojawili się prawdziwi mistrzowie gry na
akordeonie, którzy poprzez zabawę i dużą dawkę
dobrego humoru dostarczyli uczniom szerokiej
wiedzy o muzyce. Największymi brawami zostali

Powiat opolski dofinansował
remonty kościołów!
Trzy opolskie zabytki zostaną
odrestaurowane dzięki dotacji
przyznanej przez radę powiatu
opolskiego – w tym, dzięki staraniom
ks. prałata prof. dr hab. Andrzeja
Hanicha – kościół pw. św. Jerzego
w Prószkowie.

S

tarosta opolski Henryk Lakwa podpisał umowy
o udzielenie dotacji z księżmi: Jerzym Chyłką,
proboszczem z Niemodlina, Alfredem Skrzypczykiem, proboszczem z Zagwiździa w gminie
Murów oraz Andrzejem Hanichem, proboszczem z Prószkowa. Łączna kwota na prace konserwatorskie zabyrków wynosi 112 300 zł – mówi
Magdalena Fleszar, rzecznik prasowy opolskiego
starostwa. 6,8 tys zł przeznaczono na renowację krzyża w kościele pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Zagwiździu. 41,5 tys. zł otrzymała
parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi

Panny w Niemodlinie na prace konserwatorskie
drewnianej chrzcielnicy oraz krucyfiksu z konsolą
w kościele pw. Imienia Najświętszej Marii Panny
w Szydłowcu Śląskim, natomiast 64 tys. zł to
kwota niezbędna do wykonania robót budowlanych w zakresie wymiany okien w kościele pw.
św. Jerzego w Prószkowie.

jednak nagrodzeni rodzice klasy 6, którzy również
pojawili się na scenie Ośrodka Kultury i Sportu.
„Matki wariatki” – bo tak o sobie mówią artystki,
wystąpiły w humorystycznym przedstawieniu
pt. „Wywiadówka”. Historia opowiadała o trudzie
pracy nauczyciela, który musi chwytać się najróżniejszych sposobów, aby zachęcić rodziców do
udziału w szkolnych spotkaniach z wychowawcą.
Puenta przedstawienia była piękna, szczególnie
z ust rodziców, którzy przyznali, że szczerze doceniają ciężką pracę nauczycieli, którzy muszą nie
tylko dbać o rozwój uczniów ale również często
mierzyć się z ich rodzicami. Modelowy kontakt
rodzica z wychowawcą to przede wszystkim
wymiana informacji między nimi. To współpraca,
która daje możliwość lepszego poznania ucznia.
Rodzic dowiaduje się o postępach swojego
dziecka w nauce, o jego zachowaniu, rozwoju
i może poinformować nauczyciela o sytuacji
rodzinnej lub osobistych obserwacjach dotyczących córki lub syna. Tylko taki kontakt na linii
nauczyciel-rodzic jest w stanie zapewnić prawidłowy rozwój młodego człowieka.
Świeżo „upieczonym” pierwszakom życzymy
samych sukcesów, wielu przyjaźni i aby nigdy nie
zabrakło Wam uśmiechów na twarzach. Rodzicom, życzymy wielu powódów do dumy i radości z Waszych pociech, a nauczycielom wytrwałości, cierpliwośći i satysfakcji z pracy!
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Święto Edukacji Narodowej

Nauczyciele
docenieni przez
władze!

Ś

więto Edukacji Narodowej, zwane potocznie Dniem Nauczyciela obchodzone jest co
roku przez 650 tysięcy nauczycieli, pedagogów
i wychowawców. Dzień ustanowiony został
w 1972 roku – data 14 października upamiętnia
powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773
roku. Jest powszechnie obchodzony we wszystkich instytucjach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach. Powód jest prosty – nie ma na
świecie takiego systemu pedagogicznego, który
lekceważyłby rolę nauczyciela w procesie edukacji młodych ludzi. Dobre kształcenie i wychowanie może być dziełem dobrego wychowawcy,
który ma znaczący wpływ na dzieci i młodzież,
a przez to na całe społeczeństwo. W dowód
wdzięczności za trud włożony w nauczanie,
wszyscy pedagodzy obdarowywani są kwiatami i drobnymi upominkami. To również okazja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych

Dziękujemy za trud podejmowanej
na co dzień pięknej pracy w roli Nauczyciela.
Życzymy, aby aktywna i twórcza postawa
znajdowała uznanie w oczach uczniów
i ich rodziców oraz była źródłem
osobistej satysfakcji.

pracowników – tego dnia Minister Edukacji
Narodowej wręcza nauczycielom Krzyże Zasługi,
medale oraz nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Święto nauczycieli obchodzone jest w większości państw na świecie.
W naszej gminie, z okazji obchodów tego
wyjątkowego dnia, po raz kolejny odbyło się spotkanie nauczycieli z władzami gminy w hotelu
Arkas w Prószkowie. Pani Burmistrz, Róża Malik
zaprosiła nauczycieli i dyrektorów szkół, by wręczyć im nagrody za zasługi, zaangażowanie
i poświęcenie włożone w wychowanie i edukację
dzieci oraz młodzieży. Zaproszeni zostali nie tylko
aktywni zawodowo pracownicy oświaty, ale również emerytowani dyrektorzy szkół i przedszkoli,
którzy otrzymali symboliczne róże. Gościem

specjalnym był Lukas Gogol - uczestnik programu
„Mam Talent!”, który zrobił ogromne wrażenie
swoimi umiejętnościami gry na akordeonie.

PROKADO zachęca do aktywności!

P

onad 130 uczniów szkół podstawowych
z terenu gmin: Prószków, Komprachcice,
Dąbrowa i Krapkowice wzięło udział w kolejnej
edycji imprezy sportowo-integracyjnej, której
organizatorem był Związek Gminy PROKADO.
Osią wydarzenia, które odbyło się 22 września
2017 r. były zawody pływackie oraz rozgrywki
w piłkę siatkową i nożną. Reprezentacjom gmin
kibicowali ich szkolni koledzy i koleżanki – najciekawsze forma kibicowania również została doceniona przez pomysłodawców spotkania.
Impreza odbyła się na Pływalni „Delfin” w Krapkowicach oraz na terenie pobliskiego kompleksu
sportowego. W rozgrywkach reprezentowana

była każda z gmin, będących członkami ZG
PROKADO. Przypomnijmy, że tegoroczne wydarzenie, organizowane pod hasłem „PROKADO
nieza_WODNI” to kolejna akcja, której celem
jest zachęcenie młodych mieszkańców obszaru
do zdrowego trybu życia. W piątek, 22 września
br. uczniowie szkół podstawowych wzięli udział
w indywidualnych zawodach pływackich oraz
sztafecie pływackiej, zaplanowanych pod nazwą
„Jak ryby w wodzie!”, a także w meczach siatkówki
oraz piłki nożnej, które odbyły się pod hasłem
„Moc zespołów”. Każda z ekip była też dopingowana przez swoich szkolnych przyjaciół, a przygotowanie do kibicowania było także doceniane

w ramach akcji „My to Wy!”. Młodzi sportowcy dali
z siebie wszystko, bawiąc się i rywalizując zgodnie z zasadą fair play. Każdy otrzymał od Związku
Gmin PROKADO medale oraz sportowe upominki, które z pewnością ułatwią pozostawanie
w doskonałej formie wszystkim uczniom, biorącym udział w zawodach. Medale, dyplomy oraz
prezenty wręczali: Andrzej Kasiura – Burmistrz
Krapkowic, Marek Leja – Wójt Gminy Dąbrowa,
Leonard Pietruszka – Wójt Gminy Komprachcice,
Sławomir Augustyniak – Zastępca Przewodniczącego związku Gmin PROKADO, Georg Gonschior – Członek Zarządu, Andrzej Malinowski
- Członek Zarządu, Gerard Cebula – przedstawiciel Gminy Prószków w Zgromadzeniu Związku
Gmin PROKADO.
Fot. Zdjęcia – Studio EMKA – Marek Doskocz
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III Przysieczański Hubertus Kawalerysjki

N

azwa Hubertus pochodzi od imienia św.
Huberta, patrona myśliwych i jeźdźców,
którego święto obchodzone jest w kościele katolickim 3 listopada. Tradycja obecnych biegów
Hubertusowych narodziła się w Polsce w XVIII
wieku. Dziką zwierzynę zastępuje dziś jeździec
tzw. lis, czyli jeździec, który ma przyczepioną na
lewym ramieniu kitkę. Dzień ten jest najważniejszym świętem jeździecki, dlatego każdy jeździec
jest ubrany na galowo.
W sobotę, 21 października w posiadłości Państwa Lipińskich odbyła się trzecia edycja Przysieczańskiego Hubertusa Kawaleryjskiego. Podczas
trwania imprezy mogliśmy z bliska zobaczyć jak
prawdziwi Ułani władają szablą, jeżdżą konno
czy powożą wóz. Punktualnie, w samo południe
gospodarze uroczyście powitali przybyłych gości.
Głównymi atrakcjami Hubertusa były konkursy
jeźdźców, którzy rywalizowali ze sobą w kilku
konkurencjach, m.in. skokach przez przeszkody

oraz podczas prezentowania swoich umiejętności władania szablą i lancą. Przybyli goście również mogli żywo uczestniczyć w Przysieczańskim
święcie, ponieważ czekały na nich takie atrakcje jak strzelanie z łuku, ścianka wspinaczkowa,
symulator lotów, a najmłodsi mogli przejechać
się na sympatycznym kucyku.
Około godziny 15:00 odbył się najważniejszy
punkt Przysieczańskiego Hubertusa, czyli tradycyjna gonitwa za lisem, bez której impreza nie
mogłaby się odbyć. Aż 24 jeźdźców rywalizowało
ze sobą w niełatwej konkurencji, ponieważ jeździec z „lisem” na ramieniu wcale nie miał zamiaru
dać się złapać. Gonitwa trwała blisko pół godziny,
a tłumnie zgromadzona widownia żywo oklaskiwała niesamowite umiejętności jeździeckie
zawodników.
Zakończeniem tegorocznego Hubertusa
było wręczenie nagród najlepszym jeźdźcom
i wspólna zabawa.

Warto wiedzieć: Rząd wprowadził zaostrzenia przepisów!

Rusza sezon grzewczy w Polsce

O

d 1 października zaczęło obowiązywać
rozporządzenie resortu rozwoju, które
zaostrza normy emisyjne dla domowych kotłów
grzewczych. Zgodnie z rozporządzeniem, kotły
grzewcze, które zostały wyprodukowane do 1
października br., będzie można wprowadzać do
obrotu i do użytkowania do końca czerwca 2018
r. Ministerstwo Rozwoju tłumaczyło, że ten okres
przejściowy ma pozwolić na sprzedaż i instalację
kotłów, które zostały wyprodukowane jeszcze
przed wejściem w życie tej regulacji. Od lipca
2018 r. w Polsce nie będzie można produkować
ani instalować pieców o niższej niż piąta klasa
emisyjności. W kotłach nie będzie można też
instalować rusztów awaryjnych, które najczęściej
służą do spalania odpadów komunalnych.

Co ciekawe, w walce ze smogiem mają
pomóc foliówki (jednorazowe torby plastikowe),
a dokładniej opłaty, jakie będziemy płacili chcąc
otrzymać jednorazową torbę w sklepie. Przeznaczone zostały specjalne fundusze na dopłaty dla
ludzi, których dzisiaj nie stać na odpowiednie
kotły. W najbliższych latach kilkaset milionów
złotych przeznaczonych zostanie na cel zmniejszenia ubóstwa energetycznego i dystansu energetycznego do najwyżej rozwiniętych krajów
z punktu widzenia jakości powietrza. Finansową
pomoc w wymianie pieców ma również zaoferować Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Wraz ze zbliżającym się sezonem grzewczym
przypominamy o zakazie palenia śmieci
w domowych piecach!
Okres zimowy to czas kiedy wiele osób próbując zaoszczędzić na kosztach ogrzewania spala
śmieci w domowych piecach nie zdając sobie
sprawy jak bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie
mają substancje chemiczne, które znajdują się
w spalinach. W przeciwieństwie do profesjonalnych spalarni odpadów komunalnych temperatura w domowych piecach jest zbyt niska
w wyniku czego powstaje szereg substancji min.

rakotwórczych, które przedostają się wprost do
otaczającego nas powietrza atmosferycznego.
Temperatura spalania odpadów w profesjonalnych spalarniach odpadów wynosi ok. 10000C,
natomiast w domowych paleniskach maksymalnie 5000C. Do tego profesjonalne spalarnie są
wyposażone w instalacje do oczyszczania spalin,
w których spaliny są oczyszczane z wszelkich
substancji toksycznych. Palenie śmieci w domu
zanieczyszcza środowisko, a co za tym idzie
i powietrze, którym na co dzień oddychamy.
Wpływa to na nasz organizm, na nasze zdrowie. Kaszel i uczucie duszności to nic innego jak
efekt toksyn, które gromadzą się w powietrzu.
Zanieczyszczenia powodują nie tylko trudności
w oddychaniu, ale też podrażniają płuca, powodują zatrucia, a nawet maja związek z chorobami
nowotworowymi. Najbardziej jednak na choroby
układu oddechowego narażone są dzieci i objawia się to u nich licznymi alergiami.
Zadbajmy o swoje zdrowie!
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„Wzgórzowa 13” po raz czwarty!

T

rend na zdrowy i aktywny tryb życia rozprzestrzenia się z prędkością światła – i dobrze, bo
jest to bardzo pozytywne zjawisko. Coraz więcej
osób zdaje sobie sprawę, jak ważne dla naszego
ciała jest odpowiednie odżywianie i dawka
aktywności fizycznej.
Na starcie biegu w Chrząszczycach stawiło
się blisko 260 biegaczy. Mieli oni do pokonania
trasę 13 km, która prowadziła przez lasy, pola,
powalone drzewa i całkiem sporą liczbę małych
i dużych wzniesień. Na mecie pierwszy pojawił
się Mieszko Antoniak, z czasem 54:00 minuty
i ustanowił tym samym nowy rekord trasy, drugi
zameldował się Adam Piegowski, z czasem niewiele gorszym 55:02, natomiast na najniższym
stopniu podium znalazł się Wiesław Pyra, z czasem 55:20. W kategorii kobiet, najlepsza okazała
się Karolina Klag z czasem 01:08:39.

Bieg można było pokonać indywidualnie
lub w sztafecie. Wystarczyło zebrać 3-osobową
grupę i świetnie się bawić. To idealny sposób na
integrację uczestników, którzy na co dzień np.
razem pracują. Do takiej rywalizacji zachęca m.in.
Dystans (13 km), który podzielony zostaje pomiędzy trójkę uczestników.
Po raz pierwszy podczas biegu zorganizowano
również niezapomnianą przygodę dla całych rodzin.
„Podchody rodzinne”miały długość blisko 3 km i polegały na odnalezieniu trzech punktów kontrolnych.
Organizatorami tej niecodziennej inicjatywy
są: Stowarzyszenie Bieg Opolski, Struxi Deweloper oraz Covebo Sp. z o.o. Od pierwszej edycji „Wzgórzowej 13” jednym ze sponsorów nagród jest również gmina Prószków. Pieniądze z opłat startowych
zostaną przeznaczone na dokończenie budowy stadionu lekkoatletycznego w Chrząszczycach.
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Już dziś zapraszamy do udziału w V edycji
„Wzgórzowej 13”, a żeby lepiej przygotować się
do biegu, w każdy poniedziałek o godzinie 18:00
członkowie Stowarzyszenia Bieg Opolski prowadzą treningi na trasie biegu. Warto skorzystać, by
bieg w przyszłorocznych zawodach był jeszcze
przyjemniejszy.
Klasyfikacja końcowa:
OPEN Mężczyzn
1. Mieszko Antoniak (00:54:00)
2. Adam Piegowski (00:55:02)
3. Wiesław Pyra z (00:55:20)
OPEN Kobiet
1. Karolina Klag (01:08:39)
2. Natalia Broj (01:10:30)
3. Alina Kocanda (01:10:56)
SZTAFETY
1. Zbieranina (00:58:36)
2. Chespa (00:59:36)
3. Struxi Deweloper (01:02:59)
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Goreckie Party!
W sobotę, 14 października w Górkach
odbył się piknik z okazji zakończenia
projektu „Świat nie kończy się na
Internecie”. Dotację na projekt
pozyskano z Programu „Działaj
Lokalnie”, Partnerstwa Borów
Niemodlińskich.

Z

okazji tego wyjątkowego spotkania, przygotowano wiele niesamowitych atrakcji! Odbył
się wielki mecz piłki nożnej, gdzie naprzeciw
siebie stanęły Dzieciaki kontra Starszaki, czyli
dorośli. Wiele emocji towarzyszyło temu wydarzeniu ale co najważniejsze – przez cały czas
nikomu uśmiech nie schodził z twarzy nawet na
moment. Tuż po zakończeniu meczu, Pani Justyna
Szmechta uhonorowała specjalnymi dyplomami
wszystkich, którzy swoją pracą i dobrym słowem
przyczynili się do realizacji projektu.

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

Dalsza część „party” to wyłącznie same przyjemności dla dzieci i dorosłych. Najpierw na scenie
zaprezentował się Lukas Gogol, uczestnik programu
„Mam Talent” oraz lokalni młodzi muzycy, a następnie odbyło się Mini Disco, gdzie królami i królowymi
parkietu zostali najmłodsi pod czujnym okiem animatorki, Karoliny. Wielu barw imprezie dodała Pani

Turniej Tenisa dla mężczyzn

O
Do trzech razy sztuka!

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

Joanna, która pomalowała najmłodszym twarze. Gdy
tylko zaszło słońce odbyła się projekcja filmu z realizacji pierwszego, historycznego Góreckiego grantu.
Zakończeniem imprezy było wieczorne disco.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy pomogli i zaangażowali się w organizację
„Góreckiego Party”.

d jakiegoś czasu pogoda mocno krzyżowała plany Fundacji Tenis Prószków, która chciała zorganizować turniej
tenisa dla mężczyzn. Okazja ku temu pojawiła się 7 października i wszyscy zainteresowani spotkali się na kortach Stadionu
Miejskiego w Prószkowie. Rywalizacja była
zacięta, choć przede wszystkim gurowała
dobra zabawa. Zasłużone pierwsze miejsce zajął Witold Weretelnik, drugie miejsce
zajął Janusz Winecenciak, natomiast trzecie miejsce Sebastian Kępa. Serdecznie
gratulujemy i do zobaczenia!
Szczególne podziękowania składamy sponsorom, którymi w tym roku
byli: Urząd Miejski w Prószkowie, Nadleśnictwo Prószków, Grzegorz Błach,
Marta i Rafał Żyznowscy, Serwis Opon
Latex, Hotel Arkas, Galeria Centro
i firma Pamet SC.

Remont drogi w Zimnicach Małych

W

Zimnicach Małych dokonano przebudowy
ulicy Górka. Umowa na wykonanie zadania
została podpisana w dniu 28 czerwca. Zadanie
polegało na wykonaniu około 190 m jezdni z kostki
betonowej wraz z zjazdami indywidualnymi, wykonaniu chodnika łączącego ul. Górka z  istniejącym
chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej, który również przebudowano oraz wydłużono do skrzyżowania z ul. Górka . Zamontowano barierki wzdłuż
istniejących schodów łączących koniec ul. Górka
z ul. Wiejską. Umocniono część skarpy za pomocą
kraty trawnikowej i obsiano ją trawą. Prace zostały
ukończone w pierwszej połowie października.

październik 2017
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Invest-Park Cup 2017

W

sobotę 30 września, na stadionie miejskim
w Opolu odbył się turniej piłki nożnej dla
zawodników w kategorii U-10 współorganizowany przez OKS Odra Opole oraz Wałbrzyska
Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”.
OKiS PRÓSZKÓW w ramach trwającego projektu
„Piłka nożna - łączy pokolenia”, którego sponsorem jest Spółka Wodociągi i Kanalizacji w Opolu
Sp. z o.o., na zaproszenie OKS ODRA OPOLE również wziął udział w turnieju.
Do sportowej rywalizacji przystąpiły, oprócz
drużyny gospodarzy, ekipy: Zagłębia Lubin,

Złote oraz
Diamentowe
Gody w gminie
Prószków

U

rząd Stanu Cywilnego w Prószkowie
przy Urzędzie Miejskim w Prószkowie
zachęca pary małżeńskie, które w 2017
roku obchodziły bądź będą obchodzić
jubileusz Złotych lub Diamentowych
Godów do udziału w uroczystości gminnej, podczas której Burmistrz Prószkowa
złoży życzenia jubilatom.
Uroczystość odbędzie się 22 listopada
2017r. (środa) o godz. 15.00 w hotelu
Arkas w Prószkowie.
Prosimy
zgłaszać
jubilatów
do
13.11.2017r. pod numerem 77 4013 713, 77
4013 745 lub osobiście w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Prószkowie, ul. Opolska 17.

Śląska Wrocław, Skry Częstochowa, Górnika
Zabrze, Parasola Wrocław, UKS Rodło Opole oraz
OKiS PRÓSZKÓW. Rozgrywki prowadzone były
w dwóch grupach systemem każdy z każdym.
Ostra, zacięta rywalizacja w pierwszej rundzie
wyłoniła cztery najlepsze drużyny, które awansowały do grupy „Ekstraklasa”, gdzie walczyły
o zwycięstwo w turnieju, pozostałe rywalizowały
w grupie „I liga”.
Emocji było co niemiara, o czym świadczy aż
113 bramek strzelonych w 24 meczach! Co więcej, o miejscach na podium decydował bilans

strzelonych bramek, gdyż aż trzy zespoły zdobyły
tą samą ilość punktów!
Koronę króla strzelców turnieju Invest-Park
Cup zdobył Bartłomiej Rugała z OKS Odra Opole,
natomiast za najlepszego bramkarza uznany
został Michał Sobczyszyn z Zagłębia Lubin!
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Śląsk Wrocław
2. Zagłębie Lubin
3. Odra Opole
4. OKiS Prószków
5. Parasol Wrocław
6. Skra Częstochowa
7. Rodło Opole
8. Górnik Zabrze
SKŁAD OKIS PRÓSZKÓW: w bramce - Marcel
Świerc, dalej Kapitan - Łukasz Staniów, Mateusz
Kuzia, Kacper Wójcicki, Maciej Klim, Kacper Mańkiewicz, Paweł Baron, Tomek Miedziejko, Przemek
Świst.
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Co słychać na naszych gminnych boiskach?
Miesiąc październik nie był najlepszy dla naszych gminnych drużyn. W prawdzie odnotowano kilka zwycięstw ale również
wszystkie zespoły odniosły bolesne porażki. Do zakończenia rundy jesiennej pozostało już tylko kilka kolejek – liczymy więc
na kolejne zdobycze punktowe!

LKS Polonia Prószków – klasa B, gr. X

P
Orzeł Źlinice – liga okręgowa

P

ierwszy październikowy mecz piłkarzy Orła Źlinice zakończył się dość
niespodziewanie dla wszystkich kibiców. Spotkanie z PoRaWie Większyce
rozpoczęło się idealnie, ponieważ już w 7 minucie nasze Orły prowadziły aż
3:0 – niestety to doprowadziło do rozluźnienia piłkarzy ze Źlinic , którzy ostatecznie przegrywają aż 5:7. Kolejne spotkanie z drużyną LZS Walce również
nie należało do udanych – na boisku Pomologii Prószków Orły odniosły drugą
porażkę z rzędu (1:2). Na szczęście przełamanie złej passy nadeszło już w kolejnych meczach, gdzie piłkarze Orła zwyciężają z zespołem LZS Jędrzychów 3:1
oraz pokonują na wyjeździe lidera GKS Głuchołazy 2:1.

ierwszy mecz seniorów Polonii Prószków to kolejne derby gminne, gdzie
zmierzyli się z drużyną KSC Chrząszczyce. Mecz zakończył się wysokim
zwycięstwem piłkarzy z Prószkowa (6:0). Podczas kolejnego spotkania na
wyjeździe z zespołem MKS II Gogolin seniorzy nieznacznie ulegają przeciwnikom 2:3. Bramki dla drużyny z Prószkowa zdobyli: Riemer i Zmarzlik.
Na szczęście na komplet punktów nie trzeba było długo czekać, ponieważ w następnych meczach pewnie pokonują LKS Strzeleczki 3:1 (bramki:
Owsiak, Wieja, Zwoliński) oraz drużynę Otmęt FKS Krapkowice 2:1.

LZS Przysiecz – klasa B, gr. X

P

aździernik nie zaczął się najlepiej dla piłkarzy z Przysieczy, którzy na własnym boisku ulegli LKS Korona Krępna 1:5. Jedynego gola dla gospodarzy zdobył Szymon Wójcicki. Kolejny mecz to spotkanie z zespołem LZS
Łowkowice, który zakończył się remisem 1:1 – bramkę zdobył Sebastian
Kniaziewicz. Następna kolejka nie przyniosła jednak upragnionego kompletu punktów. Mecz z drużyną KS Górażdże zakończył się porażką 0:3.
Upragnione punkty przyniosło spotkanie z zespołem LZS Burza Kosorowice, które piłkarze LZS Przysiecz wysoko zwyciężają 5:0.

KS Chrząszcz Chrząszczyce

K

olejne derby gminy pokazały, że zespół z Chrząszczyc wciąż szuka swojej
optymalnej formy. Wysoki wynik 0:6 nie pozostawił wątpliwości, że w tej
rundzie górą jest drużyna z Prószkowa. Na szczęście piłkarze z Chrząszczyc
szybko wyciągają wnioski i wciąż cieszą swoją grą oraz wynikami. Ich kolejny
mecz to wywalczony cenny punkt z zespołem Otmęt FKS Krapkowice (4:4).
Bramki dla zespołu zdobyli Patryk Plitzko x2 i Patryk Mrocheń x2. Podtknięcie nastąpiło jednak w spotkaniu z LZS Dąbrówka Górna 2:7 (bramki zdobyli:
Schemainda i Moraczewski) i LKS Korona Krępna (0:8).

MKS Gwiazda Prószków – II liga kobiet

P
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iłkarki Gwiazdy Prószków w tym miesiącu zanotowały aż dwie przerwy w rozgrywkach, co skutktowało rozegraniem małej ilości spotkań.
Najpierw w derbowym pojedynku pokonały drużyną KS Unia Opole i udowodniły, że w całym województwie opolskim nie mają sobie równych.
Bramkę dla zespołu zdobyła Karolina Gabor. Następnie na wyjeździe uległy
niestety lepiej dysponowanej tego dnia drużynie z Wodzisławia Śląskiego
(0:3). Kolejny mecz rozegrany zostanie z drużyną Miedź Legnica na boisku
w Prószkowie.
Warto poinformować, że również w tym sezonie piłkarki Gwiazdy Prószków wezmą udział w rozgrywkach I Ligii Futsalu Kobiet. Pierwszy mecz rozegrany zostanie już w weekend 11/12 listopada. Nasze dziewczyny zmierzą się
w grupie południowej z takimi zespołami jak: AZS UŚ Katowice, Zantka Chorzów, Rolnik II Biedrzychowice, LKS Plon Błotnica Strzelecka, Unia Opole.

