
W środę, 20 lipca odbyło się oficjalne otwarcie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków. Inwestycja obejmowała również 
budowę parkingu bike&ride w m. Prószków wraz z budową łącznika drogowego drogi 
gminnej nr 104849 O ul. Strzeleckiej w Złotnikach z drogą wojewódzką nr 414.
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W wakacje nie można 
się nudzić! W naszej 
gminie to już coroczna 
wakacyjna tradycja – 
Ośrodek Kultury i Sportu 
w Prószkowie organizuje 
Letnie Półkolonie dla 
dzieci.

26 lipca swoje 96 
urodziny obchodziła 
Pani Ingeborg Odelga 
– nasza gminna 
poetka, miłośniczka 
twórczości Josepha von 
Eichendorffa.

W pierwszych dniach 
lipca, delegacja gminy 
Prószków miała okazję 
odwiedzić przyjaciół 
z Ternberg. Bogaty 
program wizyty 
pozwolił na wymianę 
doświadczeń, poznanie 
walorów i historii miasta 
partnerskiego.

Letnie Półkolonie  
z OKiS-em

96. urodziny  
Ingeborg Odelga

22 lata partnerstwa  
z miastem Ternberg
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Ciąg pieszo-rowerowy 
oficjalnie otwarty!
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Orzeł Źlinice to jeden z najbardziej uty-
tułowanych klubów w  naszej gminie, 

który od lat reprezentuje gminę Prószków 
na szczeblu rozgrywek okręgowych. Hi-
storia zespołu sięga 1982 roku. Wieloletni 
rozwój klubu oraz zaangażowanie prezesa 
Henryka Olsoka, sprawiają że piłka noż-
na jest wciąż najpopularniejszym sportem 
wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. 

Świętowanie rozpoczęło się już w sobotę, 
towarzyskim meczem z  zaprzyjaźnionym 
zespołem Fortuna Głogówek, a  następnie 
wszyscy mieli okazję wziąć udział w zaba-
wie tanecznej oraz koncercie Markusa P. 
Niedziela była dniem nieco bardziej oficjal-
nym. Obchody rozpoczęły się od uroczystej 
Mszy Świętej oraz przemarszu wraz z  or-
kiestrą na boisko sportowe. 

Wśród gości nie mogło zabraknąć Bur-
mistrza Prószkowa, Krzysztofa Cebuli, który 
podziękował prezesowi Orła Źlinice za do-
tychczasową współpracę na rzecz klubu oraz 
promowanie sportu w Gminie Prószków. Na 
miejscu obecny był również Marszałek Wo-
jewództwa Opolskiego Andrzej Buła, przed-
stawiciele Opolskiego Związku Piłki Nożnej 
oraz reprezentanci Odry Opole. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na 
dalsze świętowanie. Na scenie pojawiła się 
Karolina Trela, a na zaproszonych gości cze-
kała kawa i kołacz. Najmłodsi mogli wziąć 
udział w turnieju piłki nożnej, a następnie 
podziwiać występ Dawida Krzyżowskiego 
– mistrza Polski w freestyle Football.

Na zlecenie
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie,  

46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 6
Redaktor naczelny: Karolina Sobotkiewicz 

e-mail: kronikarz@opoczta.pl,  
tel. 535 360 843

40-lecie Orła Źlinice

W weekend 23/24 lipca Orzeł Źlinice świętował 40-lecie istnienia klubu.  
Z tej okazji na stadionie sportowym w Źlinicach zorganizowano huczny festyn. 
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Burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebu-
la wraz z  Panem Panem Szymonem 

Ogłazą – Członkiem Zarządu Woje-
wództwa Opolskiego, Panem Henrykiem 
Lakwą – Starostą Opolskim, Panem 
Grzegorzem Cebulą – z-cą Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, Panem 
Piotrem Adamczykiem – Inspektorem 
nadzoru oraz radnymi: Klaudią Lakwa, 
Arnoldem Kucem, Dawidem Kochan-
kiem, Markiem Zgodą oraz Winicjuszem 
Badura i sołtysem Złotnik Jerzym Wocka 
oficjalnie otworzyli ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na od-
cinku Złotniki – Prószków. Wśród zapro-
szonych gości były również przedszko-
laki z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Złotnikach.

Realizacja tego przedsięwzięcia nie by-
łaby możliwa gdyby nie dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 oraz wsparcie Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w  Opolu, Starostwa 
Powiatowego w  Opolu oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego w Opolu.  

22 lata temu gmina Prószków nawiąza-
ła partnerstwo z miastem Ternberg 

w Austrii. Celem partnerstwa jest wymiana 
kulturowa, gospodarcza oraz informacyjna. 
Partnerstwo to nie sucha wymiana uprzej-
mości, oficjalne przemówienia i uściski dło-
ni. Prawdziwe partnerstwo to nawiązane 
przyjaźnie które trwają lata i które chce się 
pielęgnować z pokolenia na pokolenie. Tak 
właśnie można opisać nasze partnerstwo 
z miastem Ternberg.

Partnerstwo, które trwa

Ciąg pieszo-rowerowy oficjalnie otwarty!
W środę, 20 lipca odbyło się oficjalne otwarcie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku 
Złotniki-Prószków. Inwestycja obejmowała również budowę parkingu bike&ride w m. Prószków wraz z budową łącznika 
drogowego drogi gminnej nr 104849 O ul. Strzeleckiej w Złotnikach z drogą wojewódzką nr 414.

22 lata partnerstwa z miastem Ternberg
W  pierwszych dniach lipca, delegacja 

gminy Prószków miała okazję odwiedzić 
przyjaciół z Ternberg. Bogaty program wi-
zyty pozwolił na wymianę doświadczeń, 
poznanie walorów i  historii miasta part-
nerskiego. Wizyta naszej delegacji zbie-
gła się z  uroczystościami na cześć miasta. 
Burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebula 
wspólnie z  Burmistrzem Ternberg Panem 
Günther Steindler miał zaszczyt otwo-
rzyć coroczną imprezę. Wspólnie nie tylko 

doceniliśmy obustronny wkład w  budowanie 
tych przyjaźni, ale dostrzegliśmy jak istotna 
jest bezpośrednia i osobista możliwość wymia-
ny doświadczeń. Będąc w  Ternberg miałem 
między innymi okazję poznać sposób funkcjo-
nowania tamtejszego urzędu miasta – relacjo-
nował Burmistrz Prószkowa.

Już planowane jest kolejne spotkanie, 
tym razem goście z  Ternberg odwiedzą 
Prószków.
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W wakacje nie można się nudzić! W na-
szej gminie to już coroczna wakacyjna 

tradycja – Ośrodek Kultury i Sportu w Prósz-
kowie organizuje Letnie Półkolonie dla dzie-
ci z klas I-VI szkoły podstawowej. Trzy tur-
nusy, bogaty program i świetna zabawa. 

W lipcu odbyły się już dwa turnusy, trze-
ci zaplanowany został na początek sierpnia. 
Podczas zajęć dzieci brały udział w  cieka-
wych warsztatach oraz zajęciach plastycz-
nych. Czekały na nich także niesamowite 
wycieczki m.in. do Grodu Rycerskiego 
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Zajęcia rękodzielnicze

Pila
te

s

Zajęcia taneczne

Ośrodek
Kultury i Sportu
w Prószkowie

ul. Daszyńskiego 6 • 46-060 Prószków
tel. 77 4648 062 • www.okis-proszkow.pl
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Zapraszamy na zajęcia od września!

Letnie Półkolonie z OKiS Prószków
w  Byczynie, Stumilowego Lasku, Koziej 
Zagrody w  Ligocie Prószkowskiej czy Li-
gockiego Młyna. Wśród atrakcji, które cze-
kały na dzieci było wyjście na basen do Ho-
telu Arkas, wycieczka rowerowa, kręgle oraz 
zajęcia sportowe. 

To ważne, aby wakacje nie kojarzyły się 
najmłodszym z nudą, lecz z produktywnie 
spędzonym czasem, pełnym przygód i od-
krywaniem otaczającego nas świata. To czas 
nawiązywania nowych przyjaźni i  zdoby-
wania kolejnych życiowych doświadczeń.
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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 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 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, iż zgodnie z 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 świadczeniowy 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 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 przysługująca 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.
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Ruszył zapisy na 
II Prószkowski 
Bieg Uliczny
Zapraszamy wszystkich mieszkańców 

do wzięcia udziału w  drugiej edy-
cji Prószkowskiego Biegu Ulicznego im. 
Piotra Blachucika. Impreza odbędzie się 
24 września 2022 roku (sobota) w  Prósz-
kowie. Start zaplanowany został na godz. 
17:00 – start i meta na Stadionie Miejskim 
w Prószkowie.

• Dystans: 10 km – dwie duże pętle, 
nawierzchnia mieszana

• Bieg odbędzie się przy zamkniętym 
ruchu ulicznym

• Limit 10-cio kilometrowej trasy 
wynosić będzie 01:50 h (dwie pętle: 
ul Powstańców, Śląskich, Partyzancka, 
Ogrodowa ,Sportowa)

• Opłata startowa: do 5 września 30,00 zł
• Limit: 300 osób

Więcej szczegółów na stronie:
www.okis-proszkow.pl

Zespół Ligockie Wrzosy z  Ligoty Prósz-
kowskiej został laureatem XXX Festiwalu 

Grup Śpiewaczych i Tanecznych w Szprotawie.
Przesłuchania konkursowe odbywały się 

w dniach 1 i 2 lipca w Szprotawie. Udział 
wzięło ponad 40 podmiotów artystycznych 
z kraju i zagranicy. Zespół wykonał trzy pie-
śni a  cappella „Tam na górze rosną róże”, 
„A w Ligocie, w ciemnym lesie ...”, „Ziemio 
moja, rosto miło”.

Ligockie Wrzosy, są jednym z  nielicz-
nych zespołów na mapie regionu, gdzie żywa 
jest tradycja śpiewu a cappella, kultywowa-
nia śląskiej tradycji w dniu codziennym.

Ligockie Wrzosy 
laureatem XXX 
Festiwalu Grup 
Śpiewaczych

Oficjalna strona zespołu: www.ligockie-wrzosy.slusarczyk.eu
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26 lipca swoje 96 urodziny obchodzi-
ła Pani Ingeborg Odelga – nasza 

gminna poetka, miłośniczka twórczości Jo-
sepha von Eichendorffa. Od lat zaangażo-
wana w promocję dziedzictwa kulturowego. 
W 2009 roku uhonorowana została statuet-
ką Leopolda Prószkowskiego.

Życie Pani Ingeborgii od zawsze zwią-
zane było z Prószkowem, to właśnie tu się 
urodziła i  mieszka do tej pory. Pomimo 
kilku wyjazdów na Zachód zawsze wraca-
ła – to właśnie tu znalazła swoje miejsce na 
ziemi, tuż obok prószkowskiego zamku. 

Z okazji urodzin naszej gminnej poetce 
składamy najszczersze życzenia zdrowia, 
uśmiechu oraz niesłabnącej pogody ducha.

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że od lipca 2022 r. została zmieniona forma dystrybucji gminnego mie-

sięcznika Kronikarz Gminy Prószków. Poniżej punkty dystrybucji „KRONIKARZA”. 
Naturalnie Kronikarz pozostaje nadal bezpłatny.

SOŁECTWO PUNKT
Boguszyce •Kościół Trójcy Świętej w Boguszycach 
Chrząszczyce •Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej

•Margos : piekarnia/pizzeria, ul. Opolska 36
Chrzowice •u sołtysa 
Folwark •Kaplica Podwyższenia Krzyża Świętego w Folwarku
Jaśkowice •Przystanek autobusowy przy remizie OSP
Ligota Prószkowska •Kościół św. Mikołaja 

•Sklep Spożywczy „SAM”, ul. Szkolna 27 
Górki •Masarnia – sklep „Mięso – wędliny, Opolska 25

•Abc Sklep Spożywczo Przemysłowy ASU, ul. Opolska 22
•Publiczne Przedszkole, ul. Opolska 13

Nowa Kuźnia •Świetlica Wiejska, ul. Szkolna 12 
Przysiecz •Kościół Matki Bożej Bolesnej 

•Masarnia Brzozowscy s.c. PPHU, Opolska 4
Zimnice Małe •Kościół św. Franciszka z Asyżu 

•Oddział Przedszkolny w Zimnicach Małych, ul. Szkolna 13
•Sklep Lewiatan, ul. Wiejska 4

Zimnice Wielkie • Kościół św. Jana Chrzciciela
• Sklep Lewiatan, ul. Opolska 49
• Publiczne Przedszkole w Zimnicach Wielkich, ul. Opolska 44 

Złotniki • SAONA Hurtownia Napojów , ul. Opolska 11A
•Zespół Szkolno - Przedszkolny w Złotnikach, ul. Opolska 40

Źlinice • Jaglo cukiernia, ul. Krapkowicka 19
•Sklep Lewiatan, ul. Jędrzejczyka 12

Prószków •Kościół św. Jerzego 
•Centro Galeria. Supermarket, ul. Daszyńskiego 1A
•Przedszkole Publiczne, ul. Krasickiego 2
•Publiczny Żłobek w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 1G
•Piekarnia Krzyś, ul. Rynek 34
• Bank Spółdzielczy-oddział, ul. Rynek 29 Prószków
• Urząd Pocztowy, ul. Rynek 16
•Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17

PUNKTY DYSTRYBUCJI „KRONIKARZA”

96 urodziny naszej gminnej poetki – Ingeborg Odelga

Ein Sommertag in Proskau  
 
Sonnenschein und 
Schönwetterwolken
am blauen Himmel.
Nicht nur über meinem  
  kleinen Garten
auch über unserem Städtchen
mit seinem barocken Kirchlein  
  am Ring
und dem Schloss mit den  
  smaragden Türmen,
die leuchten weit ins Land hinaus,
über fruchtbare Felder
und rauschende Wälder.
Auch „unsere Bache” bescheint  
  die Sonne,
wie sie sich durch blühende  
  Wiesen, Teiche
und uralte Mühlen schlingelt,
bis sie dann in die Oder mündet.
Solch ein schöner Sommertag  
  sollte nie vergehen!
 
Letni dzień w Prószkowie
 
Pogodne chmury i słońce
Na błękitnym niebie.
Nie tylko nad moim małym  
  ogródkiem,
również nad naszym miasteczkiem,
ze swoim barokowym kościółkiem  
  w rynku
i zamkiem z szmaragdowymi wieżami.
Słoneczko oświeca też nasz potoczek
Wijący się przez kwitnące łąki, stawy
  i stare młyny,
aż w końcu wpadnie do Odry.
Tak piękny letni dzień mógłby  
  trwać wiecznie!

Ingeborg Odelga
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