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Od 15 do 17 czerwca tancerze 
zespołu Scorpion DT brali 
udział w Mistrzostwach Europy 
World Artistic Dance Federation 
organizowanych w Szczecinie, skąd 
wrócili ze złotym medalem.      Str. 8

W niedzielę, 3 czerwca w Hotelu 
Arkas w Prószkowie odbył 
się koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Kaprys, który 
zogranizowany został z okazji 
Dnia Dziecka.           Str. 2

W tym roku w zawodach wzięły 
udział 22 drużyny, począwszy od 
przedszkolaków, aż po drużyny 
seniorskie, które rywalizowały ze 
sobą w sztafecie z przeszkodami 
oraz ćwiczeniach bojowych.   Str. 6

Scorpion DT  
najlepszy w Europie!

Koncert muzyki  
filmowej i bajkowej

Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze w Złotnikach

Gdy w 2008 roku organizowano pierwszą Paradę Orkiestr, zapewne niewielu spodziewało się, że zostanie ona tak miło 
przyjęta przez mieszkańców Opolszczyzny i na stałe wpisze się w kalendarz najważniejszych wydarzeń muzycznych. 

Str. 4
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Starosta Opolski Henryk Lakwa
oraz Dyrekcja Domu Pomocy  

Społecznej w Prószkowie
zapraszają  

wszystkich mieszkańców  
do Prószkowa na spotkanie  

„W ogrodach Meluzyny”  
Zamku Prószkowskich

 w dniu 5 sierpnia 2018 r.

Uroczystość rozpocznie się  
o godz. 15.00, a uświetnią  

ją występy zespołów:
- Przysieczanki

- Zespół muzyczny z Ukrainy
- Proskauer Echo

- Metrum Reni & Marko

Można będzie zobaczyć  
(unikalny na skalę światową) 

księgozbiór Królewskiego Instytutu 
Pomologicznego, zwiedzić  

„Salę Rycerską”, barokową kaplicę  
na zamku oraz  pospacerować  

alejkami przyzamkowego parku,  
a dla spragnionych i głodnych bufet.

W niedzielę, 3 czerwca w Hotelu Arkas 
w Prószkowie odbył się koncert Młodzieżo-

wej Orkiestry Dętej Kaprys, który zogranizowany 
został z okazji Dnia Dziecka. Koncert Muzyki 
Bajkowej i Filmowej, po raz kolejny cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. Duża sala hotelu 
wypełniona została po brzegi, a na przybyłych 
gości czekało mnóstwo atrakcji. Tuż po przekro-
czeniu progu, na dzieci czekały bajkowe stworze-
nia, a dorośli mogli napić się kawy i posmakować 
pysznego ciasta, które przygotowyali młodzi 
muzycy. 

Dodatkowe atrakcje nie przyćmiły jednak 
głównego punktu imprezy, czyli koncertu, 
który zrobił na przybyłych gościach piorunujące 
wrażenie. Magiczny klimat baśni i inspirująca 
muzyka ze znanych filmów, pozwoliła ponieść 
się wyobraźni niejednego widza. Gościem spe-
cjalnym była grupa taneczna Scorpion DT.

Orkiestra Dęta z Prószkowa zajęła w tym roku 
1. miejsce w Przeglądzie Orkiestr Dętych 

w Radłowie. Uczestniczymy w tym przeglą-
dzie od około 10 lat i znajdujemy się w ścisłej 
czołówce orkiestr dętych – mówi Piotr Pach. 
W pierwszą niedzielę miesiąca orkiestra z Prósz-
kowa wystąpiła w Kamieniu Śląskim. Koncert 

Orkiestra Dęta Prószków nagrodzona!
zgromadził sporo widzów, dzięki czemu praw-
dopodobnie już na stałe znajdzie się w kalen-
darzu imprez organizowanych przez gminę 
Gogolin. 

Warto wspomnieć, że w tym roku orkiestra 
obchodzić będzie swoje 55. urodziny i już powoli 
przygotowuje się do hucznej imprezy.

Orkiestra Dęta Prószków zaprasza wszystkich chętnych do nauki  
gry na instrumentach dętych i wstąpienia w szeregi orkiestry.

Koncert Muzyki Bajkowej i Filmowej

Sala pękała w szwach!

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Prószkowie 
już po raz 11 przygotowali program arty-

styczny, upamiętniający postać papieża Jana 
Pawła II. Spotkanie odbyło się w kościele p.w. św. 
Matki Bożej Bolesnej w Przysieczy. Pomysłodaw-
czyniami tego wydarzenia są pani Anna Lellek, 
nauczycielka religii oraz E. Tokarska – nauczy-
cielka j. polskiego. 

Podczas programu uczniowie wspólnie 
z przybyłymi wiernymi śpiewali pieśni maryjne 
i pielgrzymkowe.

Pamiętając o św. Janie Pawle II
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W piątek 8 czerwca 2018 r. w przedszkolu 
w Boguszycach odbył się Piknik Rodzinny, 

zorganizowany z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca 
i Dnia Dziecka. Ta niezwykła impreza, przycią-
gnęła na szkolne boisko rzesze dzieci z całymi 
rodzinami. Wszyscy zostali serdecznie przywitani 
przez panią Dyrektor Alinę Wasilewską i zapro-
szeni na wspólną zabawę. Po części oficjalnej 
nastąpiła część artystyczna, w której dzieci zapre-
zentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne 
i recytatorskie.

W dobry nastrój zgromadzonych wprowadzili 
rodzice z inscenizacją wiersza Juliana Tuwima pt. 
„Rzepka”.  Po obejrzeniu występu przyszedł czas 
na wspólną zabawę, którą prowadziły animatorki 
i zachęcały dzieci do wspólnych zabaw.

 Dla najmłodszych przygotowano liczne atrak-
cje, takie jak: malowanie buziek, kolorowe baloniki, 
puszczanie baniek mydlanych czy loteria fantowa 
pod hasłem „Każdy los wygrywa”. Dzieci mogły 

Parafia w Chrząszczycach powstała w 1285 
roku, wówczas wybudowano kościół para-

fialny. W tamtym okresie do parafii należały jesz-
cze inne sołectwa: Boguszyce (usamodzielniły 
się w 1887 roku), Ochodze (w 1889 roku przyłą-
czone zostały do parafii w Komprachciach) oraz 
Domecko, które usamodzielniło się w w 1961 
roku. Obecnie, na czele parafii stoi ks. Proboszcz 
Krystian Ziaja, który pod swoją opieką duszpa-
sterską ma mieszkańców Chrząszczyc, Złotnik, 
Górek oraz Folwarku.

Co roku, z okresie letnim w parafii Chrząsz-
czyce obchodzony jest Parafialny Turniej Pił-
karski – tak było i tym razem. Ostatni dzień 
maja upłynął w Chrząszczycach upalnie i na 
sportowo. Już po raz XIV odbył się Parafialny 
Turniej Piłkarski. Na boisko w Chrząszczycach 
zjechali się reprezentanci Złotnik, Folwarku, 
Górek oraz Chrząszczyc. Ostatecznie, po zacię-
tej walce zwycięzcami turniej zostali zawodnicy 
z Folwarku, drugie miejsce przypadło Górkom, 
a trzecie gospodarzom – Chrząszczycom. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju wybrany został 
Mateusz Steinhoff z Folwarku. Tytuł Króla Strzel-
ców również powędrował do Folwarku, do 
Kamila Czerner. 

XIV Parafialny 
Turniej Piłkarski  
w Chrząszczycach

Sukces Julii

22 maja w Collegium Maius Uniwersytetu 
Opolskiego odbyły się XLVIII eliminacje 

wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego „Poezja i Proza na Wschód od Bugu”. 
Organizatorem spotkania był Opolski Oddział 
Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-
Wschód, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opol-
skiego i Biblioteka Wydziału Filologicznego Uni-
wersytetu Opolskiego. Honorowy patronat nad 
konkursem objął Kurator Oświaty w Opolu. Julia 
Joanna Cebula – uczennica PSP w Zimnicach 
Wielkich zajęła 1. miejsce w kategorii szkół gim-
nazjalnych. Jednogłośnie oceniono jej występ 
jako najlepszy, przyznając jej Nagrodę Grand Prix. 
Monolog o historii drzwi z „Czarnobylskiej modli-
twy. Kroniki przyszłości” Swietłany Aleksiejewicz 
wzruszył nie tylko jurorów, ale i publiczność. 
Opiekunem Julii była pani Jolanta Drwięga.

Julia J. Cebula (czwarta od lewej)  
w gronie laureatów

Podczas trwania turnieju przewidziano rów-
nież atrakcje dla całych rodzin, które mogły wziąć 
udział w rodzinnych konkurencjach sportowych. 
Ciekawą atrakcją była również możliwość przeje-
chania się prawdziwą bryczką. 

Podziękowania dla głównego organizatora 
turnieju, Pana Krystiana Mróz oraz dla licznych 
sponsorów: Hotel Arkas, Wintydż oraz Bieg 
Opolski.

Piknik Rodzinny w Boguszycach
bawić się w specjalnie przygotowanym dla nich 
kąciku zabaw, w którym były klocki Play Mobile. 
Zorganizowana została także galeria prac pla-
stycznych pod hasłem „Podsumowanie projektu 
edukacyjnego opartego na nowatorskiej meto-
dzie Doroty Dziamskiej„ oraz Edukacja przez ruch 
pt. „Zaczarowana kraina kredek, muzyki i zabawy”.  
Zgodnie z powszechnie znaną zasadą, że „przez 
żołądek do serca”, pamiętano także o odpowied-
nim poczęstunku. Były zapiekanki, pizza, pyszne 
domowe wypieki przygotowane przez rodziców 
oraz napoje.

Przedszkole w Boguszycach składa serdeczne 
podziękowania wszystkim osobom, które pomo-
gły w organizacji festynu.
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Opolskie Eduko 2018

W ramach realizacji grantu konkursowego 
„Opolskie EDUKO 2018” otrzymanego przez 

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, dzięki 
inicjatywie i zaangażowaniu Pani Magdaleny 
Poprawka, mieszkańcy gminy Prószków wzięli 
udział w bezpłatnych warsztatach dla dzieci i ich 
opiekunów pod nazwą „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie – szklakiem regionalnej historii, sztuki 
i nauki”. W warsztatach uczestniczyła grupa ok. 
30 osób, które brały udział m.in. w zajęciach przy-
rodniczo-plastycznych w nadleśnictwie Prószków, 

Rozpoczęło się tradycyjnie. Mieszkańcy i wszy-
scy przybyli goście ustawili się wzdłuż głów-

nej ulicy Prószkowa, aby o godzinie 18:00 podzi-
wiać przemarsz uroczystej, bo jubileuszowej 
Parady Orkiestr. Następnie na scenach Ośrodka 
Kultury i Sportu zaprezentowało się aż trzyna-
ście wspaniałych orkiestr: Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej Kędzie-
rzyn Koźle, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Bazany, 
Miejska Orkiestra Dęta Żywiec,  Orkiestra Dęta 
z Kotulina, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gogo-
lina, Orkiestra Dęta Górażdże, Moravska Veselka 
z Czech, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Chrząstowice,  Reprezentacyjna Orkiestra Miasta 

X Prószkowska Parada Orkiestr Dętych
Gdy w 2008 roku organizowano pierwszą Paradę Orkiestr, zapewne niewielu spodziewało się, że zostanie ona tak miło 
przyjęta przez mieszkańców Opolszczyzny i na stałe wpisze się w kalendarz najważniejszych wydarzeń muzycznych. 

warsztatach ceramicznych, a także w wycieczce do 
Zamku w Niemodlinie i parku dendrologicznego. 

Uroczyste zakończenie projektu odbę-
dzie się 13 lipca, w kościółku poewangelickim 
w Prószkowie.

Prószków. Gościem specjalnym była Orkiestra 
Reprezentacyjna Federalnych Sił Zbrojnych Nie-
miec – das Musikkorps der Bundeswehr, która 
po raz pierwszy pojawiła się w Polsce, właśnie 
w Prószkowie. Na zakończenie wyjątkowych kon-
certów orkiestry zebrały się wspólnie pod dużą 
sceną i razem zagrały hymn Unii Europejskiej 
„Oda do radości”. Był to wzruszający moment, 
który pokazał, że pomimo różnych kultur i naro-
dowości, muzyka łączy ludzi z całego świata.

Das Musikkorps der Bundeswehr

Orkiestra Reprezentacyjna Federalnych Sił 
Zbrojnych Niemiec gościła w gminie Prószków 
od 20 do 24 czerwca i czas ten wykorzystali nie-
zwykle pracowicie. W środę, 20 czerwca orkie-
stra swój pierwszy koncert w Polsce zagrała na 
terenie Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec 
w Opolu, był to przedsmak koncertu w Filharmo-
nii Opolskiej, który odbył się 21 czerwca, wspól-
nie z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Kaprys. Pobyt 
Orkiestry Reprezentacyjnej był w Polsce bardzo 
intensywny. Następnego dnia odbył się koncert 
w prószkowskim zamku dla podopiecznych 
Domu Pomocy Społecznej, a wieczorem udali się 
do Raciborza, aby dać kolejny koncert.

Märchennacht 2018
--------------------------
Bajkowa Noc 2018 

w Folwarku/in Folwark
W nocy z 16 na 17 lipca 2018 roku 

(poniedziałek/wtorek) Mniejszość Niemiecka 
– DFK Folwark oraz Zarząd Gminny TSKN 
w Prószkowie organizuje spotkanie dla 
dzieci ze światem niemieckich bajek. 

Czas trwania:•	  od godz. 18.30  
(16.07 poniedziałek) do godz.10.00  
(17.07. wtorek).
Uczestnicy:•	  dzieci od 6 do 10 lat  
(max. 15 dzieci). 
Gdzie•	 : Siedziba DFK/Dom spotkań Folwark.
Warunek uczestnictwa:•	  pisemna zgoda 
rodziców.
Koszt 10 PLN od osoby.•	  Zapisy u pani 
Teresy Iwańskiej, przewodn. DFK Folwark 
pod  nr tel. kom. 518 500 796. Decyduje 
kolejność zgłoszeń.
Tradycyjne bajki w języku niemieckim •	
i polskim . Będą konkursy i zabawy.
Dzieci zabierają z sobą rzeczy potrzebne •	
do spania, np. śpiwory, maty, materace, 
koce.
Gwarantujemy posiłki (kolację i śniadanie •	
w cenie).

Dzieci śpią w siedzibie DFK w śpiworach, 
na materacach, co stanowi dla nich dużą 

atrakcję. Opiekunowie przygotowują 
wspólnie z dziećmi kolację i śniadanie.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, 
rodziców oraz opiekunów.  

Wir laden herzlich ein!!!!

Organizator: TSKN Zarząd Gminny 
w Prószkowie

 Przewodniczący Norbert Rasch  
nrasch@poczta.onet.pl

i Gminy Siewierz, Orkiestra Blasskapelle Świbie 
oraz nasze lokalne orkiestry – Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta Kaprys oraz Gminna Orkiestra Dęta 
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DOBRY START- DLA UCZNIA
300 ZŁOTYCH – tyle wynosi świadczenie ,,Dobry start”  
dla każdego uczącego się dziecka

Rodziny otrzymają raz w roku 300 zł. na każde dziecko uczące się w szkole bez względu na dochody. Po 
raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w 2018 r. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln. uczniów.
Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukoń-

czenia 20 roku życia (w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawo-
wej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, 
szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym 
ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowaw-
czym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym). Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzy-
mają je do ukończenia 24 roku życia.

Jak otrzymać świadczenie?
Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun 

prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej- 
rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wycho-
wawczej albo osoba ucząca się.

Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie w dziale świadczeń 
rodzinnych który realizuje obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu 500+. Wnioski 
o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane: elek-
tronicznie od dnia 1 lipca 2018 r. oraz w formie tradycyjnej (papierowej) od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 
30 listopada 2018.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia włącznie, świadczenie zostanie 
wypłacone nie później niż do 30 września 2018r.  Wnioski złożone w okresie od 1 września do 30 listo-
pada będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. 

W celu usprawnienia procedury przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania 
i doręczenia decyzji administracyjnej będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania 
świadczenia a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie Dobry Start jest zwolnione od podatku, nie podlega również wliczeniu do dochodu 
przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Świadczenie nie przysługuje na 
dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. 
zerówce. Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz 
pod numerem tel. 774013732, 774643053

Dzień Otwarty 
Nadleśnictwa 
Prószków

Jak wyobrażacie sobie pracę leśnika? By wyko-
nywać ten zawód trzeba mieć zarówno wraż-

liwe serce, jak i sprawne mięśnie. Dlaczego? 
Serce, bo las trzeba kochać, a sprawne mięśnie 
- bo praca leśniczego to ciężka fizyczna harówka. 
Leśniczy to osoba wszechstronnie uzdolniona:  
zarządza, organizuje i nadzoruje, zajmuje się 
szkółkami, hodowlą, ochroną, a także zwalcza-
niem przestępstw i wykroczceń w lesie. Choć od 
lat zawód leśniczego budzi ogromny szacunek, 
to od całkiem niedawna mamy okazję z bliska 
zobaczyć jak wygląda jego praca. 

Nadleśnictwo Prószków po raz kolejny otwo-
rzyło swoje drzwi dla mieszkańców,  organizując 
przy tym fantastyczną imprezę. Prócz możliwo-
ści zwiedzania obiektów nadleśnictwa, wszyscy 
przybyli goście mieli okazję posłuchać koncertu 
myśliwskiej orkiestry gminy Komprachcice, wziąć 
udział w degustacji miodów, dziczyzny i innych 
darów natury, a także zobaczyć prezentację 
nowoczesnych maszych leśnych. Na najmłod-
szych czekały gry i zabawy, a nieco starsi mogli 
podziwiać ogromne metalowe roboty postaci 
z filmów. 

Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy 
i do zobaczenia w przyszłym roku!

1 czerwca 2018 roku na stadionie miejskim 
w Prószkowie odbył się Dzień sportu pod 

hasełm „Sport dla zdrowia i uśmiechu”. Inicjatorem 
wydarzenia była Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie.

Głównym celem było przede wszystkim:
- możliwość spędzenia czasu wolnego w spo-

sób aktywny i w doborowym towarzystwie,
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez 

podejmowanie różnych form aktywności 
ruchowej, 

- zachęcenie do aktywnego spędzania czasu 
z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi, propago-
wanie „zdrowej” gry zgodnie z duchem walki 
i zasadą „fair play”,

- rozwijanie zainteresowań, umiejętności 
i uzdolnień adekwatnych do możliwości 
uczestników poprzez udział w różnych grach 
i zabawach.

1 czerwca – Dzień sportu pod hasełm:

„Sport dla zdrowia i uśmiechu”
Ponadto szeroko 

rozumiana Kultura 
fizyczna (sport, wy- 
chowanie fizyczne 
i rekreacja).

Po oficjalnym powitaniu uczestników przez 
władze szkolne, nastąpiły pokazy taneczne 
uczniów naszej szkoły (dziewczynki z klasy VI i VII).

Po wspólnej rozgrzewce przy muzyce, każdy 
z uczestników, aby móc wziąć udział w konku-
rencjach (dla kl. I-III oraz dla IV-VII) musiał odebrać 
kartę startową. Na kartach opiekunowie stacji 
wpisywali określoną liczbę punktów za wykona-
nie zadania.

Podczas tego Dnia uczniowie mieli do dys-
pozycji wiele ciekawych konkurencji ogólnoro-
zwojowych, m.in. wykonywanie gazetowych kul 
kształtujących zręczność manualną u dzieci (kl. 
I-III). Ponadto odbył się turniej piłki nożnej dla 
uczniów klas V-VII, którego zwycięzcami zostali 
chłopcy z kl. VII a i VII b, II miejsce zajęli repre-
zentanci klasy V. Natomiast ostatnie miejsce na 
podium wywalczyli sobie uczniowie z klasy VI.

Po ukończeniu konkurencji na uczniów cze-
kały także inne dodatkowe atrakcje: bieg zwin-
nościowy na drabince koordynacyjnej, pokony-
wanie torów przeszkód, czy chusta animacyjna 

„Klanza”. Atrakcją były także ćwiczenia i układy 
taneczne przy muzyce (taniec fitness oraz ćwi-
czenia na stepach).

Podczas Dnia sportu pracę organizacyjną 
wspomogli wolontariusze z Publicznego Gim-
nazjum w Prószkowie, którzy zgodnie z przydzia-
łem odpowiednich zadań bacznie czuwali nad 
przebiegiem poszczególnych konkurencji.

Wszystkie ukończone konkurencje rekreacyj-
no-sportowe były nagradzane pamiątkowym 
dyplomem oraz medalem.

Uczniowie pomimo bardzo ciepłej pogody 
i braku chmur świetnie dawali sobie radę z każ-
dym zadaniem, a uśmiechy podczas zabaw 
mówiły same za siebie. Każdy uczestnik podej-
mując działanie z pełnym zaangażowaniem nie 
mógł w tym dniu zejść ze stadionu bez medalu.



lipiec 2018strona 6

Sprzątaj po swoim pupilu!

Burmistrz Prószkowa przypomina, że zgodnie  z §14 ust. 7 Uchwały Nr 
XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2016 r., 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Prószków, właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do nie-
zwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta 
w miejscach publicznych. 

Przypominamy, że właścicielowi, który nie wywiązuje się z tego obo-
wiązku, policja może wystawić mandat karny w wysokości nawet 500,00 zł.

Posiadasz plastikową Kartę Dużej Rodziny 
i chcesz uzyskać dostęp do elektronicznej 

formy Karty?
Aby móc zalogować się do aplikacji mKDR 

i wyświetlić swoją Kartę Dużej Rodziny, konieczne 
jest złożenie wniosku o przyznanie elektronicznej 
formy Karty.

Wniosek o przyznanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny można zło-
żyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie, wypełniając 
wniosek w formie papierowej. Wniosek o KDR można pobrać na stronie 
internetowej: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wspar-
cie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-
wydanie-duplikatu/

Pamiętaj – jeśli wnioskujesz o elektroniczną formę Karty, koniecznie 
wypełnij załącznik ZKDR-04 – podaj w nim numer telefonu komórkowego 
i adres e-mail członka rodziny, dla którego chcesz wyrobić elektroniczną 
formę Karty, a także wskaż, kto będzie mógł wyświetlać Kartę tej osoby (czy 
tylko ta osoba, czy również rodzic lub małżonek rodzica).

Najprościej i najszybciej złożysz wniosek za pośrednictwem Por-
talu Informacyjno-Usługowego Emp@tia– empatia.mpips.gov.pl. 

Jakie funkcje ma aplikacja mKDR?
Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:
rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz •	
małżonka;
aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokali-•	
zacji, frazy;
funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielają-•	
cych zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod •	
pin.
Jak uzyskać mKDR?

1.  Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny możesz po złożeniu wniosku 
on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub można złożyć go w urzę-
dzie miasta/gminy.

2.  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazałeś 
dostaniesz numer swojej karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS w którym 
podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.

3.  Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google 
Play lub Apple Store na swój telefon.

4.  Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na 
twoim smartfonie.

W przeszłości każdy z nas miał marzenia. Jeden chciał zostać pilotem, 
drugi lekarzem, a trzeci strażakiem. Wraz z wejściem w dorosłość 

w większości przypadków dziecięce plany poszły w niepamięć, jednak 
niektórzy postanowili pójść w kierunku, w którym chcieli podążać już od 
małego i zostali strażakami. Chyba każdemu praca strażaka  kojarzy się 
niemal wyłącznie z gaszeniem pożarów. Owszem, do podstawowych obo-
wiązków strażaka zaliczyć trzeba uczestnictwo w akcjach, których głównym 
zadaniem jest ugaszenie powstałego pożaru, jednak prócz tego ma on sze-
reg innych, równie ważnych zadań do spełnienia – jednym z nich jest stałe 
podnoszenie swoich umięjętności. 

Ważnym sprawdzianem dla wszystkich strażaków organizowane są co roku 
gminne zawody sportowo-pożarnicze, które obyły się na boisku sportowym 
w Złotnikach. Organizatorem zawodów było OSP Prószków, we współpracy 
z OSP Złotniki. W tym roku wystartowały w nich aż 22 drużyny, począwszy od 
przedszkolaków, po drużyny seniorskie, które rywalizowały ze sobą w sztafe-
cie z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. Nad prawidłowym przebie-
giem zawodów czuwał sołtys i prezes OSP Złotniki, Jerzy Wocka. Najlepszy 
wynik, w kategorii seniorów oraz w kategorii kobiet osiągnęły drużyny z OSP 
Chrząszczyce i to do nich powędrował puchar z rąk Burmistrz Prószkowa, Pani 
Róży Malik oraz komendanta gminnego OSP, Tadeusza Domaradzkiego. 

Seniorska drużyna pożarnicza:
1. OSP Chrząszcyce
2. OSP Ligota Prószkowska
3. OSP Źlinice-Boguszyce
4. OSP Złotniki
5. OSP Prószków
6. OSP Jaśkowice
Kobieca drużyna pożarnicza:
1. OSP Chrząszcyce
2. OSP Złotniki

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Złotnikach
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2018 r. 
zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz  ustawą o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy. 

Terminy składania wniosków
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadcze-

niowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą 
elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze / świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami: 
-  do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata tych świadczeń przysługu-

jąca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;
-  do dnia 30 września, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata tych świadczeń następuje 

do dnia 30 listopada;
-  w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do w/w świadczeń 

oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje   do dnia 31 grudnia;
-  w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz 

wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia;
-  od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do w/w 

świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego.

Natomiast od 01.11.2018 r. zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych  
rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy

Terminy składania wniosków
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyj-

mowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną 
- od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
-  do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących 

świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
-  od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 

wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
-  od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 

przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego.

Jubileusz 25 
lat Klubu Skata 
Ramsch Chrzowice

W piątek, 1 czerwca w Folwarku, członkowie 
Klubu Skata Ramsch Chrzowice świętowali 

swój okrągły jubileusz. Nie zabrakło słów uznania 
dla wieloletnich członków, podziękowań oraz 
uhonorowania ich pamiątkowymi dyplomami.  
Głównym punktem spotkania był jednak Jubile-
uszowy turniej.

Historia SKATA w naszej gminie sięga już 
ponad 25 lat, a wszystko rozpoczęło się pod 
koniec września 1993 roku, gdy postanowiono 
założyć klub skatowy pod nazwą „Klub Skata 
Sportowego Ramsch Chrzowice”. Inicjatorami 
powołania klubu byli Panowie: Leonard Wotzka, 
Leonard Cebula, Otmar Margos, Karol Skrzyp-
czyk, Franciszek Kornek oraz Marcin Wójcik. 
W 1994 r. dołączyli do klubu kolejni członkowie, 
Helmut Smolin i Konrad Odelga. Pierwszym Pre-
zesem wybrany został Otmar Margos, który peł-
nił tę funkcję przez 5 kadencji, aż do 2013 r. Od 
2013 do 2017 r. funkcję Prezesa pełni Franciszek 
Kornek.  Od 2017 r. na czele Klubu stoi Leonard 
Cebula.  Obecnie klub liczy 14 aktywnych człon-
ków grających i 20 sympatyków skata. 

Klub zajmuje się organizacją licznyc zawo-
dów, począwszy od Zawodów Ligowych, po 
Grand Prix Opolskie, Zawody o Puchary Wójta, 
Burmistrza i Posła, Ryszarda Galla. 

Największym sukcesem było zdobycie Dru-
żynowego Pucharu Polski w 2008 r. w Jastrzę-
biu Zdroju. Drużyna składała się z nieżyjącego 
już Prezesa Otmara Margos, Leonarda Wotzka, 
Franciszka Kornek i obecnego Prezesa Leonarda 
Cebula. Było to wyróżnienie dla Gminy Prószków 
oraz całego regionu Opolskiego.

W dalszym ciągu staramy się i zachęcamy mło-
dzież oraz dzieci do kultywowania gry w skata. 
Jesteśmy w stanie pomóc im w nauce podstaw 
skata. Gra ta mobilizuje do myślenia i liczenia.

Wyniki Jubileuszu 25 lat klubu Ramsch 
Chrzowice:

1). Paweł Siendzielorz – Ramsch Chrzowice
2). Jerzy Stanulla – Strzelce Opolskie
3). Józef Kadłuczka – Dąbrówka Górna
4). Joachim Jarosz – Karolinka Kamień Śląski
5). Robert Pawelczyk – Ramsch Chrzowice
Podziękowania za sponsorowanie Jubile-

uszu 25 lat:
1). Impex Piechota; 2). Galeria Centro; 3). Hotel 

Arkas Prószków; 4).Restauracja Antek Źlinice;  
5). Bar Maja Folwark i wielu innym sponsorom!

Fundacja Tenis Prószków w czerwcu rozpo-
częła szóstą edycję szkółki tenisowej. Łącznie 

powstało dziewięć grup zaczynając od przed-
szkolaków, a na osobach dorosłych kończąc. – Od 
czerwca na kortach po raz pierwszy odbywają się 
zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat, jest również spe-
cjalna Strefa Kobiet i liga tenisowa dla mężczyzn. 
Oprócz tego, w nawiązaniu do poprzednich edycji, 
są grupy dla dzieci do lat 10, powyżej lat 10 i mło-
dzieży. Łącznie w tenisa gra blisko 70 osób – mówi 
Sława Wójciak, prezes Fundacji. 

W pierwszym tygodniu wakacji ruszyły dodat-
kowo półkolonie. W zeszłym roku zainteresowa-
nie było bardzo duże w związku z tym, tego lata 
fundacja zorganizowała trzy turnusy takich zajęć. 

Tenis – gram, bo lubię!
W ostatnim tygodniu czerwca pierwsza grupa 
od rana spędzała czas na korcie. Dzieci oprócz 
treningów typowo tenisowych poznały cztery 
największe turnieje wielkoszlemowe i wiele cie-
kawostek dotyczących Australian Open, French 
Open, Wimbledonu i US Open. W lipcu kolejni 
zawodnicy wezmą udział w półkoloniach – Prak-
tycznie wszystkie miejsca zostały zajęte już w maju. 
Łącznie 40 dzieci za darmo będzie uczestniczyć 
w półkoloniach. Wszystko dzięki urzędowi miasta 
Prószków. To dotacje pozwalają na organizowanie 
wszystkich treningów tak, by mieszkańcy za darmo 
uczyli się grać w tenisa  – dodaje pani Sława.

Wszystkie osoby zainteresowane grą w tenisa 
zapraszamy na kort miejskie do Prószkowa.
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Die Welt braucht friedliche Zeiten. 
Die Welt braucht Frieden.
 
Frieden kannst du nur geben
wenn du ihn im Herzen verspürst. 
 
Pokój jest potrzebny na całym świecie.
Świat potrzebuje pokoju. 
 
Możesz obdarować innych pokojem 
tylko wtedy, kiedy posiadasz pokój w sercu.  
 

Ingeborg Odelga

Klasa Okręgowa

Piłkarze Orła Źlinice pomimo szczerych chęci 
nie zdołali awansować do wyższej klasy rozgryw-
kowej. Pomimo tego sezon zaliczyć mogą do bar-
dzo udanych i kończą go na 3 miejscu w tabeli 
z dorobkiem 58 punktów. Uroczyste zakończenie 
sezonu odbyło się w Restauracji Antek w Żli-
nicach, podczas którego Prezes Henryk Olsok 
podzięował trenerowi Tomaszowi Copik, zawod-
nikom, kibicom oraz sponsorom, za udany sezon 
i wsparcie drużyny. 

Klasa B, grupa X

Podsumowując rozgrywki w klasie B możemy 
mieć nieco mieszane uczucia. Kandydat do 
awansu LKS Polonia Prószków na ostatniej prostej 
zgubił punkty i ostatecznie uplasował się dopiero 

Scorpion Dance 
Team najlepszy 
w Europie!

Od 15 do 17 czerwca tancerze zespołu Scor-
pion DT brali udział w Mistrzostwach Europy 

World Artistic Dance Federation organizowanych 
w Szczecinie, skąd wrócili ze złotym i trzema 
srebrnymi medalami Mistrzostw Europy!

1. miejsce | Scorpion Junior | Urban Street 
Dance | Small Teams | Juniors | BAYWATCH

2. miejsce | Scorpion Boom | Urban Street 
Dance | Small Teams | Juveniles | DOSTAWCY 
PIZZY

2. miejsce | Scorpion Elite | Urban Pop Dance | 
Small Teams | Youth & Adults

2. miejsce | Scorpion Boom | Urban Pop Dance 
| Small Teams | Juveniles

Zakończenie roku szkolnego to czas na pod-
sumowanie nie tylko wyników w nauce, ale 

i w sporcie. W tym roku królową sportu w szkole 
w Zimnicach Wielkich była piłka siatkowa. 
W finale wojewódzkim Igrzysk LZS szkół Wiej-
skich w mini-piłce siatkowej, uczniowie Szkoły 
Podstaowej, 10 maja wywalczyli złoto, a ich starsi 
koledzy z gimnazjum – srebrny medal. Zdobywcy 
II miejsca  rozegrali 14 meczy i wszystkie, z wyjąt-
kiem ostatniego wygrali w tie-breaku. Drużyna ta 
fizycznie i psychicznie spisała się na medal.

Uczniowie z gimnazjum zagrali 22 mecze 
przegrywając z Kędzierzynem-Koźlem, Strzel-
cami Opolskimi, Domaszowicami i Lubrzą. Co 
ważne, zawodnicy zaprzyjaźnili się ze sobą i na 
meczach jedni drugim kibicowali.

Półfinał wojewódzki uczniów gimnazjów 
odbył się w Kędzierzynie-Koźlu na hali Widowi-
skowo-Sportowej Azoty. Uczniowie po wygra-
nym pierwszym meczu spotkali się z zawodni-
kami z Kędzierzyna (młoda Zaksa) i zagrali bardzo 
dobry mecz przegrywając 7 i 5 punktami każdego 
seta. Nieoficjalnie najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został nasz zawodnik Tomasz Wotzka.

Zarówno I jak i II miejsce dawało prawo 
startu w turnieju międzynarodowym. W sobotę, 
19.maja pojechaliśmy do Krnova na Turniej Mię-
dzynarodowy, gdzie uczniowie Szkoły Podsta-
wowej pomimo dużego osłabienia zdobyli złoto, 
natomiast zawodnicy z gimnazjum zdobyli brą-
zowy medal. 

Warunkami fizycznymi i strojami zdecydo-
wanie ustępowaliśmy rywalom, ale po pierw-
szym gwizdku to nas podziwiano i niejeden 
raz ręce same składały się do oklasków – mówi 
Joachim Wocka. U nas nie tylko chłopcy grają 
w piłkę siatkową. Nasze dziewczyny trenowały 
bardzo ciężko, rozegrały 7 sparingów, grały 
w amatorskiej lidze w Krapkowicach ale niestety 
w losowaniu trafiły na Komprachcice, które są 
aktualnymi mistrzyniami województwa. Po prze-
granym meczu dziewczyny z gimnazjum zajęły 

Siatkarskie złoto i srebro dla Zimnic

w półfinale drugie miejsce i nie awansowały dalej. 
Jestem pewny, że każda drużyna za wyjątkiem 
Komprachcic i Graczy była przez nas do pokona-
nia. Na zakończenie chciałbym podziękować tym 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu 
a naszym uczniom życzyć udanych sportowych 
wakacji – dodaje J. Wocka.

Podsumowanie sezonu 2017/2018
na trzeciej pozycji z dorobkiem 61 pkt., tracąc do 
lidera LKS Korona Krępna 7 pkt. Pozytywnym 
zaskoczeniem jest miejsce i dorobek benia-
minka ligi KSC Chrząszcyce. Drużyna zanotowała 
w swoim debiutanckim sezonie 31 pkt, kończąc 
sezon na 8 miejscu. Nieco mniej punktów (27) 
zdobyli piłkarze z Przysieczy, którzy ostatecznie 
zakończyli rozgrywki na 10 miejscu.

II liga kobiet, gr. Śląska

Sezon 2017/2018 nie należał do zbyt udanych 
dla piłkarek MKS Gwiazda Prószków, głównie ze 
względu na piętrzące się kontuzje podopiecz-
nych Sandry Zylla. Pomimo tego sezon kończą 
na 9 miejscu w ligowej tabeli i z optymizmem 
przygotowują się do nowego sezonu.


