
W środę 24 lutego, Burmistrz Prószkowa spotkał się z utalentowanymi sportowcami 
z terenu naszej gminy, którym oficjalnie wręczył stypendia sportowe. To zaszczytne 
wyróżnienie otrzymało aż jedenaścioro zawodników.
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Pierwsze urodziny tej 
instytucji nie mogły 
pozostać bez echa. 
Świętowali zarówno 
najmłodsi, jak 
i wszyscy pracownicy 
placówki. 

Na ciekawy pomysł 
wpadli mieszkańcy 
Górek, którzy 
zamiast Wodzenia 
Niedźwiedzia 
urządzili jego... 
wożenie.

Zgodnie z nowymi 
wytycznymi 
Ministerstwa Zdrowia, 
dozwolone jest 
jedynie używanie 
w tym celu maseczek 
ochronnych.

Urodziny  
Żłobka!

Wożenie  
Niedźwiedzia?

Zasłanianie ust i nosa – 
co musisz wiedzieć?Str. 2 Str. 3 Str. 5

Stypendia sportowe 
Burmistrza Prószkowa 

przyznane!
Str. 2
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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

Bycie sportowcem to przede wszystkim 
wiele wyrzeczeń, godzin spędzonych 

na treningach i litry wylanego potu. Sukces 
rodzi się w bólach, aby go osiągnąć najpierw 
musimy nauczyć się znosić gorycz porażki 
i głęboko wierzyć, że jesteśmy w stanie do-
trzeć do wyznaczonego celu.

W środę 24 lutego, Burmistrz Prószkowa 
spotkał się z utalentowanymi sportowcami 
z terenu naszej gminy, którym oficjalnie 
wręczył stypendia sportowe. To zaszczyt-
ne wyróżnienie otrzymało aż jedenaścioro 
zawodników uprawiających następujące 
dyscypliny sportowe: lekkoatletyka-biegi, 
taniec, gimnastyka – akrobatyka powietrz-
na oraz hokej. Stypendyści osiągają sukcesy 
i zdobywają najwyższe miejsca zarówno na 
arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

Wszystkim wyróżnionym składamy 
jeszcze raz serdeczne gratulacje i życzymy 
kolejnych wysokich wyników sportowych!

Budowa i uruchomienie żłobka w Prósz-
kowie to jedna z najważniejszych i naj-

większych inwestycji ostatnich lat w na-
szej gminie. Dokładnie 30 stycznia 2020 
r. nastąpiło oficjalne otwarcie Publicznego 
Żłobka w Prószkowie, a już 3 lutego w jego 
progi zawitał komplet dzieci. 

Pierwsze urodziny tej instytucji nie mo-
gły pozostać bez echa. Świętowali zarów-
no najmłodsi, jak i wszyscy pracownicy 
placówki. Gościem specjalnym był Bur-
mistrz Prószkowa, Krzysztof Cebula oraz 
z-ca Burmistrza, Janusz Staszowski. Nie 
zabrakło również upominków i słodkiego 
poczęstunku.

Pragnę podziękować pani Dyrektor oraz 
wszystkim pracownikom żłobka za ogromny 
wkład w sprawowanie misji opiekuńczo-wy-
chowawczej, zaangażowanie, troskę oraz wło-
żone serce w opiekę i wychowanie najmłodszych 
pociech gminy Prószków – mówił Burmistrz 
Prószkowa, Krzysztof Cebula. 

Wszystkim podopiecznym oraz pracow-
nikom Publicznego Żłobka w Prószkowie 

Oficjalne otwarcie Publicznego Żłobka w Prószkowie 30.01.2020 r.

STYPENDIA 
SPORTOWE 
Burmistrza Prószkowa 
przyznane!

Publiczny Żłobek w Prószkowie 
obchodził pierwsze urodziny!

życzymy przede wszystkim samych słonecz-
nych dni, satysfakcji, uśmiechu na twarzach 
oraz dalszych sukcesów.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Prószkowie jako Organizacja Part-

nerska o zasięgu lokalnym podpisał umowę 
z Bankiem Żywności w Opolu na realiza-
cję zadań z zakresu dystrybucji artykułów 
spożywczych dla osób najbardziej potrze-
bujących w ramach programu operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Po-
trzebującym realizowanego w Podprogra-
mie 2020.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ 
mogą być objęte osoby i rodziny:
1. znajdujące się w trudnej sytuacji ży-

ciowej, spełniające kryteria określone 
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. 
w których występują np. bezrobocie, nie-
pełnosprawność, długotrwała choroba, 
wielodzietność,

Niedźwiedzia przysługa?

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

Znajdź nas na facebooku  
i na stronie www.proszkow.eu

2. oraz w których dochód nie przekracza 
220 % kryterium dochodowego upraw-
niającego do skorzystania z pomocy spo-
łecznej, tj. 1.542,20zł dla osoby samot-
nie gospodarującej 1.161,60zł dla osoby 
w rodzinie.
Osoby zainteresowane otrzymaniem tego 

rodzaju pomocy, spełniające kryteria okre-
ślone w wytycznych do realizacji programu 
proszone są        o zgłoszenie się do Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószko-
wie, ul. Opolska 17, tel. 774013715  w celu 
uzyskania skierowania.

W dniu 26-02-2021r., osoby kwalifiku-
jące się do tego rodzaju pomocy otrzyma-
ły:  marchewkę z groszkiem, koncentrat po-
midorowy, cukier, mus jabłkowy, makaron 
jajeczny, płatki owsiane, szynkę drobiową, 
pasztet drobiowy, filet z makreli. Łącznie 
wydano 677,76 kg produktów.

Wodzenie Niedźwiedzia odbywa się już 
od wielu, wielu lat – od ilu dokład-

nie, trudno powiedzieć. Przypuszcza się, że 
zwyczaj ten sięga aż XIV wieku, kiedy to na 
terenach Śląska można było zaobserwować 
jeszcze obecność niedźwiedzi, które siały 
spustoszenie w gospodarstwach. Niedź-
wiedź w tamtym okresie stał się więc sym-
bolem wszelkiego zła i nieszczęścia.

Aby wystrzec się nieszczęścia, mieszkań-
cy organizują przemarsz po miejscowości 
kolorowego orszaku na czele z niedźwie-
dziem. Każdy gospodarz zobowiązany jest 
do przyjęcia gości, a gospodyni do zatańcze-
nia z niesfornym misiem. Zgodnie z trady-
cją, zapewnia to szczęście rodziny na cały 
nadchodzący rok. W korowodzie, który 
towarzyszy Misiowi często spotkać można 

muzykantów, cygankę, pannę młodą, a także 
przedstawicieli różnego rodzaju zawodów.

W tym roku – ze względu na pandemię 
koronawirusa – niepewne były losy Wodze-
nia Niedźwiedzia. Na szczęście, głównie ze 
względu na fakt, że odbywa się to na świe-
żym powietrzu, w wielu sołectwach udało 
się podtrzymać tradycję. Na ciekawy pomysł 
wpadli mieszkańcy Górek, którzy zamiast 
Wodzenia Niedźwiedzia urządzili jego... 
wożenie. W tradycyjnej formie Wodzenie 
Niedźwiedzia odbyło się również w Źlini-
cach, Boguszycach, Chrzowicach i Folwar-
ku, a to za sprawą piłkarzy Orła Źlinice oraz 
w Przysieczy. 

Pięknym 
zwyczajem, 
wciąż starannie 
pięlęgnowany 
w naszej gminie, 
jest Wodzenie 
Niedźwiedzia.  
W tym roku 
w Górkach odbyło 
się w nieco 
inny, oryginalny 
sposób.

Z głębokim żalem żegnamy  
zmarłego w dniu 03.03.2021 r. 
Księdza Eugena Kutzka, 
który był jednym z głównych 

założycieli partnerstwa pomiędzy 
miastem Prószków i miastem Hünfeld 
w Niemczech. Urodził się w 1937 roku 

w Chorzowie. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1963 r. w Fuldzie.                                    

Od 1982 r. do 2009 r. ksiądz Eugen 
Kutzka był przewodniczącym 

Stowarzyszenia Partnerstwa w Hünfeld. 
Pomimo tego, że Prószków i Hünfeld 
dzieli ponad 700 km, Ksiądz Eugen 

Kutzka przyczynił się do tego, że w 1997 
roku miasto Hünfeld oraz Prószków 
podpisały oficjalny układ partnerski. 

Odszedł od nas przyjaciel, który 
nauczył nas otwartości, tolerancji oraz 
pokonywania barier. Zawsze serdeczny, 

pogodny, uśmiechnięty oraz z poczuciem 
humoru. Śmierć Księdza Eugena Kutzka 

pozostawiła pustkę, którą trudno nam 
będzie wypełnić. 
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Turniej Walentynkowy 
w Komprachcicach
W niedzielę 14 lutego, grupa Orlik należąca do szkółki piłkar-

skiej Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie wzięła udział 
w turnieju walentynkowym zorganizowanym przez GKS Kom-
prachcice. To kolejny turniej podczas którego młodzi adepci piłki 
nożnej zdobywają cenne doświadczenie oraz mogą cieszyć się z do-
brej zabawy i integracji. 

Drużyna OKiS Prószków wystąpiła w składzie: - BR - Kuba 
Stelmach, dalej - Aleks Jaros, Jędrek Góźdź, Patryk Weber, Domi-
nik Michalczyk, Alex Piechota, Oskar Kluczny, Oskar Gryszczyk, 
Karol Jany, Szymon Gogolok. 

TRENER - Jarosław Kublin, Małgorzata Salbert.
Serdecznie podziękowania dla firmy ProHeat za wsparcie drużyny 

w postaci zafundowania nowych koszulek.

W niepewnych czasach na jedną rzecz może-
my dać gwarancję - organizatorzy II Prósz-

kowskiego Biegu Ulicznego im. Piotra Blachuci-
ka, dokładają wszelkich starań, aby 17 kwietnia 
odbyła się kolejna edycja biegu.

W związku z obostrzeniami ustalono limit 
300 uczestników wydarzenia. Mamy nadzieję, że 
promienie wiosennego słońca rozmrożą branżę 
biegową i umożliwią organizację imprez w odpo-
wiednim reżimie sanitarnym, co najmniej w takim 
wymiarze, jak to miało miejsce latem 2020. 

Dlaczego warto wziąć udział w biegu?
Szybka i asfaltowa trasa o długości 10 km, 

atrakcyjne nagrody finansowe w kategorii OPEN, 
statuetki w kategoriach wiekowych oraz losowanie 
nagród rzeczowych wśród wszystkich finiszerów.

Dodatkowo dla osób, które opłacą start do 9 
kwietnia, przygotowano w pakiecie specjalny, 
okolicznościowy gadżet. Nade wszystko zapra-
szamy do spędzenia soboty aktywnie, w towarzy-
stwie innych biegowych zapaleńców.

Prószkowski Bieg Uliczny 
im. Piotra Blachucika – 

edycja 2021
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Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Prószkowie informuje 
o możliwości składania na nowy 
okres świadczeniowy wniosków 
o świadczenie wychowawcze „500+”

Wnioski w sprawie ustalenia prawa 
do świadczenia wychowawczego są 

przyjmowane drogą elektroniczną – od dnia 
1 lutego 2021, a w przypadku wniosków 
składanych papierowo od dnia 1 kwietnia 
2021.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie wychowawcze na kolejny 
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami do dnia 30 kwietnia danego 
roku, ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz wypłata przysługującego 
świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 
tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie wychowawcze na kolejny 
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w okresie od dnia 1 maja do 
dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego oraz wy-
płata przysługującego świadczenia wycho-
wawczego następuje do dnia 31 lipca tego 
roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie wychowawcze na dany okres 
złoży wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami w okresie od dnia 1 czerwca do 
dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie pra-
wa do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadczenia wy-
chowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 
tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie wychowawcze na dany okres 
złoży wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 
31 lipca danego roku, ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wychowaw-
czego następuje do dnia 30 września tego 
roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie wychowawcze na dany okres 
złoży wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami w okresie od dnia 1 sierpnia da-
nego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, 
ustalenie prawa do świadczenia wychowaw-
czego oraz wypłata przysługującego świad-
czenia wychowawczego następuje do dnia 
31 października tego roku.

Szczepionka przeciw COVID-19 to 
jeden z najważniejszych elementów, 

dzięki któremu możemy powstrzymać epi-
demię. Jak działa? Szczepionka wyzwala 
w organizmie człowieka naturalną produk-
cję przeciwciał. Stymuluje także nasze ko-
mórki odpornościowe, tak aby chroniły nas 
przed zakażeniem COVID-19.

Dlaczego warto się zaszczepić? 
Pokonanie koronawirusa jest możliwe 

tylko poprzez przerwanie jego transmisji 
z człowieka na człowieka. Szczepionka daje 
nam taką możliwość. Aby efekty były jak 
najlepsze i jak najszybsze, musimy być odpo-
wiedzialni i solidarni. Każda osoba, która się 
zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch za-
każeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko 
ochrona dla nas. To także ochrona naszych 
rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.

Epidemię COVID-19 szczególnie od-
czuwają przedsiębiorcy. Szczepienia to sku-
teczny mechanizm ochronny dla polskiej 
gospodarki. Im więcej osób się zaszczepi, 
tym szybciej będziemy mogli otworzyć re-
stauracje i hotele, a także swobodnie wyje-
chać na urlop i wakacje. Jest to szczególnie 

W związku z coraz większą liczbą zakażeń koronawirusem oraz zbliżającą się trzecią 
falą epidemii, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych wytycznych dotyczą-

cych obowiązku zasłaniania ust i nosa.
Zgodnie z wytycznymi wprowadzono zakaz używania w tym celu: szalików, komi-

nów, chust, bandan oraz przyłbic. Dozwolone jest jedynie używanie w tym celu maseczek 
ochronnych.

ważne dla polskich firm, które aby przetrwać 
ten trudny czas, korzystają ze wsparcia rzą-
dowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 
i Finansowej.

Transport do punktów szczepień
Gmina Prószków zapewni transport do 

punktów szczepień osobom mającym trud-
ności w samodzielnym dotarciu do tych 
miejsc. Po zaszczepieniu, osoba potrzebują-
ca zostanie odwieziona do swojego miejsca 
zamieszkania. 

Transport przeznaczony jest w szcze-
gólności dla osób:
•	 posiadających	aktualne	orzeczenie	o	nie-

pełnosprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N lub odpowiednio I gru-
pę z w/w schorzeniami;

•	 mających	trudności	z	dostępem	do	punk-
tu szczepień (np. osoby starsze niemające 
możliwości samodzielnego dojazdu do 
punktu szczepień).

Wszelkie informacje można uzyskać 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Prószkowie pod nr tel.: 
77 401 37 15  •  77 464 30 53

Zasłanianie 
ust i nosa – 
co musisz 
wiedzieć?
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Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 
zorganizował wystawę fotograficzną  

on-line pt. „Prószków – wczoraj i dziś”.   
Jest to zbiór zdjęć, które cyklicznie 

pojawiają się na profilu Facebookowym 
Ośrodka Kutlury i Sportu. Fotografie 
pokazują Prószków z lat ubiegłych 

i obecnych. To świetna okazja  
do przyjrzenia się temu, jak dawniej 

wyglądała nasza miejscowość oraz do 
zagłębienia się w jej ciekawą historię. 
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Z aplikacji możesz korzystać anonimowo 
– nie musisz zakładać konta i podawać 

żadnych danych. Aplikacja poprosi jedynie 
o pozwolenia na dostęp do:

systemu powiadomień push, abyś mógł •	
otrzymywać ostrzeżenia kryzysowe, 
przypomnienia o wystawieniu pojem-
nika z odpadami czy powiadomienia 
o ważnych aktualnościach
kalendarza, aby zapisać w nim termin •	
wydarzenia, którym jesteś zainteresowa-
ny, wpisać je w plan dnia oraz przypo-
mnieć o nim dzień wcześniej
magazynu zdjęć, aby móc dodać zdjęcie •	
do systemu zgłaszania problemów
odbiornika GPS, aby pobrać precyzyjną •	
lokalizację i przypisać ją do zgłoszenia

Znajdziecie w niej m.in.:
Aktualności, wydarzenia i powiadomienia

Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp 
do gminnych aktualności i wydarzeń, in-
formacji z Biuletynu Informacji Publicznej 
(BIP). Dzięki niej otrzymasz powiadomie-
nia o sytuacji kryzysowej czy terminie wy-
wozu odpadów.

Mapa potrzeb – zgłaszanie problemów
Aplikacja w bardzo prosty sposób po-

zwala na zgłaszanie różnych problemów 
czy usterek. Może to być np. niebezpieczne 
miejsce, awaria oświetlenia ulicznego, pro-
blem z wywozem odpadów czy dzikie wysy-
pisko śmieci. Wybierz kategorię zgłoszenia, 
zrób zdjęcie, naciśnij przycisk lokalizowania 
i wyślij zgłoszenie.

Kalendarz wywozu odpadów
Aplikacja przypomni o terminie odbio-

ru poszczególnych odpadów, poinformuje 
o zasadach prowadzenia selektywnej zbiór-
ki odpadów, powiadomi o aktualnościach 
związanych z tą tematyką.

Moduły dostępne w aplikacji:
aktualności•	
wydarzenia•	
powiadomienia push•	
wyszukiwarka zasobów lokalnych•	
ulubione treści•	
integracja z BIP•	
kalendarz wywozu odpadów •	
z powiadomieniami
mapa potrzeb (wygodne wysyłanie •	
zgłoszeń)
integracja z Regionalnym Systemem •	
Ostrzegania.

Wielozadaniowa, 
darmowa aplikacja 
mobilna dla 
mieszkańców 
Gminy Prószków

Zeskanuj  
kod 

i pobierz 
aplikację:
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Ośrodek
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w Prószkowie

ul. Daszyńskiego 6 • 46-060 Prószków
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