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Już po raz drugi impreza 
zorganizowana została w Gościńcu 
Pod Różą w Chrząszczycach, gdzie 
parkietem zawładnęło ponad 120 Pań 
z terenu całej gminy Prószków. 
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Święto Babci i Dziadka to doskonała 
okazja, aby podziękować im za ich 
trud i oddanie oraz wszystko to,  
co od nich otrzymujemy. 
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W weekend 11-12 stycznia, Scorpion 
Dance Team otworzył nowy sezon 2020’ 
tańcząc na Ogólnopolskim Turnieju 
Tańca TIME FOR DANCE w Legionowie. 
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Niech tańcują  
nasze babki!

Świętowali Dzień Babci  
i Dziadka

Scorpion  
z nagrodami

W czwartek 30 stycznia, oficjalnie otwarty został pierwszy Publiczny Żłobek w Prószkowie. Na tę wyjątkową uroczystość przybyli 
m.in. Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, Starosta Opolski Henryk 
Lakwa oraz włodarze sąsiednich gmin, radni i sołtysi Gminy Prószków.                  Str. 4
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Niech tańcują 
nasze babki!
Babski Comber to jedyna taka impreza, 
która zarezerwowana jest wyłącznie 
dla Pań. W tym czasie mężczyźni 
zajmują się domem, a Panie tańczą 
i bawią się do białego rana!

Babski Comber to staropolska zabawa, połą-
czona z tańcami i ucztą, celebrowaną pod-

czas trwania karnawału. Tradycja ta, choć jest bar-
dzo stara – za sprawą Sołtys Górek, Pani Justyny 
Szmechty – nie umiera, a nawet z roku na rok 
cieszy się coraz większą popularnościa. 

Już po raz drugi impreza zorganizowana 
została w Gościńcu Pod Różą w Chrząszczycach, 

Skąd wzięła się kolęda? Pierwotnie kolęda była 
radosną pieśnią noworoczną, która w później-

szym czasie przyjęła formę pieśni bożonarodzenio-
wej, która utrzymywana jest głównie w tematyce 

Polsko-Ukraińskie kolędowanie
religijnej. Odmianą kolędy jest pastorałka, czyli 
pieśń nawiązująca do życia codziennego. 

W poniedziałek 27 stycznia, w dużej 
sali Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, 

nauczyciele i uczniowie PSP Prószków zorga-
nizowali koncert kolęd i pastorałek. Na scenie 
młodzież zaprezentowała nie tylko swoje umie-
jętności wokalne, ale również popisała się grą 
na instrumentach. Wyjątkowymi gośćmi byli 
uczniowie Pomologii Prószków, którzy odkryli 
przed nami piękno ukraińskich kolęd.

gdzie parkietem zawładnęło ponad 120 Pań 
z terenu całej gminy Prószków. 

Warto zaznaczyć, że wszystkie uczestniczki 
przybyły na imprezę w obowiązkowych przebra-
niach. Kolorowe stroje biesiadniczek można by 
wymieniać bez końca. Na sali znalazły się stewar-
dessy, drużyna piłkarska, zakonnice, pielęgniarki, 
Myszki Miki i wiele innych. O oprawę muzyczną 
zadbał DJ Sebastian Depta.
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Jaką rolę w naszym życiu odgrywa babcia 
i dziadek, każdy doskonale wie. To oni przytulą, 

pocieszą, upieką pyszne ciasto, a także pomagają 
odkryć piękno otaczającego nas świata. Święto 
Babci i Dziadka to doskonała okazja, aby podzię-
kować im za ich trud i oddanie oraz wszystko to, 
co od nich otrzymujemy.

We wtorek, 28 stycznia odbyła się  uroczystość 
Przedszkola Publicznego w Górkach z okazji Dnia 
Babci i Dziadka połączona z Balem Karnawało-
wym. Wydarzenie miało miejsce w wyremonto-
wanym Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie. 
Dzieci przygotowały dla swoich dziadków spe-
cjalny program artystyczny, recytowały wiersze, 
śpiewały piosenki i tańczyły. Niejednej babci 
i dziadkowi, łezka zakręciła się w oku. Po części 

Świąteczne 
Spotkanie 
Seniorów

W dniu 26 stycznia 2020 roku w dużej sali 
Ośrodka Kultury i Sportu odbyło się Świą-

teczne Spotkanie dla seniorów Gminy Prószków. 
Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem gości 
przez Burmistrza Prószkowa, Krzysztofa Cebulę. 
Jako Burmistrz Prószkowa wiem, jak ważną rolę 
Seniorzy odgrywają w naszej lokalnej społecz-
ności. Z myślą o nich i ich aktywności, na terenie 
Gminy Prószków z powodzeniem funkcjonują 
dwa Kluby Seniora – mówił Burmistrz Prószkowa, 
Krzysztof Cebula.

Następnie na scenie pojawiła się Żaneta Plot-
nik w towarzystwie Pawła Ostrowskiego i Piotra 
Skrzypca, którzy przenieśli naszych seniorów 
w świat dawnych piosenek. O dobry nastrój 
gości zadbał Tolek, który dostarczył sporej dawki 
dobrego humoru.

Świętowali Dzień Babci i Dziadka
artystycznej, w pięknych strojach rozpoczął się 
bal. Dzieci w towarzystwie dziadków bawiły się 
doskonale. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Złot-
nikach również nie zapomiano o swoich dziad-
kach. W tym roku uczniowie i przedszkolaki przy-
gotowali bogaty program artystyczny, a także 
zabawne skecze. Tłumnie przybyli dziadkowie, 
wypełnili po brzegi salę gimnastyczną, a na sto-
łach czekała na nich pyszna kawa i ciasto. 

Doceniajmy swoich dziadków za ich bezgra-
niczną miłość  i bezinteresowną pomoc w każdej 
sytuacji.
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Wodzenie 
Niedźwiedzia 

Pięknym zwyczajem, mocno pielęgnowa-
nym w naszej gminie jest zwyczaj Wodzenia 

Niedźwiedzia. Odbywa się on już od wielu lat. 
Przypuszcza się, że sięga aż XIV wieku, kiedy to na 
terenach Śląska można było zaobserwować jesz-
cze obecność niedźwiedzi, które siały spustosze-
nie w gospodarstwach. Niedźwiedź stał się więc 
symbolem wszelkiego zła i nieszczęścia.

Tradycja nakazuje każdemu gospodarzowi 
domu przyjąć orszak wraz z niedźwiedziem, 
z którym Pani domu koniecznie musi zatańczyć, 
co zapewnia szczęście rodziny na cały nadcho-
dzący rok. W korowodzie, który towarzyszy 
Misiowi często spotkać możemy muzykantów, 
cygankę, pannę młodą, a także przedstawicieli 
różnego rodzaju zawodów.

Cieszymy się, że poraz kolejny niemal wszyst-
kie nasze sołectwa zorganizowały Wodzenie 
Niedźwiedzia.

Żłobek oficjalnie 
otwarty!

W czwartek 30 stycznia, oficjalnie otwarty 
został pierwszy Publiczny Żłobek w Prósz-

kowie. Na tę wyjątkową uroczystość przybyli m.in. 
Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Wicemar-
szałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, 
Starosta Opolski Henryk Lakwa oraz włodarze 
sąsiednich gmin, radni i sołtysi Gminy Prószków. 
To obiekt skrojony na miarę XXI wieku - nowo-
czesny i funkcjonalny. Realizacja tej inwestycji nie 
byłaby możliwa, gdyby nie przychylność i ciężka 
praca wielu ludzi. Serdecznie wszystkim dziękuję! 
- mówił Burmistrz Prószkowa, Krzysztof Cebula.

Od 3 lutego w progi żłobka zawitał komplet 
dzieci. O słuszności powstania inwestycji naj-
lepiej świadczy fakt, że powstała już lista rezer-
wowa osób, które chciałyby umieścić swoje 
dzieci w placówce.
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PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2019-2020”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie w ramach rządowego programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” przyjmuje zgłoszenia do objęcia 

usługą asystenta osób niepełnosprawnych.
Usługą mogą być objęte osoby pełnoletnie  z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stop-

niem niepełnosprawności. Usługi realizowane byłyby w wymiarze do 30 godzin miesięcznie przez 
osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje, którą wybiera osoba niepełnosprawna. Usługi asystenta 
mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00-22.00. Program zakłada, że będzie 
realizowany  do końca 2020 roku.

Zakres możliwej pomocy obejmuje np.:
•	 wyjście,	powrót,	dojazd	do	miejsc	najbliższych	wybranych	przez	uczestnika	(dom,	praca,	placówka	

oświatowa, świątynia, przychodnia, gabinet lekarski/rehabilitacyjny, urzędy, rodzina, znajomi),
•	 udział	w	dokonaniu	zakupów	przez	uczestnika	programu,
•	 korzystanie	z	dóbr	kultury.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji oraz wypeł-
nienie deklaracji – karty zgłoszeniowej.

W przypadku trudności z jej wypełnieniem prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjal-
nymi	pod	numerem	(77)	40-13-715	lub	(77)	40-13-716.	Istnieje	możliwość	dojazdu	do	klienta	w	celu	
odebrania deklaracji.

Kartę należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie, 
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Szanowni Mieszkańcy,
przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. ist-
nieje możliwość otrzymania zniżki w wyso-
kości 1 zł od osoby zgłoszonej w deklaracji 
śmieciowej. Zniżkę mogą otrzymać osoby 
zamieszkujące nieruchomość zabudowaną 
budynkiem jednorodzinnym, wyposażoną 
w przydomowy kompostownik, po złożeniu 
nowej deklaracji śmieciowej.

Zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Prósz-
kowie aby złożyć nową deklarację śmieciową 
z uwzględnieniem zniżki w opłacie.

Spotkania 
wiejskie w gminie 
Prószków

Spotkania Burmistrza z mieszkańcami to 
doskonała okazja do zadania nurtujących 

pytań, a także pozyskania konkretnych infor-
macji na temat przyszłości gminy. W niektórych 
sołectwach odbyły się również wybory nowego 
sołtysa. Taka sytuacja miała miejsce w Zimnicach 
Małych, gdzie na kolejną kadencję Sołtysem 
wybrany został Pan Andrzej Czerwiński, a wspie-
rać go będzie nowa Rada Sołecka w składzie: 
Joanna	Broy	(Przewodnicząca),	Irena	Gajda,	Wie-
sław Kubiak, Piotr Mróz, Nikola Czerwińska, Mar-
cin Broy i Tomasz Urbacka. 

Choć wybory gospodarza wsi nie mają 
dużego rozgłosu, są one niemniej ważne jak te 
na szczeblu gminy, powiatu czy całego kraju. 
W	Polsce	mamy	ponad	40.000	sołectw,	które	we	
współpracy ze swoimi gminami działają na rzecz 
rozwoju wsi i lokalnej społeczności. 

Burmistrz Prószkowa serdecznie dziękuje 
wszystkim uczestnikom zebrań za obecność 
i zaangażowanie.
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CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Pol-
ski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środ-
ków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami 
szczegółowymi są:

organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej skła-
dającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie 
z zasadami PO PŻ,

racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych 
z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej 
osobom najbardziej potrzebującym,

przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do 
otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób 
najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywno-
ściową, mających na celu włączenie społeczne.

 
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności 

w Opolu z siedzibą w Luboszycach  do Organizacji Partnerskiej Lokalnej 
[OPL] na terenie województwa opolskiego, która przekazuje żywność 
bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
– Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które 

z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpo-
wiednich	 produktów	 żywnościowych	 (posiłków)	 i	 dlatego	 też	 trafiać	
będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji	 życiowej	 (określonej	 przesłankami	 z	 art.	 7	 ustawy	 o	 pomocy	
społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej 
wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej 
ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,tj. do 30.09.2018 r. 
– 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby 
w	rodzinie,	a	od	01.10.2018	r.	–	1	402	PLN	dla	osoby	samotnie	gospo-
darującej	 i	 1	 056	 PLN	dla	 osoby	w	 rodzinie,	 stanowiąc	 systematyczne	
wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych 
lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebu-
jącym bezpłatnie.

– Sposób kwalifikacji:
•	 OPS	będą	wydawać	osobom	potrzebującym	skierowania	do	otrzy-

mania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób 
zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania 
zgody tych osób;

•	 OPL	mogą	w	swoich	siedzibach	przyjmować	oświadczenia	od	osób	
kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik 
nr	5	do	wytycznych].	Oświadczenia	wraz	 z	wypełnionym	skierowa-
niem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifiko-
walność do przyznania pomocy;

•	 OPL	mogą	samodzielnie	kwalifikować	wyłącznie	osoby	bezdomne	do	
udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik 
nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrze-

bującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako 
zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub 
posiłków.
Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obej-
muje	artykuły	spożywcze	w	łącznej	ilości	ok	50	kg	w	tym:

Artykuły warzywne i owocowe: —
groszek z marchewką 3,2 kg,•	
fasola biała 3,2 kg,•	

koncentrat pomidorowy 1,12 kg,•	
buraczki	wiórki	1,05	kg,•	
powidła śliwkowe 1,80 kg,•	
sok	jabłkowy	klarowny	4l•	

Artykuły skrobiowe: —
makaron	jajeczny	4,5	kg,•	
makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg•	
ryż biały 3 kg,•	
kasza	gryczana	1,5	kg,•	
herbatniki maślane 0,8 kg,•	

Artykuły mleczne: —
mleko UHT 7 l,•	
ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,•	

Artykuły mięsne: —
szynka drobiowa 2,7 kg,•	
szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,•	
pasztet	wieprzowy	0,48	kg,•	
filet	z	makreli	w	oleju	1,53	kg,•	
cukier	biały	4	kg,•	
olej	rzepakowy	4	l,•	

Dania gotowe —
gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;•	

Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co naj-
mniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroni-
ska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, 
obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do 
spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posia-
dających	zaplecze	kuchenne	(m.in.	w	schroniskach	dla	bezdomnych,	jadło-
dajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrz-
nych	(np.	catering).

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej 
zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż 
do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca 
dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jed-
nakże	niż	do	80%	jego	całkowitej	ilości	(tj.	do	ok.	40,3kg).	W	zestawie	należy	
w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów 
spożywczych

W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby 
żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej 
proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opako-
wań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ 
nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu 

dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji 
Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarzą-
dzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych 

OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
warsztaty kulinarne;  —
warsztaty edukacji ekonomicznej; —
warsztaty dietetyczne; —
warsztaty niemarnowania żywności, —
inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze  —
akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbar-
dziej potrzebujących

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU              POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
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Sportowy świat  
Gminy Prószków!

Bycie sportowcem to przede wszystkim wiele wyrzeczeń, godzin spędzo-
nych na treningach i litry wylanego potu. Aby osiągnąć sukces, najpierw 

trzeba przełknąć gorycz porażki i nie przestawać wierzyć, że jesteśmy w sta-
nie osiągnąć zamierzony cel.

Z wielką dumą informujemy o kolejnych sportowcach, którzy wyróżnieni 
zostali przez Burmistrza Prószkowa. Do grona wybitnych reprezentantów 
Gminy Prószków dołączyły: Milena Zdzuj oraz Maria Bartusz, które dumnie 
reprezentują Gminę Prószków na arenie międzynarodowej.

SCORPION DANCE TEAM 
TURNIEJ W LEGIONOWIE

W weekend 11-12 stycznia, Scorpion Dance Team otworzył nowy sezon 
2020’ tańcząc na Ogólnopolskim Turnieju Tańca TIME FOR DANCE 

w Legionowie.
Nasi tancerze zaprezentowali premierowo wszystkie nowe choreografie 

w stylu disco dance. Zmierzyli się z silną konkurencją m.in. z Egurolla Dance 
Studio z Warszawy, Born 2 Dance z Legionowa, Gama z Kłodawy, Shock 
Dance ze Szczecina..

Scorpion Dance Team ostro pracował nad nowym programem już od 
warsztatów letnich w Poroninie od lipca 2019’. Ich ciężka praca została doce-
niona. Podczas turnieju zdobyli 3 złote medale, 2 srebrne i 2 brązowe.

Złoty medal: Mini Formacja DD Scorpion Boom, Mini Formacja DD Scor-
pion Junior, Formacja DD CRIME STORY Scorpion Junior.

Srebrny medal: Solo DD Martyna Drozd, Formacja DD BUBBLE GUM 
Scorpion Boom.

Brązowy medal:  Solo DD Paulina Budny, Mini Formacja DD Scorpion 
Elite.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Pod-
programie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz pod-
opiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywno-
ściowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji 
warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz 
podopiecznych to:

włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjono- —
wanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicja-
tywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
grupy	wsparcia	dla	różnych	kategorii	osób	w	trudnej	sytuacji	(np.	osoby	 —
starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych  —
potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej 
(z	wyłączeniem	 	pomocy	rzeczowej);
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym; —
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wyklucze- —
niem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda 

osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywno-
ściowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich 
skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych 
potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Dzia-
łania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych 
funduszy	unijnych	 (EFS	 i	PROW)	w	danym	województwie,	ale	muszą	być	
z nimi komplementarne.
Osoby zainteresowane  udziałem w programie proszone są o kontakt 

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prószkowie.  
tel. 77 464 30 53, 77 401 37 15

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU              POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019
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Trwają przygotowania  
do rundy wiosennej

Rozpoczął się okres przygotowawczy do rundy wiosennej na trawiastych 
boiskach. Dwa mecze kontrolne rozegrał już Orzeł Źlinice, który nie-

znacznie	uległ	zespołowi	MSK	Sokół	Niemodlin	i	zwyciężył	5:1	nad	Victorią	
Cisek. Piłkarze ze Źlinic zimę spędzili w środku tabeli – na 8 miejscu, tracąc 
do ostatniego miejsca na podium 7 pkt. Znając możliwości Orłów, w run-
dzie wiosennej mogą jeszcze sporo namieszać w klasie Okręgowej. 

25.04.2020  
sobota godz. 17:00, Prószków

Zapisy:  
www.maratonyopolskie.pl

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 najkrótszym,
jest czasem rozwoju,
jest czasem decydującym.

Wykorzystajmy teraźniejszość.

Ingeborg Odelga

25.04.2020 
sobota godz. 17:00, Prószków

Zapisy: 
www.maratonyopolskie.pl


