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Cztery lata temu Nadleśnictwo 
Prószków rozpoczęło akcję 
edukacyjną promującą dobrą zabawę 
na świeżym powietrzu, połączoną 
z edukacją ekologiczną i nauką o lesie.

Str. 3

Czas festynów rodzinnych rozkręcił 
się w naszej gminie na dobre. Wielu 
mieszkańców miało okazję na 
dobrą rodzinną zabawę w Górkach, 
Boguszycach, Zimnicach Wielkich 
i Przysieczy.               Str. 4

Program Rodzina 500+ obejmuje 
wszystkie dzieci do 18 roku życia. 
Wnioski o przyznanie świadczenia 
można już składać drogą 
elektroniczną.

 Str. 7

IV dzień otwarty 
Nadleśnictwa Prószków

Czas rodzinnych 
festynów

500+ na pierwsze  
dziecko!

Nasza Prószkowska Parada Orkiestr ma już swoją wieloletnią tradycję i zagorzałych zwolenników, nie tylko z terenu gminy 
Prószków. Co roku, bez względu na pogodę dopisuje frekwencja z czego bardzo się cieszymy.            Str. 2 
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XI Prószkowska 
Parada Orkiestr 
Dętych
Nasza Prószkowska Parada Orkiestr 
Dętych ma już swoją wieloletnią 
tradycję i zagorzałych zwolenników.  
Co roku, bez względu na pogodę 
dopisuje frekwencja z czego  
bardzo się cieszymy.

Rozpoczęło się od najbardziej efektownego 
wydarzenia – uroczystego przemarszu ulicami 

W Raciborzu odbyła się gala z okazji 25. urodzin 
Radia Vanessa, w której udział wzięły Przysie-

czanki oraz Proskauer Echo. Było to jednocześnie 
20-lecie powstania audycji „Biesiada Śląska”, w której 
Przysieczanki zaistniały i własnie tam często można 
usłyszeć ich utwory. – Zespoły, które najczęściej 

Przysieczanki na 20-leciu Radia Vanessa
pojawiają się na antenie radia, dostały specjalnie zapro-
szenie na koncert – relacjonuje Pani Trauta Gampka. 
Cieszy nas, że ludzie z tamtych stron mają wciąż zapo-
trzebowanie na nasze utwory i dobrze się z nami bawią. 
Zaśpiewałyśmy dwie piosenki „Piosenkę jubileuszową” 
oraz „Opolskie dziouchy” – dodaje Pani Trauta.

Prószkowa. Oprócz jedenastu orkiestr, w pocho-
dzie wzięli udział również młodzi adepcji piłki 
nożnej Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, 
Mażoretki, Scorpion DT, a także reprezentanci 
Pomologii Prószków. Następnie na specjalnie 
przygotowanych trzech scenach mogliśmy usły-
szeń repertuar takich orkiestr jak: Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Kaprys, Reprezentacyjna Orkiestra 
Dęta Miasta i Gminy Siewierz, Orkiestra O’der 
Blass Band, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łowko-
wice, Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z Kaniowa, 
Tarnogórska Orkiestra Dęta, Bialska Orkiestra 
Dęta, Orkiestra Dęta Wisznia Mała, Orkiestra Dęta 
„Blaskapelle” ze Świbia, Orkiestra Dęta Pokrzyw-
nica, a także Gminna Orkiestra Dęta Prószków.

Na zakończenie tradycyjnie już orkiestry 
zebrały się pod główną sceną, gdzie wspólnie 
zagrały hymn Unii Europejskiej „Oda do radości”, 
a w tle odbywał się pokaz sztuczych ogni.
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Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli,  
szkół i ośrodków w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, iż rodzice/opiekunowie prawni dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na tere-
nie Gminy Prószków, którzy są zainteresowani dowozem ich dzieci do przedszkola, innej formy 

wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka umoż-
liwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mogą ubiegać się na podstawie 
złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami o bezpłatny transport     lub zwrot kosz-
tów dowozu w roku szkolnym 2019/2020. 

Zasady zgłaszania wniosku w sprawie dowozu dziecka oraz informacje dotyczące wymaga-
nych dokumentów dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz pod nume-
rem telefonu 77 4013731. 

Laury dla Igora

Organizatorem XLIX eliminacji wojewódzkich 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

„Poezja i Proza na Wschód od Bugu”, które odbyły 
się 22 maja w Collegium Maius Uniwersytetu 
Opolskiego, był Opolski Oddział Wojewódzki 
Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz  
Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. 
Honorowy patronat nad konkursem objął Kura-
tor Oświaty w Opolu. Igor Mazur – uczeń  kl. 4  
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Karola 
Brommera w Zimnicach Wielkich zajął 1. miej-
sce w kategorii szkół podstawowych. Jurorom 
najbardziej podobała się zaprezentowana przez 
niego „Śnieżynka” Aleksego Tołstoja. Gratulujemy 
sukcesu!

Jolanta Drwięga

„Mamo, Tato 
poćwicz ze mną”
W sobotę 1 czerwca, na Stadionie 
Miejskim w Prószkowie odbył się już  
V Festyn Rekreacyjno-Sportowy 
„Mamo, Tato poćwicz ze mną”.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie 
we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sportu 

oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
już po raz piąty zorganizowali festyn promujący 
aktywny tryb życia. Celem imprezy jest zachęce-
nie rodziców i dzieci do aktywnego spędzania 
wolnego czasu oraz do zdrowego stylu życia.

Tegoroczny festyn sportowy szczęśliwie 
zbiegł się również z Dniem Dziecka. W słoneczny, 
sobotni poranek na stadionie zjawiły się całe 
rodziny - mamy, tatusiowie, a nawet dziadkowie. 

IV dzień otwarty 
Nadleśnictwa 
Prószków
Cztery lata temu Nadleśnictwo 
Prószków rozpoczęło akcję edukacyjną 
promującą dobrą zabawę na świeżym 
powietrzu, połączoną z edukacją 
ekologiczną i nauką o lesie.

Celem dnia otwartego jest przybliżenie wie-
dzy o otaczjącym nas środowisku przyrod-

niczym i roli, jaką pełni człowiek w kształtowaniu 
trwale zrównoważonej gospodarce leśnej. Jest 
to okazja do spotkania ludzi z terenu Borów Nie-
modlińskich i wymiany poglądów z leśnikami na 
co dzień obcującymi z problemami związanymi 

z gospodarką leśną, a także świetny sposób na 
wspólną integrację z mieszkańcami. 

W niedzielę 16 czerwca, w parku Nadleśnic-
twa Prószków czekały na przybyłych gości liczne 
atrakcje, takie jak: pokazy sokolnicze i arbory-
styczne, pokaz rzeźbienia pilarką, prezentacja 
nowoczesnych maszyny pracujących w leśnic-
twie czy koncert myśliwskiej orkiestry gminy Kom-
prachcice. Przygotowano również liczne zabawy 
i konkursy z nagrodami dla najmłodszych.

Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor OKiS 
Prószków - Pan Mariusz Staniów wraz z Dyrek-
tor PSP Prószków - Panią Teresą Smoleń. Po nim 
nastąpił występ mażoretek, które zaprezentowały 
się w kilku kategoriach wiekowych. Następnie 
nadszedł czas na wspólną zabawę. Dzieci wraz 
z rodzicami wzięły udział w licznych konkuren-
cjach takich jak: aerobik, bieg na nartach po tra-
wie, a także wielu konkurencjach sprawnościo-
wych (bieg slalomem, bieg z piłką). Nie zabrakło 
również konkurencji plastycznych. W udział 
w festynie włączyła się również Fundacja Tenis 
Prószków, która udostępniła uczestnikom korty 
tenisowe. Dodatkową atrakcją dla dzieci była 
również obecność naszych strażaków.
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W Górkach odbył się festyn 
rodzinny - Od juniora do seniora! 
W piękne sobotnie popołudnie 
na mieszkańców czekała praw-
dziwa moc atrakcji! Na rozpoczę-
cie odbył się pełen emocji mecz, 
w którym dzieciaki zmierzyły się 
z dorosłymi - i choć przyznać 
trzeba, że dorośli za wszelką cenę 
próbowali wygrać tę rywalizację, 
stawiając na bramkę aż trzech 
bramkarzy, to dzieci zasłużenie 
zwyciężyły. Dla tych nieco mniej 
aktywnych, w świetlicy zorganizowano wystawę 
fotograficzną Pani Małgorzaty Piechatzek pt. 
„Okiem Mamy”, dodatkowo można było zajrzeć 
również w progi Goreckiego Muzeum, gdzie na 
przybyłych gości czekał Pan Stanisław Lachnik. 
Punktualnie o 17:00 na boisku pojawili się stra-
żacy z OSP Złotniki, wzbudzając wielkie zain-
tersowanie wśród najmłodszych. Dzieci mogły 
z bliska zobaczyć i dotknąć strażackiego sprzętu. 
Chwilę później pojawiła się Myszka Miki i Mini, 
które porwały dzieci do wspólnej zabawy. Cie-
kawą atrakcją były także rozlosowywane wśród 
uczestników festynu vouchery na loty balonem.

W Boguszycach coroczny 
Festyn Rodzinny odbył się w ponie-
działek, 3 czerwca. Na tę okazję 
dzieci przygotowały ciekawy 
program artystyczny dla swoich 
rodziców, natomiast rodzice chcąc 
zrobić niespodziankę swoim pocie-
chom, wystąpili w przedstawieniu 
pt. „Czerwony Kapturek”. Wśród 
wielu atrakcji tego dnia były m.in. 
liczne animacje, a także spotkanie 
ze strażakami ze Źlinic, którzy tego 
dnia przygotowali pokaz wodny. 

Na zakończenie festynu wszystkie 
dzieci otrzymały paczki, przygoto-
wane z okazji Dnia Dziecka.

W Zimnicach Wielkich, 
Festyn Rodzinny trwał aż dwa 
dni. W sobotę dorośli wzięli udział 
w zabawie tanecznej – a w nie-
dzielę, przygotowano liczne atrak-
cje dla najmłodszych: darmowe 
dmuchańce, a także gry i zabawy 
z nagrodami. Rodzice mogli w tym 

Organizatorem i pomysłodawcą konkursu 
jest OSP Złotniki wraz z dyrekcją szkoły, przy 

wsparciu Zarządu Gminnego OSP w Prószkowie. 

Szkolny Turniej Wiedzy Pożarniczej w Złotnikach
Szkolny Turniej Pożarniczy, który organizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Złotnikach  
co roku cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów ale także przedszkolaków.

Co roku, turniej składa się z trzech etapów. Pierw-
szy z nich to prezentacja przez Strażaków wozu 
oraz sprzętu strażackiego, w tym czasie oma-
wiane są też najważniejsze zagadnienia i pytania 
konkursowe. Drugi etap to sprawdzian wiedzy, 
który odbywa się zarówno w formie pisemnej, jak 
i ustnej. Dla przedszkolaków odbywa się w tym 
czasie konkurs plac plastycznych o tematyce 
strażackiej. Specjalne jury sprawdza prace oraz 
wybiera najładniejsze prace plastyczne. 

Ostatni etap konkursu należy do tych najprzy-
jemniejszych. Najpierw w szkole następuje uro-
czyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, 
po czym na boisku obchodzony jest „Strażacki 

dzień dziecka” z wieloma atrakcjami przygoto-
wanymi dla dzieci. Fundatorem nagród było OSP 
Złotniki, Zarząd Gminny OSP w Prószkowie oraz 
Urząd Miejski w Prószkowie.

Czas festynów rodzinnych!
Czas festynów rodzinnych rozkręcił się w naszej gminie na dobre. Wielu mieszkańców miało okazję na dobrą rodzinną 
zabawę w Górkach, Boguszycach, Zimnicach Wielkich i Przysieczy.

czasie korzystać z pięknej pogody i delektować 
się sycie zaopatrzonym bufetem.

W Przysieczy, świętowanie rozpoczęło się już 
o 14:00. W kościele Matki Bożej Bolesnej, odbył 
się program poetycko-muzyczny poświęcony 
pamięci Papieża Jana Pawła II. Następnie na placu 
festynowym przygotowano doskonałe popo-
łudnie dla mieszkańców. Na scenie pojawiły się 
Przysieczanki oraz „Amazonki” z Domu Pomocy 
Społecznej. Serwowano darmowe ciasta, kawę, 
a także kiełbaski z grilla. Na dzieci czekały liczne 
zabawy, dmuchańce oraz przejażdżki dorożką. 
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Świadczenie Dobry start przysługuje raz 
w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci 

do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne uczące się w szkole otrzymają je do 
ukończenia 24 roku życia.

Jak otrzymać świadczenie?
Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wnio-

sek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, 
opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, 
a w przypadku dzieci przebywających w pie-
czy zastępczej- rodzic zastępczy, osoba pro-
wadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor 

Pod koniec maja, przedszkolaki z Boguszyc 
wybrały się do sklepu Leroy Merlin, gdzie 

przygotowano dla nich warsztaty ogrodnicze. 

Brak tabliczki z numerem domu wydaje się 
być rzeczą banalną. Oprócz względów użyt-

kowych, jak dostarczanie listów i paczek pod 
właściwy adres, dochodzą również względy 
bezpieczeństwa. Karetka, wezwana do nieozna-
kowanego domu, może mieć trudności z dotar-
ciem do pacjenta. Od banalnej tabliczki może 
zależeć życie i zdrowie człowieka.

Co grozi za brak tabliczki  
z numerem domu?

Brak tabliczki z numerem domu to wykrocze-
nie. Stanowi o tym art. 64 Kodeksu wykroczeń:

Ust. 1. Kto, będąc właścicielem, administrato-
rem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, 
nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpo-
wiednim miejscu albo utrzymania w należy-
tym stanie tabliczki z numerem porządkowym 

Brak tabliczki z numerem domu to kosztowne wykroczenie
Brak tabliczki z numerem domu to wykroczenie. Kosztowne. Trzeba zapłacić nawet 250 zł mandatu.

nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miej-
scowości podlega karze grzywny do 250 złotych 
albo karze nagany. 

Ust. 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopeł-
nia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem 
porządkowym nieruchomości. 

Jeżeli dom stoi w głębi działki, tabliczka 
z numerem musi być ró wnież umieszczona na 
ogrodzeniu danej posesji.

Do kogo złożyć wniosek  
o numer domu?

Wniosek o numer porządkowy domu składa 
się do urzędu gminy. Ma on 14 dni na rozpa-
trzenie wniosku. W dokumencie należy zawrzeć 
takie dane, jak: nazwę ulicy; obręb ewidencyjny; 
numer działki ewidencyjnej; kopię mapy obrazu-
jącej lokalizację nieruchomości. 

Do kiedy trzeba zamieścić tabliczkę 
z numerem porządkowym

Właściciel nieruchomości na zamieszcze-
nie tabliczki z numerem domu ma 30 dni od 
daty otrzymania zawiadomienia o przypisaniu 
numeru porządkowego.

DOBRY START - 
DLA UCZNIA
300 ZŁOTYCH – tyle wynosi 
świadczenie ,,Dobry start” dla każdego 
uczącego się dziecka.

placówki opiekuńczo-wychowawczej albo 
osoba ucząca się.

Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Prószkowie w dziale świad-
czeń rodzinnych który realizuje obecnie świad-
czenie wychowawcze w ramach programu 500+. 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry 
Start na okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyj-
mowane: elektronicznie / od dnia 01 lipca2019 / 
oraz w formie tradycyjnej ( papierowej) od dnia 
01 sierpnia 2019 do 30 listopada 2019.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie 
od 1 lipca do 31 sierpnia włącznie, świadczenie 

zostanie wypłacone nie później niż do 30 wrze-
śnia 2019r.  Wnioski złożone w okresie od 1 wrze-
śnia do 30 listopada będą realizowane w terminie 
2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. 

W celu usprawnienia procedury przyznawa-
nia świadczenia zrezygnowano z konieczności 
wydania i doręczenia decyzji administracyj-
nej będą one wydawane jedynie w przypadku 
odmowy przyznania świadczenia a także w spra-
wach 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 przed-
szkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowa-
nie przedszkolne w tzw. zerówce. Więcej informa-
cji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Prószkowie oraz pod numerem tel. 
774013732, 774643053  

Warsztaty ogrodnicze przedszkolaków z Boguszyc
„Dzieciaki Sadzeniaki” to szkółka sadzenia roślin, do udziału w której zaprosił przedszkolaków market budowlany Leroy 
Merlin w Opolu.

Dzieciaki nie przypuszczały, że sklep, 
który dotychczas kojarzył się wyłącznie 
z zakupami, może zapewnić tak wiele 

atrakcji. Odwiedziny rozpoczęły 
się od zwiedzania wnętrza sklepu, 
poznając jego poszczególne działy. 
Najmłodsi mogli z bliska przyjrzeć 
się pracy zatrunionych tam osób. Po 
części teoretycznej nadeszła pora na 
zajęcia praktyczne. Wszyscy uczest-
nicy warsztatów wyposażeni w nie-
zbędne narzędzia do pracy, otrzymali od 
pracownic sklepu doniczki, skrzynki, ziemię 
i kwiatki do samodzielnego przesadzenia. 
Wszystkie doniczki z kolorowymi kwiatkami 
prezentowały się wspaniale. Zwłaszcza, że 

dzieciaki mogły zabrać je z sobą do domu i zająć 
się ich dalszą pielęgnacją. To były naprawdę fan-
tastyczne zajęcia przybliżające dzieciom świat 
przyrody. Mali ogrodnicy otrzymali na zakończe-
nie mały poczęstunek i inne niespodzianki.



lipiec 2019strona 6

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Prószkowie informuje, iż zgodnie z 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 oraz świad-

czenia wychowawczego na nowy okres świad-
czeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 
danego roku, a w przypadku wniosków skła-
danych 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 
przysługująca za miesiąc październik nastę-
puje 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 świad-
czeń oraz wypłata przysługującego świadcze-
nia następuje   do dnia 31 grudnia;

– w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listo-
pada, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz 
wypłata przysługujących świadczeń nastę-
puje 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 29 lutego.

Święto rodziny 
w Górkach 
i Złotnikach
W ostatni dzień maja przedszkolaki 
z Górek i Złotnik obchodziły Święto 
Rodziny. Na specjalne obchody tego 
wyjątkowego dnia, zaproszeni zostali 
wszyscy rodzice.

Święto Rodziny to święto mało popularne, 
choć tak naprawdę niezwykle ważne i istotne. 

Rodzina jest najważniejszą wartością w życiu każ-
dego człowieka. Kiedy nie wiemy, co robić - to 
właśnie rodzina wyciąga pomocną dłoń, wspiera 
i daje bezcenne rady. „Dzień rodziny” to wspaniały 
czas zarówno dla rodziców, jak i najmłodszych. 
To dzień pełen wzruszeń, radości i uśmiechu, 
a przede wszystkim jest to czas tylko dla najbliż-
szych, który mogą spędzić bez pośpiechu i z dala 
od codziennych zmartwień. 

Warsztaty matematyczne w Publicznym 
Przedszkolu w Zimnicach Wielkich 
W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową im. Ks.  Karola Brommera, 
w Przedszkolu Publicznym w Zimnicach Wielkich odbyły się warsztaty matematyczne 
przygotowane przez uczniów ósmej klasy pod kierunkiem Pani Beaty Stadnik.

Uczniowie podzielili przedszkolaków na trzy grupy i w każdej po kolei prowadzili zajęcia. Dzieci były 
zaintetesowane szczególnie robocikami, które poruszały się po kartkach zgodnie z narysowaną 

przez dzieci trasą. Starsi koledzy mieli okazję sprawdzić się w roli nauczycieli.

W Górkach świętowanie rozpoczęło się od sta-
rannie przygotowanych występów. Przedszko-
laki prezentowały swoje talenty recytatorskie, 
wokalne i taneczne, budząc zachwyt w oczach 
swoich rodziców. Na koniec programu arty-
stycznego, maluchy wręczyły swoim rodzicom 
specjalne przygotowane prezenty - oczywiście 
również najmłodsi otrzymali piękne podarunki.

W Złotnikach również nie zapomniano o tym 
pięknym Święcie. W Zespole Szkolno Przedszkol-
nym w Złotnikach, sala gimnastyczna wypeł-
niona została po brzegi. Uroczystość rozpoczęła 
Pani Dyrektor - Maria Chudala, która zaznaczyła 
jak fundamentalną rolę w życiu pełni rodzina. 
Następnie, na scenie zaprezentowały się przed-
szkolaki, które przygotowały bogaty program 
artystyczny. Spotkanie zakończyło się wręcze-
niem upominków oraz słodkim poczęstunkiem.
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Szanowni Państwo!
Od 1 lipca program Rodzina 500+ 
obejmie wszystkie dzieci do 18 roku 
życia. Bez względu na dochód rodziny. 
Wnioski o przyznanie świadczenia 
na nowych zasadach będzie można 
składać drogą elektroniczną od 1 
lipca a od 1 sierpnia drogą tradycyjną 
(w urzędzie lub listownie pocztą).

Do kiedy trzeba złożyć wniosek by móc 
uzyskać prawo do świadczenia 500+ na 

nowych zasadach już od startu programu?
    Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na 

nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na 
które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi 
złożyć wniosek w okresie od 1 lipca do 30 wrze-
śnia 2019r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku 
do końca września 2019  gwarantuje takiemu 
rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na 
nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrów-
naniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wnio-
sek po 30 września, świadczenie będzie przysłu-
giwać od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze 
pieniądze na nowych zasadach?

   Wszystko zależy od miesiąca , w którym 
zostanie złożony wniosek. 

Tak przedstawiają się poszczególne maksy-
malne terminy wypłat w zależności od miesiąca 
złożenia wniosku:

Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień  •	
oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od 
lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 
października 2019.
Złożenie wniosku we wrześniu oznacza, że •	
świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie 
wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019r.
Złożenie wniosku w październiku oznacza •	
że świadczenie z wyrównaniem  jedynie od 

MOD Kaprys 
nagrodzona!

W niedzielę, 16 czerwca Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta Kaprys pod batutą Pana Klaudiu-

sza  Lisonia zdobyła 1. miejsce na XXVII Przeglą-
dzie Orkiestr Mniejszości Niemieckiej w Lichyni, 
w kategorii młodzieżowych orkiestr dętych. Wiel-
kie gratulacje!

Przesłuchania odbyły 
się 9.06 w siedzibie 

Zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk w Koszęcinie. 
Wzięły w nich udział 74 
podmioty. W ramach 
nagrody zespół został 
zaproszony na 3 dniowe 
warsztaty wokalne do 
Zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk. Gratulujemy!

Scorpion 
Mistrzem Europy!
Scorpion DT nie przestaje zaskakiwać 
swoimi osiągnięciami. Na początku 
czerwca zdobyli tytuł Mistrza Europy 
International Dance Organization 
w kategorii małe grupy Disco Show 
powyżej 16 roku życia.

Najstarsza grupa Scorpion Elite, zatańczyła 
mistrzowską choreografię „The Show” w skła-

dzie: Anna Hadamik, Dominika Knosala, Paweł 
Kolman, Karolina Kurzydło, Ewelina Lepsza, Anna 
Szaran, Monika Walczak. To dzięki naszej wygranej 
publiczność w Bratysławie usłyszała po raz pierw-
szy na tych zawodach Mazurek Dąbrowskiego! 
Cudowne uczucie... śpiewać Hymn Polski stojąc 
na najwyższym podium Mistrzostw Europy - rela-
cjonuje Magdalena Kolman.

To jednak nie koniec osiągnięć. Brązowy medal 
powędrował do Scorpion Junior w kategorii małe 
grupy Disco Show 12-15 lat z choreografią „App 
War” / „Wojna Aplikacji. Tuż za podium, 4 miejsce 
w kategorii Disco Show Formacje zajął Scorpion 
Junior w kat. Disco Show Formacje 12-15 lat 
„Dom z Papieru”, 6 miejsce dla Scorpion Boom 
w kat. Disco Show małe grupy do 11 lat Spy Kids 
/ „Mali Agenci”

Serdeczne dziękujemy Panu Burmistrzowi Prósz-
kowa, Krzysztofowi Cebula za wsparcie naszego 
wyjazdu na Mistrzostwa Europy w postaci sfinanso-
wania transportu! To dla nas wiele znaczy. Czujemy się 
docenieni i ważni dla gminy. Będziemy się jeszcze moc-
niej starać godnie reprezentować Prószków w kolej-
nych przedsięwzięciach – dodaje Pani Kolman.

III nagroda w XXVI Regionalnym 
Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie”
Ligockie Wrzosy z Ligoty Prószkowskiej otrzymały III nagrodę w XXVI 
Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie”.

października zostanie wypłacone najpóźniej 
do 31 grudnia 2019r.
Złożenie wniosku w listopadzie oznacza że •	
świadczenie z wyrównaniem jedynie od listo-
pada zostanie wypłacone najpóźniej  do 31 
stycznia 2020r.
Rodzice którzy maja obecnie przyznane 

świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne 
dzieci do 30 września 2019r. składają od 1 lipca 
2019 jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa 
do świadczenia na wszystkie dzieci.  W ten spo-
sób otrzymają od 1 lipca prawo do świadcze-
nia na pierwsze dziecko ( na które obecnie nie 
pobierają 500+) natomiast od 1 października – 
na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już 
przyznane do 30 września 2019.

Uwaga!!!! rodzice ci muszą pamiętać aby zło-
żyć wniosek do 30 września br. jeśli chcą otrzy-
mać świadczenie wychowawcze na pierwsze 
dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Czy procedura składania wniosku 
i przyznania świadczenia zostanie 

uproszczona?
    Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryte-

rium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie 
będą    już musieli dokumentować swojej sytu-
acji dochodowej. Formularz wniosku zostanie 
więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki 
temu łatwiej także będzie można składać wnio-
ski drogą elektroniczną. To nie koniec uproszczeń 
proceduralnych. Od 1 lipca prawo do świadcze-
nia wychowawczego nie będzie już uzależnione 
od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego 
rodzica w przypadku wniosków składanych przez 
rodziców samotnie wychowujących dziecko. 
Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odby-
wać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zosta-
nie  obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świad-
czenia w drodze decyzji administracyjnej. Teraz 
wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna  
informacja o przyznaniu świadczeń. Właściwy 
organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we 
wniosku adres poczty elektronicznej informa-
cje potwierdzająca przyznanie świadczenia , zaś 
w przypadku braku adresu e-meilowego  osoba 
ta będzie mogła odebrać informację o przyzna-
niu świadczenia  w postaci papierowej. 
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Trener zaznacza, że nie byłoby sukcesów 
chłopaków, gdyby nie ISKRA – czyli amatorska 
drużyna siatkarska mężczyzn, z którą ucznio-
wie mieli przyjemność trenować.

ISKRA w tym roku zagrała w dwóch tur-
niejach. W marcu wzięła udział w „XXII Tur-
nieju Piłki Siatkowej Amatorów im. Andrzeja 
Roszkowiaka o Puchar Burmistrza Krapkowic” 

i Amator 2019. W turnieju Roszkowiaka drużyna zajęła IV miejsce pokazu-
jąc się z bardzo dobrej strony. Turniej Roszkowiaka miał być wstępem do 
turnieju Amator 2019, w którym grają najlepsze drużyny amatorskie Opolsz-
czyzny. Większość drużyn gra w ligach amatorskich, poziom bardzo wysoki. 
Czterech zawodników jeszcze rok temu grało w drużynach plus ligi, jeden 
reprezentant kadry polskiej, ten poziom był jednak wysoki. Na 12 drużyn 
Iskra zajęła 11 miejsce.

Na zlecenie
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, 46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 6

Wydawca: Agencja Reklamowa Traf, ul. Krasickiego 14, 46-060 Prószków
Redaktor naczelny: Karolina Sobotkiewicz 

e-mail: kronikarz@opoczta.pl, tel. 535 360 843, tel. 698 613 550
Znajdź nas na facebooku i na stronie www.proszkow.infoopole.pl

Podsumowanie 
sezonu 
2018/2019
Czas podsumować rozgrywki 
piłkarskie sezonu 2018/2019. 
Które drużyny zasługują na 
pochwałę? Jak mawiał Wojciech 
Łazarek, w piłce jak na rybach – 
liczy się to, co w sieci.

Zdecydowanie warto pochwalić piłkarzy Polonii Prószków – zdobyli oni 
bowiem w imponującym stylu upragniony awans do A klasy. Czeka ich 

jednak sporo pracy, aby nowy sezon zakończyć z równie dobrymi wyni-
kami, o co nie będzie już tak łatwo. Pierwszy mecz zaplanowany został na 
18 sierpnia.

Piłkarze Orła Źlinice tej wiosny byli w fenomenalnej formie, gdyby pre-
zentowali taką od początku rozgrywek, mogliby włączyć się na poważ-
nie do walki o awans. Ostatecznie zajęli 4 miejsce, co należy szczególnie 
docenić, gdyż po rundzie jesiennej byli na odległej 10-tej pozycji. Pokazali 
sie jednak z bardzo dobrej strony, czym rozbudzili apetyt swoich kibiców. 
Zanotowali 10 zwycięstw z rzędu oraz 12 kolejnych spotkań bez porażki. 
Mamy nadzieję, że nowy sezon przyniesie jeszcze więcej emocji! 

Nasze pozostałe zespoły występujące w B-klasie również nie mają na co 
narzekać. Zarówno piłkarze z Przysieczy, jak i Chrząszczyc zakończyli sezon 
w środku tabeli. KS Chrząszcz Chrząszczyce na miejscu 5, natomiast LZS 
Przysiecz na miejscu 7. 

Runda wiosenna okazała się mniej owocna dla piłkarek z Prószkowa, 
skutkiem czego były 4 zwycięstwa, 2 porażki oraz 2 remisy. MKS Gwiazda 
Prószków zakończyła sezon w III lidze kobiet na drugim miejscu w tabeli 
z dorobkiem 35 punktów, tracąc do LKS Rolnik II Biedrzychowice aż 11 
punktów.

Złoto i srebro dla Zimnic Wielkich 
Zdobyć tytuł mistrza województwa wymaga wiele wysiłku, 
ale obronić tytuł jest jeszcze trudniej. W maju odbyły się 
finały wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich.

Pierwszy finał w minipiłce siatkowej odbył się 15 maja w Łubianach. 
W finałowej czwórce spotkały się cztery reprezentacje szkół: Lubrzy, 

Domaszowic, Łubian i Zimnic Wielkich. Marzeniem zimnickiej drużyny było 
zdobycie medalu – co udowodnili już w pierwszym zwycięskim meczu. 
Kolejny pojedynek był zacięty i trudny. W starciu z drużyną gospodarzy, 
dopiero tie break rostrzygnął końcowy wynik. Po złym rozpoczęciu, zepsu-
tych dwóch zagrywkach rywale mieli 3 punkty przewagi, jednak pokazany 
charakter i konsekwencja zawodników doprowadziły do remisu 12:12. Nie-
stety końcowo to zespół z Łubnian okazał się lepszy. Dwa zwycięstwa dały 
drużynie z Zimnic drugie miejsce w Finale Wojewódzkim LZS w minipiłce 
siatkowej chłopców- z czego zawodnicy i trener byli bardzo zadowoleni.

17 maja w Graczach odbył się finał wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiej-
skich uczniów klas VI-VIII. Należy zaznaczyć, że uczniowie z Zimnic w elimi-
nacjach nie przegrali ani jednego seta – co dobrze wróżyło przed finałami 
wojewódzkimi. W finale drużyna pokazała prawdziwą moc, wygrywając 
wszystkie mecze bez straty seta. Widownia mogła oglądać prawdziwy pokaz 
siły i piękna siatkówki w wykonaniu dorastającej młodzieży. W tym dniu byli 
nie do pokonania. Kolejnego dnia (18 maja) nasi sportowcy reprezentowali 
Opolszczyznę w turnieju międzynarodowym w Krnovie zdobywając III miej-
sce drugim składem, w którym szansę zagrania mieli uczniowie klasy VI.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zimnicach Wielkich w piłkę siat-
kową grają również dziewczyny i to w dobrym stylu. Niestety młodszym 
dziewczynom podwinęła się noga i przegrały w mistrzostwach gminnych 
ze szkołą w Boguszycach, natomiast drużyny z gimnazjum i z VIII klasy roz-
grywki zakończyły na półfinałach, zajmując odpowiednio III i IV miejsce.

Die Wielt 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


