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Pierwszy turniej Multiplay Cup 2015 
odbył się na Stadionie Miejskim  
w Prószkowie.             Str. 6

W Górkach w jednej z sal lekcyjnych  
w starej szkole, otworzono muzeum pod 
nazwą ,,Małe Goreckie Muzeum’’.     Str. 4

Nadleśnictwo Prószków otworzyło 
swój park dla mieszkańców.

Str. 2

Multiplay Cup  
2015

„Małe Goreckie 
Muzeum”

Nadleśnictwo 
otworzyło park!

Dożynki to jedno z najważniejszych świąt dla każdego rolnika,  
ale również dla całej lokalnej społeczności...                   cd. na str. 3
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  Herbst
Verblüht
sind die prächtigen Blumen im Garten,
geschnitten
auf den Feldern das Korn.
Noch strahlt die Sonne,
doch breitet sich schon
herbstlicher Farbenton
auf den grünen Blätter der Bäume
und Nebel streift über das Land.
Drum, lege bei Seite die Sorge
geniesse die Zeit - 
eh die grauen Tage kommen.

 Jesień
 Przekwitły
 bujne kwiaty w ogrodzie
 ścięte
 zboże na polach,
 jeszcze ścieci słońce,
 lecz już rozlewa się
 jesienna paleta farb
 na zielonych liściach drzew 
 i mgła się błąka po ziemi.
 Dlatego odłoż troski
 używaj życia
 zanim przyjdą szare dni.

Nasza przysieczanka Pani Maria Chudala niedawno obchodziła setną 
rocznicę urodzin. W tym szczególnym dniu parafianie spotkali się na 

uroczystej mszy świętej w intencji jubilatki. Była to możliwość do spotkania, 
lecz niestety pani Maria nie mogła być na mszy, gdyż nie pozwala jej na to 
stan zdrowia. Z tego powodu solenizantce życzymy przede wszystkim dużo 
zdrowia, pomyślności, miłości bliskich i wielu następnych lat szczęśliwego 
i pogodnego życia.

Zgodnie z planami budowania 
nowego wizerunku, w ostat-

nią niedzielę września Nadleśnic-
two Prószków otworzyło swój 
park dla wszystkich mieszkańców. 
Oprócz oficjalnego otwarcia tego 
pięknego parku gospodarze przy-
gotowali jeszcze sporo atrakcji dla 
swoich gości. Gry i zabawy dla 
najmłodszych, koncert zespołu 
Trębaczy Leśnych, występy mażo-
retek i zespołu Scorpion, a także 
pyszna grochówka – to wszystko 
czekało na mieszkańców odwie-
dzających park Nadleśnictwa 
Prószków w niedzielne, słoneczne 
popołudnie.

Setna rocznica urodzin  
w Przysieczy

Wielkie otwarcie parku w Nadleśnictwie! Za nami żniwniouk w Źlinicach! 

Dożynki to przede wszystkim podziękowanie za zebrane plony i ukoń-
czenie prac polowych. Tegoroczne dożynki gminne, popularnie na 

śląsku opolskim nazywane żniwnioukiem, odbyły się w Źlinicach, w miej-
scowości, która całkiem niedawno brała udział w konkursie Piękna Wieś 
Opolska 2015 i zdobyła w tym prestiżowym konkursie wyróżnienie. Można 
było już na wstępie założyć, że będą to piękne i udane dożynki. 

Świętowanie rozpoczęło się już w sobotę podczas imprezy integracyj-
nej zorganizowanej dla wszystkich mieszkańców parafii, sołtysów i radnych. 
Niedzielne obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w Boguszycach, 
którą odprawili wszyscy proboszczowie gminy Prószków pod przewodnic-
twem ks. Waldemara Klingera. W drodze do kościoła i podczas Mszy zagrała 
młodzieżowa orkiestra dęta ,,Kaprys’’. Następnie wszyscy przybyli goście 
i mieszkańcy uczestniczyli w najbardziej efektownej części, czyli korowo-
dzie dożynkowym. Podczas przejazdu przez wieś można było podziwiać 
ogromną kreatywność mieszkańców w dekorowaniu nie tylko głównych 
ulic i trasy przejazdu korowodu, ale również mniejszych uliczek. Każdy dom 
był przystrojony, co dodało dodatkowego klimatu całej uroczystości. Było 
widać, że tylko przy wspólnej pracy mieszkańców można osiągnąć tak 
piękny efekt. 

Dalszy ciąg świętowania to świetnie przygotowania, prawie trzy godzinna 
część artystyczna, którą poprowadzili pan Paweł Piechaczek i Adam Kaspe-
rek. Należy podkreślić, że bogaty program artystyczny przygotowany był 
wyłącznie przez naszych zdolnych miejscowych artystów i kabareciarzy.

Rozstrzygnięty został także coroczny konkurs Koron Żniwnych, w którym 
tradycyjnie już, jak co roku przyznano wszystkim miejscowościom pierwsze 
miejsca. Jest to dowód docenienia ich trudu i ciężkiej pracy. Zakończeniem 
dożynek była wspólna zabawa taneczna z zespołem Rebel’s. Każdy bawił 
się i świętował niezwykle trudne w tym roku zakończenie prac na polu 
z powodu długotrwałej suszy.
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Oktoberfest to dożynki chmielne organizowane co roku w Monachium 
w Niemczech. To na ich wzór w innych miastach na całym świecie pod 

koniec września spotykają się mieszkańcy, by wspólnie uczcić święto piwa.
19 i 20 września już po raz jedenasty odbył się Oktoberfest w Górkach. Świę-

towanie rozpoczęło się już w sobotę wieczorem zabawą taneczną, natomiast 
w niedzielę Oktoberfest rozpoczął się zabawą i tańcem dla najmłodszych. 

W Górkach w jednej z sal lekcyjnych 
w starej szkole, otworzono muzeum 

pod nazwą ,,Małe Goreckie Muzeum’’. 
Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był 
Pan Stanisław Lachnik, który z zamiłowa-
nia jest kolekcjonerem staroci. Muzeum 
wzięło swoją nazwę z codziennej mowy 
mieszkańców, którzy na co dzień wyma-
wiają nazwę swojej miejscowości przez 
„o”, stąd nazwa „Goreckie muzeum”.

Uroczyste otwarcie odbyło się 20 wrze-
śnia, o godzinie 14:30. Pani Burmistrz Róża 
Malik, jako gospodarz gminy dokonała 
uroczystego otwarcia, a ksiądz proboszcz 
Krystian Ziaja poświęcił muzeum.

W ,,Małym Goreckim Muzeum’’ znaj-
dują się takie eksponaty jak: potężny 
drewniany magiel na korbę, meble, naczy-
nia, narzędzia ogrodnicze i zegary, a nie-
które przedmioty pochodzą nawet sprzed 
I wojny światowej. Nie brakuje również 
radia lampowego i ponad 200 reprodukcji 
zdjęć z rodzinnych albumów. 

Święto piwa w Górkach

Małe Goreckie Muzeum już otwarte!

„Skarbiec”

Podczas obchodów zapewniono bogaty repertuar artystyczny. Wystąpił m.in. 
Gorecki duet Urszula & Jurek, Joanna Wicher, Proskauer Echo, duet z Brożca 
,,Ewa & Damian’’, a na końcu Orkiestra Dęta Prószków.

O 19:00 odbyła się kolejna zabawa taneczna pod gwiazdami. Był to week-
end, gdzie oprócz świetnej zabawy można było poznać tradycję i ważną 
część bawarskiej kultury.

Jest to miejsce, gdzie 
w prosty i przyjemny sposób 
możemy dowiedzieć się jak 
kiedyś wyglądały gospodar-
stwa domowe. Zachęcamy 
wszystkich mieszkańców do 
odwiedzenia muzeum, które 
czynne jest w każdą środę 
i niedzielę.

Godziny otwarcia:
Środa godz. 18:00-19:00
Niedziela godz. 16:00-18:00
Wszystkie informacje pod  
nr tel. 693 663 462

Ośrodek Kultury i Sportu jakiś czas temu ogłosił konkurs na legendę Prószkowa. 
Zwyciężczynią konkursu została Zofia Winnik. 

Niedaleko Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie znajduje się 
niewielka fontanna, która powstała według większości zaintere-

sowanych tym obiektem w naszych czasach, czyli kilka lat temu. Jest 
jednak kilka osób, które wierzą, że jest inaczej i, że fontanna miała kie-
dyś swoja poprzedniczkę.

Dawno, dawno temu w zamku w Prószkowie mieszkał hrabia Prószkow-
ski ze swoją rodziną. Pewnego razu jego syn bawiąc się w chowanego prze-
szedł przez dotąd nikomu nie znane drzwi. Chłopiec był przekonany, że trafił 
do zamkowej piwnicy, więc wcale się nie denerwował. Znalazł sobie świetną 
kryjówkę w starej, zakurzonej szafie i czekał kiedy odnajdzie go przyjaciel. 
Jednak jego kolega nie przychodził i w końcu mały Leopold, bo tak miał na 
imię chłopiec, postanowił opuścić piwnicę i poszukać swego towarzysza. 
Można więc sobie wyobrazić jak bardzo zdziwił się, gdy zobaczył, ze drzwi 
są zamknięte. Pukał  i krzyczał, wzywał pomocy, ale nikt nie przyszedł by go 
uratować. W końcu chłopczyk dał za wygraną. Wiedział, że musi zachować 
spokój i poszukać innego wyjścia. Zaczął rozglądać 
się po pokoju. Dostrzegł teraz wiele niezauważo-
nych wcześniej szczegółów. Zauważył drewniany 
stół, który stał w kącie pokoju. Na stole leżało wiele 
dokumentów, listów, notatek i dziwnych ciekawo-
stek zapisanych nieczytelnym pismem. Na półkach 
wiszących na ścianach leżała masa zakurzonych 
książek. Na regale znajdującym się obok drzwi stał 
wielki szklany globus. Na kamiennych kafelkach 
w kolorze morskiej wody leżał miękki dywan. Na 
ścianie wisiało bardzo dużo pięknych obrazów, 
których kolory były tak żywe, jakby zostały dopiero 
namalowane. Nagle wzrok chłopca padł na prze-
piękny gobelin wiszący na ścianie. Przedstawiał 
on park w środku lata, pełen kwitnących kwiatów 
i ptaków. Z zaciekawieniem zaczął go oglądać. 
Postanowił zobaczyć co znajduje się za materiałem 
i ujrzał ciemny tunel z wejściem w ścianie. Najwy-
raźniej ktoś zasłonił go celowo. Leopold postano-
wił sprawdzić co jest w tym tunelu. Szedł powoli 
i nagle zobaczył jasne światło na końcu tunelu. 
Pobiegł prędko w jego stronę. Miał nadzieję, że 
tam gdzie jest światło jest też jakaś zamkowa kom-
nata. Jednak się mylił. Znajdowały się tam schody 
prowadzące na zewnątrz. Chłopiec pomyślał, że 
nie do końca o to chodziło, ale ucieszył się, że 
wreszcie znalazł wyjście. Wspiął się po schodach 
i jego oczom ukazał się krąg z kamieni, z którego 
środka pryskała woda. Rozpoznał to miejsce! Był 
tu kiedyś na spacerze z ojcem! A to była fontanna, 
którą nazwał wtedy Fontanną Czarów. Podbiegł do 
niej. Dzień był wyjątkowo gorący, a jemu chciało 
się pić. Pochylił się lekko nad wodą i nagle ziemia 
na dnie fontanny pękła na pół! Leopold leciał przez 
chwilę i nagle uderzył plecami w coś twardego. 
Otworzył oczy i ujrzał coś niezwykłego. Przed nim 
znajdowały się całe góry złotych i srebrnych monet 
a także tony biżuterii, złotych kielichów, talerzy, 
noży i widelców. Były tu nawet złote zabawki. 
Leopold był zachwycony. Początkowo chciał 
zachować swoje znalezisko w tajemnicy i zostać 
w tym miejscu już na zawsze, ale prędko odrzucił 
tę myśl. Pobiegł do zamku i po chwili wrócił, jed-
nak tym razem z ojcem. Pokazał mu skarby, a póź-
niej zadecydował wraz z hrabią, że przeznacza te 
pieniądze na budowę nowego kościoła. Stąd pan 

Prószkowski wziął pieniądze na budowę świątyni, która stoi w Prószkowie 
do dzisiaj. Jednak było tam tak wiele skarbów, że po wybudowaniu kościoła 
zostało ich jeszcze naprawdę dużo. Mały Leopold zadecydował, że reszta 
pieniędzy zostanie ukryta w podziemnym skarbcu i szczęśliwy ze swojego 
odkrycia wrócił do zamku. Po kilku latach, gdy potrzebował pieniędzy posta-
nowił znów zejść do piwnicy. Bardzo się jednak zdziwił, bo drzwi już tam nie 
było. Na próżno szukał ich po całym pałacu. Nie znalazł wejścia.

I co? Teraz pewnie każdy pomyśli, że to kłamstwo. Ja jednak wiem swoje. 
Może współczesna fontanna nie jest tą z dawnych czasów, ale na pewno 
maja ze sobą coś wspólnego. I kto wie. Może kiedyś ktoś odnajdzie tajemni-
cze drzwi do niezwykłego pokoju, wejdzie za gobelin i wyjdzie z tunelu przy 
wejściu do skarbu. Kilka osób próbowało już wejść do fontanny stając przy 
niej, ale się nie udało. Pewnie najpierw trzeba pokonać magiczną, ukrytą 
komnatę.

Zofia Winnik
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W pierwszy weekend września na Stadionie Miej-
skim w Prószkowie odbył się turniej piłki noż-

nej Multiplay Cup Prószków 2015. Zawodnicy zostali 
podzieleni na dwie kategorie wiekowe. W sobotę 
rywalizowani ze sobą piłkarze z rocznika 2007-2008, 
natomiast w niedzielę na boisko wybiegli zawodnicy 
z rocznika 2005-2006.

Walka była zacięta do ostatniego gwizdka, a o nie-
których końcowych wynikach musiały zadecydować 
nawet rzuty karne. Wszyscy dobrze się bawili, a rywali-
zacja odbywała się w duchu fair play.

Głównym sponsorem jak i organizatorem była 
Grupa Multiplay, a współorganizatorem Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Prószkowie.

Pierwszy turniej Multiplay Cup Prószków 2015!

 
Finaliści drużyn z rocznika 2007-2008: 
1 miejsce OKS Olesno 
2 miejsce OKiS Prószków 
3 miejsce Orzeł Źlinice 
Finaliści drużyn 2005-2006: 
1 miejsce MKS Gogolin 
2 miejsce Żaczki Cwaniaczki Wołczyn 
3 miejsce OKiS Prószków

Zostali nagrodzeni również najlepszy bramkarz, 
strzelec i zawodnik. Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com i wszystkim zawodnikom. Wszyscy dali z siebie co 
mogli. Dziękujemy też trenerom, rodzicom i kibicom 
za ogromne zaangażowanie i wspaniałą atmosferę!

Orzeł Źlinice 
– liga okręgowa

Wraz z początkiem września piłkarze Orła 
Źlinice odnieśli pierwsze wyjazdowe zwy-

cięstwo w tym sezonie pokonując zespół LZS 
Rasławiczki 1:0. Kolejny mecz to pewne zwycię-
stwo Orłów, którzy pokonali drużynę Racłavia 
Racławice wysokim wynikiem 5:0. Dobra passa 
piłkarzy ze Źlinic została podtrzymana także 
w następnych meczach, w których pokonali dru-
żynę LZS Ścinawa Nyska 4:1, oraz KS Krapkowice 
3:2. Zespół Orła Źlinice zajmuje obecnie 4 miej-
sce w tabeli, z dorobkiem 13 pkt.

Wrzesień nie był szczęśliwy dla piłkarzy 
Polonii Prószków. Pierwszy mecz nasza 

drużyna przegrała z LZS Wrzoski 3:1. Również 
w pojedynku z zespołem Victoria Żyrowa oraz 
LZS Kadłub prószkowscy piłkarze musieli uznać 
wyższość drużyn przeciwnych. Zła passa została 
przełamana w meczu 6 kolejki. Seniorzy Polonii 
Prószków pokonali na wyjeździe drużynę KS Start 
Dobrodzień 0:1. Do siatki gospodarzy w 61 minu-
cie trafił Marcin Kędzia. Obecnie zespół zajmuje 
12 miejsce w tabeli, z dorobkiem 4 pkt.

Lp. Drużyna Mecze Punkty

1 KS Krapkowice 6 18

2 Polonia Nysa 6 16

3 Orzeł Branice 6 13

4 Orzeł Źlinice 6 13

5
Piomar Tarnów-
Przywory

6 13

6 GLKS Kietrz 6 13

7
Naprzód Ujazd 
- Niezdrowice

6 11

8 Naprzód Jamielnica 6 11

9 Jedność Rozmierka 6 10

10 Piast Strzelce Opolskie 6 10

11 LZS Walce 6 9

12 Racłavia Racławice Śl. 6 8

13 LZS Racławiczki 6 6

14 LZS Lisięcice 6 3

15 Sudety Burgrabice 6 2

Lp. Drużyna Mecze Punkty

1 Unia II Krapkowice 6 15

2 LZS Kadłub 6 13

3 Odra II Opole 6 12

4 Rodło Opole 6 12

5 LZS Wrzoski 6 12

6 Bongo Karczów 6 10

7 Victoria Żyrowa 6 9

8 Stal Zawadzkie 6 9

9 LZS Żywocice 6 9

10 KS Górażdże 6 7

11 Orzeł Mokre Łany 6 7

12 Polonia Prószków 6 4

13 Start Dobrodzień 6 3

14 LZS Wawelno 6 1

LKS Polonia Prószków 
– klasa A
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Z kroniki policyjnej...
Zdarzenia kryminalne z gminy Prószków:

W nocy z 01/02.09.2015r. na terenie gminy Prószków  nieustalony sprawca • 
z pojazdu marki Mercedes oraz z pojazdu marki VW Passat dokonał kra-
dzieży po jednej tablicy rejestracyjnej. Straty wyceniono na kwotę 180 
złotych.
W nocy  z 02/03.09.2015r. w Prószkowie nieznany  sprawca  po uprzednim • 
wyłamaniu  drzwi  wszedł  do budynku, a następnie z jego wnętrza doko-
nał  kradzieży armatury łazienkowej oraz pomp. Łączna suma strat około 
20 000 zł.
W połowie września tego roku w Prószkowie nieznany  sprawca po uprzed-• 
nim włamaniu się do hali magazynowej z jej wnętrza dokonał kradzieży 
elementów metalowych które służyły do produkcji urządzeń dla osób 
niepełnosprawnych. Tym razem strary siegneły kwoty ponad 300 tysięcy 
złotych.
W dniu  12.09.2015r.  na jednej z posesji w gminie Prószkó nieznany sprawca • 
wykorzystując nieobecność właścicielaw wszedł na teren posesji i a następ-
nie z  otwartego samochodu dokonał kradzieży wyposażenia samochodu 
w postaci sprzętu audio. Straty oszacowano na  700 zł.

Sekcja kobiet Polonii Prószków  
– II liga

Jak osiąga się sukces w życiu? 

Ciężką i wytrwałą pracą! Nie inaczej jest w przypadku sportu, po złote 
medale sięgają tylko Ci, co wytrwale dążą do celu i ciężko pracują. Coś 
o tym wiedzą dziewczyny z Prószkowa grające w II Lidze Kobiet.

Zaczynając od początku.. na wiosnę 2012 roku w głowie Sandry Zylla 
narodził się pomysł stworzenia drużyny piłkarskiej dziewczyn w Prószkowie. 
Sceptyków było wiele, jednak myśl okazała się trafna. W pierwszych zaję-
ciach, które odbyły się w kwietniu 2012 udział więzło 11 dziewczyn i z cza-
sem było tylko lepiej. Początki bywały trudne, pierwszy sezon w III Lidze 
Kobiet to głownie nauka i zbieranie doświadczeń. Jednak to dzięki ogrom-
nym postępom, dziewczyny już w swoim drugim roku występów w III Lidze 
awansowały do II Ligi Kobiet. Po bardzo ciężkim sezonie, wielu wzlotach 
i upadkach w sezonie 2014/2015 udało im się utrzymać w drugiej lidze. Ne 
ten moment dziewczyny po pięciu kolejkach z kompletem punktów zaj-
mują 2 miejsce w lidze. Wygrywając m.in. z rezerwami ekstraligowego klubu 
z Wrocławia czy Wałbrzycha.

Przypadek? Ależ skąd! 
To dzięki ciężkiej pracy dziewczyny mogą cieszyć się z coraz lepszej gry 

i zwycięstw w lidze. Zawodniczki Polonii trenują trzy razy w tygodniu, w okre-
sach przejściowych ćwiczą indywidualnie, a podczas okresu przygotowaw-
czego wyjeżdżają na obozy. Prócz zaangażowania samych zawodniczek taki 
progres nie byłby możliwy, gdyby nie praca ludzi odpowiedzialnych za sekcje. 
Trenerem zespołu jest Sandra Zylla, będąc również zawodniczką. Piłkarską 
przygodę rozpoczęła w wieku 12 lat w Unii Opole. To ambitna i wymagająca 
osoba, dążąca stale do doskonałości i bezustannie podnosząca swoje kwali-
fikacje. Posiadaczka dyplomu UEFA B, w trakcie kursu UEFA A. Absolwentka 
fizjoterapii oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii sportu. 
W trakcie studiów psychologii ogólnej. W skład sztabu wchodzi również Mał-
gorzata Jura, będąca fizjoterapeutą w drużynie, jak i specem od przygotowa-
nia motorycznego w zespole. To pod jej okiem dziewczyny fizycznie prezen-
tują się coraz lepiej. II trenerem zespołu jest Mariusz Staniów, który wspiera 
dziewczyny swoim dużym doświadczeniem boiskowym. Natomiast kierow-
nikiem zespołu jest niezastąpiony Tomasz Perka.

 Dobra atmosfera wśród zawodniczek, duże zaangażowanie ludzi współ-
tworzących zespół oraz ciężka praca – to powody coraz lepszych wyników. 
Pracować trzeba jednak nadal, bo to zaledwie 3 rok działalności i wiele 
aspektów gry zależy jeszcze poprawić. 

Dziewczyny kierują podziękowania firmie Widera, za ogromne 
wsparcie drużyny. Dziękujemy!

Dorota Zgoda

Lp. Drużyna Mecze Punkty

1 Rekord Bielsko-Biała 5 15

2 Polonia Prószków 5 15

3 AZS II Wałbrzych 5 12

4 Darbor Bolesławice 5 12

5 AZS II Wrocław 5 9

6 Polonia Bytom 6 9

7 SWD Wodzisław Śląski 5 9

8 KKS Zabrze 5 3

9 Rolnik II 5 3

10 Mitech II Żywiec 5 3

11 Victoria Agl. Wałbrzych 4 0

12 Chemik Kędzierzyn - Koźle 5 0


