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W Górkach i Złotnikach święto 
Babci i Dziadka to wielkie 
wydarzenie dla wszystkich dzieci! 
Obchody tego dnia odbyły się 
jednak nieco później niż zwykle – 
9 lutego 2018 r.      Str. 4

Rusza pierwsza edycja Budżetu 
Obywatelskiego w gminie 
Prószków. Mieszkańcy mają do 
dyspozycji aż 100 000,00 zł! 

Str. 3

Wielkimi krokami zbliża się 
rozpoczęcie sezonu wiosennego. 
Nasze drużyny w czasie zimowej 
przerwy głównie odpoczywały. 
Wyjątkiem była jedynie MKS 
Gwiazda Prószków.       Str. 8

Dzień Babci  
i Dziadka

Budżet obywatelski  
Miasta Prószków

Rozpoczynamy  
rundę wiosenną!

Rosenmontag odbywa się zawsze w ostatni poniedziałek przed Środą Popielcową, która w tym roku wypadła w święto 
zakochanych, czyli Walentynki. „Stolicą karnawału” od kilku lat jest Gościniec Pod Różą w Chrząszczycach, gdzie zjeżdżają 
goście z całej gminy, a także okolic.                     Str. 4
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URZĄD POCZTOWY PRÓSZKÓW
informuje, że z dniem 01.03.2018

następuje zmiana nr telefonu

NOWY NUMER TELEFONU
887 331 696 

Organizatorzy imprezy: sołectwo Jaśkowice i DFK Jaśkowice po raz 
kolejny odbiegli od tradycji i zorganizowali imprezę taneczną dla 

pań. Co musieli zrobić mężczyźni, by wkupić się w łaski płci pięknej 
i otrzymać upragnioną wejściówkę? No właśnie panie się przebierały 
a panowie damskie ciuszki ubierali. Płeć piękna i ta mniej piękna bawiła 

Górki mają 
nowego Sołtysa!
Na początku lutego, w Górkach 
podczas zebrania wiejskiego odbyły 
się wybory na nowego sołtysa oraz 
rady sołeckiej. 

Nowym sołtysem została Pani Justyna 
Szmechta – wybór ten chyba nikogo nie 

zdziwił. Pani Justyna to osoba pełna niesamowitej 
energii i optymizmu. To za jej sprawą powołano 
do życia Stowarzyszenie Nasze Górki, dzięki któ-
remu zrealizowano pierwszy grant z Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich. Dotąd Pani Justyna była 

członkinią rady sołeckiej, a teraz w pełni zasłuże-
nie stanęła na czele góreckiej społeczności. 

Rada sołecka została powołana w składzie: 
Barbara Gładki, Frida Gogolok, Stanisław Lachnik, 

Robert Blach, Joanna Jendryca oraz Waldemar 
Twardoń. Pani Justynie życzymy dużo uśmie-
chu, wytrwałości i nadal tak ogromnej chęci 
do działania. Gratulujemy!

„Baby, ach te baby”

Co to właściwie jest ten Babski Comber? Na 
Śląsku, babski comber popularny był już 

w średniowieczu. Określano nim kobiece zabawy, 
które najczęściej odbywały się w karnawale. Daw-
niej był on zabawą zamożnych kobiet, obecnie 
przybrał on nieco inną formę. Impreza popularna 
jest głównie na wsiach, gdzie kobiety zbierały się 
w najróżniejszych przebraniach bawiąc się hucz-
nie do białego rana.

Jednym z sołectw, które pielęgnuje tę trady-
cję są Górki. W sobotę, 3 lutego Świetlicą Wiejską 
zawładnęło blisko 50 kobiet. Wśród różnorakich 
przebrań mogliśmy zobaczyć m.in. czarownice, 
diabła, marynarza, a także policjantkę!

się na nieco mniej tradycyjnym babskim combrze w Jaśkowicach. Wymyślne 
przebrania uwieczniono na utworzonej „jaśkowickiej ściance”. Na stołach 
gościło pyszne jedzenie  a zabawę rozkręcał dj na scenie. W takim gronie bawili 
się do białego rana uczestnicy karnawałowej imprezy nie tylko dla pań. Babski 
comber w Jaśkowicach to już tradycja.

Babski Comber w Górkach!
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Na co należy zwrócić uwagę zgłaszając 
zadanie

Zgłaszane zadania muszą być:
a)  zgodne z prawem (w tym miejscowym pla-

nem zagospodarowania przestrzennego)  
i wpisywać się w zadania własne gminy, 
zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym;

b)  zlokalizowane na terenie miasta Prószkowa, 
na nieruchomościach, których właścicielem 
lub użytkownikiem jest gmina Prószków 
(dotyczy zadań inwestycyjnych);

c)  możliwe do wykonania w roku 2018;
Koszt realizacji zadania nie może przekroczyć 

kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski  
w danym roku obrotowym – w roku 2018r. to 
kwota 100.000,00 zł. Zgłoszone zadania, których 
szacunkowy koszt będzie niezgodny ze wska-
zaną wartością nie będą rozpatrywane;

Propozycje zadań do Budżetu Obywatel-
skiego na 2018 rok może zgłaszać osoba fizyczna, 
która w chwili zgłoszenia  ukończyła 16 rok życia, 
zamieszkująca na terenie Miasta Prószków;

Zgłoszenie propozycji zadania do zrealizowa-
nia w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 
rok następuje na określonym wzorze formularza;

Każde zgłoszone zadanie musi zostać poparte 
przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Prósz-
kowa, które w chwili poparcia propozycji zadania 
ukończyły 16 rok życia;

Każda osoba, może poprzeć dowolną liczbę 
zgłaszanych propozycji, ale głosowanie dozwo-
lone jest tylko na jedno zadanie;

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz wzór 
listy poparcia udostępnione zostały na stronie 
internetowej www.bo.proszkow.pl, w sekreta-
riacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie przy ul. 
Opolskiej 17 oraz w siedzibie Ośrodka Kultury 
i Sportu w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6.

Kompletnie wypełniony formularz wraz z ory-
ginałem listy poparcia należy złożyć osobiście  
lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego 
w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków  
z dopiskiem „Budżet Obywatelski 

Miasta Prószków” w terminie  od 16 marca 2018 r.  
do 9 kwietnia 2018 r. (o zachowaniu terminu 
decyduje data wpływu).

Zgłoszenia uznaje się za ważne, jeśli w formu-
larzu zostaną wypełnione prawidłowo wszystkie 
pola obowiązkowe oraz załączona zostanie pra-
widłowo wypełniona lista poparcia

Zgłoszenia dokonane poza wyznaczonym 
terminem nie będą rozpatrywane.

Masz pytania, wątpliwości, uwagi… 
Zadzwoń lub napisz:

77 4013744; 77 4013718
organizacja@proszkow.pl

Szczegóły: http://bo.proszkow.pl
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Dlaczego niebo jest niebieskie? Co to jest nie-
skończoność? I skąd bierze się wiatr? Dziad-

kowie to najmądrzejsze osoby na świecie. Wiedzą 
wszystko i zawsze chętnie odpowiedzą na każde 
pytanie. Zaraz po rodzicach, są to najważniejsze 
osoby w życiu dziecka. Od rodziców różni ich 
w zasadzie tylko jedno – gdy rodzice są zabiegani 
i zmęczeni, oni mają czas na to, aby z pełnym 
zaangażowaniem i cierpliwością pomóc dziecku 
odkrywać otaczający go świat. 

Rosenmontag odbywa się zawsze w ostatni 
poniedziałek przed Środą Popielcową, która 

w tym roku wypadła w święto zakochanych, 
czyli Walentynki. „Stolicą karnawału” od kilku lat 
jest Gościniec Pod Różą w Chrząszczycach, gdzie 
zjeżdżają goście z całej gminy, a także okolic.

W tym roku impreza wyjatkowo odbyła się 
na małej sali, i choć gości zmieściło się o wiele 
mniej niż zwykle, to zabawa była równie huczna 
i udana. Już przy wejściu mogliśmy zobaczyć, że 
wyobraźnia mieszkańców nie zna granic. Na sali 
królowali kowboje, pokojówki, strażacy, rzymia-
nie, marynarz i lekarz. Wśród przybyłych gości nie 
zabrakło oczywiście naszych władz - prócz Bur-
mistrz Prószkowa Róży Malik, Zastępca Burmistrz 
Anny Wójcik oraz Skarbnik Doroty Staniów, na 
miejscu zameldowali się także: Starosta Powiatu 
Opolskiego Henryk Lakwa oraz Wicemarszałek 

Dzień Babci i Dziadka w Górkach i Złotnikach

Po co nam dziadkowie? 
Dzień Babci i Dziadka to święto, które jest ważne nie tylko 
dla tych, którym jest zadedykowane. To również święto 
wszystkich dzieci, które dzięki swoim dziadkom odkrywają 
najpiękniejsze sekrety życia!

W Górkach i Złotnikach święto Babci i Dziadka 
to wielkie wydarzenie dla wszystkich dzieci! 
Obchody tego dnia odbyły się jednak nieco póź-
niej niż zwykle – 9. lutego 2018 r.

Uczniowie i nauczyciele Zespółu Szkolno-
Przedszkolnego w Złotnikach wszystkich dziad-
ków zaprosili do Gościńca Pod Różą w Chrząsz-
czycach. Na miejscu w dużej sali wypełnionej 
po brzegi, dzieci zaprezentowały się w specjal-
nie przygotowanych na tę okazję piosenkach, 

skeczach i wierszach. Całości dobrego smaku 
dopełniły pyszne wypieki oraz kawa i herbata. 

Przedszkolaki z Górek również nie zapomniały 
o swoich ukochanych dziadkach. W Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Prószkowie zorganizowano dla 
nich specjalne spotkanie, podczas którego sceną 
zawładnęli młodzi aktorzy. Trudno było zliczyć 
uśmiechy dziadków, którzy z dumą przyglądali 
się swoim wnukom i wnuczkom. Na zakończenie  
spotkania odbył się Bal Karnawałowy.

Doceniajmy swoich dziadków. Doceniajmy 
ich za życiową mądrość, ale też za bezgraniczną 
miłość, troskę, a także bezinteresowną pomoc 
w każdej sytuacji.

Tak się bawi Prószków!
Województwa Opolskiego Roman Kolek oraz Pan 
Rafał Bartek – Przewodniczący TSKN. 

Imprezę rozpoczęła Burmistrz Prószkowa, 
która w krótkim, dowcipnym przemówieniu 
przywitała wszystkich gości i oficjalnie rozpo-
częła zabawę. Po niej, na scenie zameldował 
się „Elferratt”, czyli rada 11, która co roku czuwa 
nad przebiegiem zabawy w charakterystycznych 
czapkach. Program artystyczny rozpoczął zespół 
Ligockie Wrzosy, który zaprezentował się w kolo-
rowych przebraniach z repertuarem w języku 
niemieckim. W czasie trwania zabawy na sce-
nie wystąpili m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Kaprys, Kabaret Ługi-Bugi, a także Gminna Orkie-
stra z Prószkowa. Nie brakowało tańców i dużej 
dawki humoru!  

Burmistrz Prószkowa  
zaprasza mieszkańców  

na oficjalny odbiór oraz  
OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ  

ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ  
przy rezerwacie Staw Nowokuźnicki 

w ramach projektu „Bioróżnorodność 
Opolszczyzny – Skarbem dziedzictwa 
przyrodniczego”, który odbędzie się 

14.03.2018 r. o godz. 10.00 
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W dzisiejszych czasach tym czego nie da się kupić, a jest na wagę złota 
jest czas. Zabiegani, pochłonięci pracą i obowiązkami mamy kłopoty 

z wygospodarowaniem czasu dla drugiego człowieka. I tak właśnie, powo-
lutku rodzą się ludzkie kłopoty w nawiązywaniu relacji społecznych i rodzin-
nych. Na szczęście nie w Przedszkolu Publicznym w Górkach:) Pracujące 
w przedszkolu nauczycielki wpadły na pomysł wprowadzenia innowacji 

„Otwórz swój umysł na to co nowe, pomyśl odważniej, zreformuj głowę,
twórz połączenia jakich nie było, kreatywności wiarą i siłą”

[Marcin Urban]

„Zawodowy zawrót głowy”

Kamila Damboń – mama pielęgniarkaTomasz Weber – tato strażak

Krzysztof Ochota – tata górnik Aleksandra Dras – mama optyk

Kamila Konowalczyk – mama dentystaSylwia Neuwald – mama fryzjerka

byli przekonani, że nie dają rady opowiadać o swojej pracy dłużej niż 20 
minut (były też wyjątki) ,a do tego stopnia weszli w rolę, że  dzieci nie chciały  
wypuścić „wykładowcy” do domu. Niektórzy z rodziców postanowili nas 
zaprosić do zakładu pracy  inni zakład pracy przywieźli do przedszkola. Bez-
cenna była radość i duma dziecka, którego mama alba tato zamieniali się 
w nauczyciela.  Do tej pory poznaliśmy pracę: dentysty, pielęgniarki, fryzjerki, 
strażaka, górnika, optyka, a ciąg dalszy zapowiada się równie ciekawie!

Barbara Krawczyk

pedagogicznej „Zawo-
dowy zawrót głowy”, 
której współtwórcami 
są rodzice dzieci przed-
szkolnych. Zapytacie jakie 
zadanie mają do wyko-
nania?  Nic trudnego… 
Wejść w grupę wymaga-
jących słuchaczy w wieku 
od 3-6 lat i opowiedzieć 
o swoim zawodzie. Powie-
cie -  pestka! Spróbujcie!  
Każdy z rodziców, który 
do tej pory odwiedził 
nasze przedszkole w roli 
„wykładowcy” opowiadał 
jak bardzo się stresował 
i jak ogromnym wyzwa-
niem jest zaciekawie-
nie maluchów z pozoru 
„nudnymi” zawodami. 
Rodzice planując zajęcie 
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Komunikat!
 Opolska Policja otrzymała właśnie informację 
o aktywności oszustów działających między 
innymi metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. 
Przestępcy podszywają się pod policjantów 
i okradają osoby starsze z oszczędności ich 
życia. Pamiętaj, Policja nigdy nie prosi o prze-
kazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim 
żądaniem. Bądź czujny, nie daj się oszukać. 
Jeżeli masz podejrzenia, że ktoś próbuje Cię 
oszukać, natychmiast skontaktuj się z Policją, 
dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

 Gminne Centrum Zarządzania  
Kryzysowego  w Prószkowie

Przedszkolaki 
odkrywają 
Hotel „Arkas” 
w Prószkowie

Dnia 15.02.2018 r. przedszkolaki z Przedszkola 
w Boguszycach zostały zaproszone na zwie-

dzanie pobliskiego Hotelu „Arkas” w Prószkowie. 
Początek naszej wycieczki rozpoczęliśmy od upo-
rządkowania sobie najważniejszych informacji, 
a mianowicie, kto przyjeżdża do hotelu, w jakim 
celu, a także od zapoznania się z osobami, które 
pracują w hotelu. Mieliśmy okazję podpatrzyć 
pracę Pani Recepcjonistki oraz Pani sprzątającej 
pokoje. Dokładnie i szczegółowo „wcisnęliśmy” 
się w każdy kąt hotelu, aby go obejrzeć. Niesa-
mowitą frajdą była możliwość przejazdu windą. 
Staraliśmy się po cichu i bezszelestnie przemiesz-
czać po korytarzach do kolejnych części hote-
lowych pomieszczeń. Dotarliśmy do sali konfe-
rencyjnej, na której odbywają się duże imprezy. 
Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia 
kuchni oraz Kucharzy. Po tak ekscytującym zwie-
dzaniu czekała na nas kolejna niespodzianka 
– słodziutkie, zdrowe owocowe szaszłyki, które 
dzieci mogły same wykonać. 

Na zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe zdję-
cie. Bardzo dziękujemy za tak cenne doświad-
czenia Hotelowi „Arkas”, a w  szczególności Pani 
Gabrysi Tomechna. 

Zapisy przyjmowane są również w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
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DFK Jaśkowice i Sołectwo Jaśkowice po raz 
kolejny zorganizowali zabawę charyta-

tywną, tym razem dla dwóch dzielnych i wspa-
niałych chłopaków. W Sali „Waldesruh” w Ligocie 
Prószkowskiej gościło pięćdziesiąt par, którym do 
tańca przygrywał charytatywnie zespół  Muzy-
kanty Stefan and Marek z Ochódz. Wodzireje nie 
tylko porwali uczestników do tańca, konkursów 
ale otworzyli ich serca.   

Wielkie emocje i wysoki poziom w rozgrywa-
nym w hali Widowiskowo-Sportowej przy 

ul. Sienkiewicza 29 w Grodkowie Turnieju Piłki 
Nożnej Orlików rocznika 2007.

Do udziału w imprezie zaproszono 
w  sumie  osiem  drużyn:  GZ  LZS  GRODKÓW  •    
ODRA  OPOLE  •  POLONIA  NYSA  •  CHAMPIONS 
OŁAWA  • ŚLĄSK WROCŁAW • OKIS PRÓSZKÓW • 
MASTERS BRZEG • FA OPOLE.

Pierwszy etap zawodów odbywał się w syste-
mie każdy z każdym w dwóch grupach po cztery 
drużyny. Następnie po rozegraniu grup zespoły 
awansowały do Ligi Mistrzów lub Europy.Ekipa 
z PRÓSZKOWA, po raz kolejny udowodniła, że 
jest na fali i nie ma sobie równych w tym dniu 
wygrywając ostatecznie cały turniej. Wysoki 
poziom w ataku utrzymali Łukasz Staniów 
(KRÓL STRZELCÓW), Kacper Mańkiewicz i Mate-
usz Kuzia, a świetną grą w defensywie wciąż 

„O dwóch takich, co skradli serca ludziom dobrej woli”
Pizzeria Rewolwer• 
Salon fryzur Miratrend • 
Bartek Panicz Salon fryzjerski Enklawa • 
Arkadia centrum medycyny estetycznej • 
i laserowej
Perfect Look Martyna Kudlek• 
Urząd Miejski w Prószkowie• 
Diwa Personalservice - Agencja Pracy Sp. z o.o• 
Climbex• 
Morawiec Transporty• 
Zakład mechaniki i blacharstwa • 
samochodowego  AutoPrzybyła  
Haffi Hof Szindzielorz Marcin• 
Agroturystyka Lipińscy• 
Zespół Stefan&Marek• 
Arnold Kuc Zakład Usług Leśnych• 
Sandra Nocon• 
KGW Jaśkowice• 
DFK Ligota Prószkowska• 
Rafaela Czollek• 
Patrycja Liguda• 
Wiktoria Grölich • 
Adrianna Wyciślik• 
oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do 

zorganizowania tej  zabawy.
Organizatorzy nie kryją wzruszenia, że impreza 

charytatywna po raz kolejny cieszyła się ogrom-
nym zrozumieniem, uznaniem i dobrą zabawą. 
Chłopcy skradli serca ludziom dobrej woli, któ-
rych na szczęście nie brakuje.

autor zdjęć Przemek Majchrzak

Podczas imprezy można było nabyć ręcznie 
wykonane przez uczniów PSP w Ligocie Prósz-
kowskiej dekoracje, za co organizatorzy pięknie 
dziękują pani dyrektor Halinie Łysak, nauczycie-
lom i uczniom za połączenie sił w szczytnym 
celu.

Organizatorzy za bezinteresowną pomoc, 
życzliwość i ofiarność serdeczne podzięko-
wania składają  panu Arnoldowi Kuc, firmom, 
darczyńcom:

Firma Smacznie i Zdrowo –  Grojec, Klosa • 
Sklep Centro Prószków – państwo Tomechna • 
Masarnia Brzozowscy – Przysiecz• 
Cukiernia Pela • 
Piekarnia  Margos• 
Piekarnia. Cukiernia. Marek Cebula • 
Cukiernia Jaglo• 

popisywał się Kacper Wójcicki (STATUETKA DLA 
NAJBARDZIEJ  WYRÓŻNIAJĄCEGO  SIĘ  ZAWOD-
NIKA W DRUŻYNIE) oraz Maciej Klim. Lecz nade 
wszystko na szczególne wyróżnienie zasłużyli 
zmiennicy Dorian Lis, Tomasz Miedziejko, Prze-
mek Świst oraz bramkarz Leonard Iwański, którzy 
bez kompleksów w pełni skoncentrowani rozgry-
wali wspaniałe zawody.

Wyniki meczów w grupach: 
GZ LZS GRODKÓW -- ODRA OPOLE 1-0 
POLONIA NYSA -- CHAMPIONS OŁAWA 0-2  
ŚLĄSK WROCŁAW -- OKI PRÓSZKÓW 0-1 
MASTERS BRZEG -- FA OPOLE 1-1 
GZ LZS GRODKÓW -- POLONIA NYSA 2-0  
ODRA OPOLE -- CHAMPIONS OŁAWA 3-0  
ŚLĄSK WROCŁAW -- MASTERS BRZEG 2-0  
OKIS PRÓSZKÓW -- FA OPOLE 0-0 
GZ LZS GRODKÓW -- CHAMPIONS OŁAWA 0-0 
ODRA OPOLE -- POLONIA NYSA 3-1 

ŚLĄSK WROCŁAW -- FA OPOLE 2-0  
OKIS PRÓSZKÓW -- MASTERS BRZEG 3-0

Awans Prószkowa do Ligi Mistrzów oraz 
wyniki: 
GZ LZS GRODKÓW -- ŚLĄSK WROCŁAW 0-0 
ODRA OPOLE OKIS PRÓSZKÓW 0-2  
GZ LZS GRODKÓW -- ODRA OPOLE 2-0  
OKIS PRÓSZKÓW -- ŚLAŚK WROCŁAW 2-0 
ODRA OPOLE -- ŚLĄSK WROCŁAW 2-1 
GZ LZS GRODKÓW -- OKIS PRÓSZKÓW 0-0

Klasyfikacja końcowa LIGI MISTRZÓW: 
1 miejsce OKIS PRÓSZKÓW  
2 miejsce GZ LZS GRODKÓW  
3 miejsce ODRA OPOLE  
4 miejsce ŚLĄK WROCŁAW

SKŁAD OKIS PRÓSZKÓW: w bramce - Leonard 
Iwański, kapitan - Łukasz Staniów dalej Mate-
usz Kuzia, Kacper Mańkiewicz, Kacper Wójcicki, 
Maciej Klim, Dorian Lis, Tomek Miedziejko, Prze-
mek Świst.

OKiS PRÓSZKÓW NA TURNIEJU W GRODKOWIE
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Liga Okręgowa
Drużyna Orła Źlinice ma za sobą  zgrupowa-

nie w Karpaczu, podczas którego rozegrała spa-
ring z drużyną MLKS Woskar Szklarska Poręba 
– Wojcieszyce. Do rundy rewanżowej piłkarze ze 
Źlinic przystępują zajmując 2 miejsce w tabelii 
z dorobkiem 29 punktów. 

Czarni Otmuchów – Orzeł Źlinice
10.03.2018 r. godz. 15:00

II liga kobiet gr. Śląska
Podopieczne Sandry Zylla w tym roku nie miały 

zbyt dużo czasu na odpoczynek. Wraz z weeken-
dem kończącym sezon jesienny na trawie, rozpo-
częły się zmagania futsalowe. Pomimo napiętego 
grafiku, dziewczyny wybrały się na tygodniowe 

zgrupowanie do Byczyny. Ze względu na przeło-
żony mecz z Bielawianką Bielawa, nasze dziew-
czyny rozpoczną sezon w drugi weekend kwiet-
nia, domowym meczem z KKS Zabrze.

B-klasa
Zespół Polonii Prószków zakończył rundę 

jesienną na pierwszym miejscu z dorobkiem 34 
punktów. Nad drugim zespołem LZS Dąbrowka 
Górna ma aż 4 punkty przewagi. W tej samej gru-
pie znajdują się jeszcze dwa inne nasze zespoły: 
LZS Przysiecz, który zajmuje 7 miejsce w tabeli 
oraz KS Chrząszcz Chrząszczyce, który zajmuje 
10 miejsce. Rozgrywki B-klasy rozpoczną się 
w weekend 17-18 marca. 

KS Górażdże – LKS Polonia Prószków
17.03.2018 r. godz. 15:00

LZS Przysiecz – KS Magnum Chorula
18.03.2018 r. godz. 15:00

LZS Kosmos Dobra – KS Chrząszcz 
Chrząszczyce

18.03.2018 r. godz. 15:00

Die Zeit:

Die Vergangenheit
Die Gegenwart
Die Zukunft
 
Die Gegenwart
ist die kostbarste Zeit.
Es ist die kürzeste Zeit.
Die Zeit des Geschehens,
des Werdens,
der Entscheidung.
 
Nutzen wir diese Zeit.
Nutzen wir die Gegenwart.
 
 

Czas
Przeszłość
Teraźniejszość
Przyszłość
 
Najcenniejszym czasem
jest teraźniejszość.
Jest czasem nakrótszym,
jest czasem rozwoju,
jest czasem decydującym.
 
Wykorzystajmy teraźniejszość.  

Ingeborg Odelga

Przygotowania do rundy reważowej! 
Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie sezonu wiosennego. Nasze drużyny 
w czasie zimowej przerwy głównie odpoczywały. Wyjątkiem była jedynie MKS 
Gwiazda Prószków. 


