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W ferie zimowe, już po raz czwarty 
muzycy Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Kaprys zorganizowali warsztaty 
umuzykalniające dla najmłodszych. 
W ciągu dwóch dni na dzieci i młodzież 
czekało wiele dobrej zabawy. 
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Orzeł Źlinice wygrał w ćwierćfinale 
Pucharu Polski z Agroplonem 
Głuszyna, który był wielkim faworytem 
tego spotkania! Piłkarze Orła Źlinice 
pierwszy raz w historii awansowali do 
półfinału tych rozgrywek. 
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Stowarzyszenie Braterstwa 
w Prószkowie oraz Urząd Miejski 
w Prószkowie  zapraszają chętne osoby 
do odbycia praktyk w partnerskim 
mieście Hünfeld w Niemczech. 
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Kaprys  
na warsztaty?

Orzeł Źlinice w półfinale 
Pucharu Polski!

Praktyki w partnerskim 
mieście Hünfeld

Nie do końca macie pewność, do jakich pojemników powinny trafiać poszczególne odpady? To proste! Wystarczy opanować 
kilka podstawowych zasad, aby segregacja odpadów stała się dziecinnie prosta. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną 
ikonografikę, którą można wyciąć i powiesić na lodówce.                   Str. 6
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Na początku lutego przedszkolaki z Publicz-
nego Przedszkola w Prószkowie świętowały 

Dzień Babci i Dziadka, który połączony został 
z balem karnawałowym. W tym wyjątkowym 
dniu, duża sala Ośrodka Kultury i Sportu wypeł-
niona została po brzegi. Dziadkowie z zapartym 
tchem podziwiali występy swoich wnuków, 
którzy na scenie czuli się jak przysłowiowa ryba 
w wodzie. Śpiewano piosenki, recytowano wier-
szyki, a na koniec dzielne przedszkolaki wręczyły 
swoim ukochanym dziadkom wspaniałe pre-
zenty. Następnie przyszła kolej na dużą dawkę 
szaleństwa podczas imprezy karnawałowej. 
Dzieciaki miały okazję potańczyć wraz z babcią 
i dziadkiem do największych przebojów. To był 
świetny dzień!

Ferie zimowe 
z Ośrodkiem 
Kultury i Sportu
Jak co roku, w okresie ferii zimowych 
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 
nie pozwolił naszym najmłodszym 
mieszkańcom na nudę! 

Mieszkańcy gminy Prószków mogą składać 
wnioski o Opolską Kartę Rodziny i Seniora. 

Głównym celem OKRiS jest budowanie przyja-
znego klimatu dla rodziny poprzez m.in. wpro-
wadzenie systemu zniżek oferowanych posiada-
czom kart przez Partnerów OKRiS, wprowadzenie 
powszechnych zniżek oraz ulg wspierających 
rodziny oraz osoby starsze.

Uprawnieni do korzystania z Opolskiej 
Karty Rodziny i Seniora są:

Rodzice – należy przez to rozumieć odpo-
wiednio: małżonków prowadzących wspólnie 
gospodarstwo domowe, osoby samotnie wycho-
wujące dzieci, rodzinę zastępczą, rodzinne domy 

OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA
dziecka, przedstawicieli ustawowych, mieszkają-
cych na terenie województwa opolskiego - z co 
najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukoń-
czenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje 
naukę lub z jednym dzieckiem niepełnospraw-
nym bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko 
posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Seniorzy – należy przez to rozumieć osobę, 
która ukończyła 60 rok życia i mieszka w woje-
wództwie opolskim.

Wnioski do pobrania na stronie: 
www.dlarodziny.opolskie.pl

Wnioski można pobrać i złożyć:
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Prószkowie ul. Opolska 17,  
46-060 Prószków w godzinach otwarcia 

urzędu, w pokoju nr 9. Telefon kontaktowy: 
77/4013715/ 77/4643053;

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego, Punkt Obsługi Klienta, ul. Hallera 9, 

Opole, II piętro, pokój nr 202,

Wysłać na adres: Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 

14, 45-082 Opole z dopiskiem „Opolska Karta 
Rodziny i Seniora”.

Babcia jest trochę rodzicem, trochę nauczycielem,  
trochę najlepszym przyjacielem!

Przez dwa tygodnie na dzieci i młodzież cze-
kały niesamowite atrakcje. W pracowni OKiS 

odbyły się warsztaty plastyczne, w Muzeum 
Kowalstwa dzieci miały okazję wziąć udział 
w zajęciach rękodzielniczych, a także Turnieju 
Wirtualnej Rzeczywistości. Nie zabrakło również 
dużej dawki aktywności podczas Turnieju piłkar-
skich drużyn podwórkowych oraz warsztatów 
tanecznych z zespołem Scorpion Dance Team.

Największym zainteresowaniem cieszyła się 
jednak „Noc z Andersenem”. Ta międzynarodowa 
akcja promująca czytelnictwo, organizowana 
jest co roku z okazji Dnia Książki Dziecięcej oraz 
rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena. 
W naszej gminie „Noc z Andersenem” zorganizo-
wana została już po raz XII.
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Górki to jedno z sołectw, w którym stale coś 
się dzieje, a to za sprawą Pani Sołtys, Justyny 

Szmechty i Stowarzyszenia „Nasze Górki”. Stawia-
nie na ciągły rozwój miejscowości i integracje jej 
mieszkańców są godne podziwu i docenienia. 

W okresie karnawału, w naszej gminie nie-
mal w każdej miejscowości odbyły się bale 

Seniorzy aktywni 
każdego dnia!

O tym jak ważną rolę odgrywają seniorzy 
w społeczeństwie – wiele mówić nie trzeba. 

W naszej gminie zadbano o to, aby starsze osoby 
nie siedziały samotnie w domu. 

W Źlinicach, w tamtejszym Klubie Seniora 
dzieje się naprawdę sporo. Podczas codzien-
nych spotkań, seniorzy mają okazję do wspólnej 
rozmowy, dzielenia się doświadczeniami, dawki 
dobrego humoru, a także wiedzy o świecie. 
W lutym, członkinie Klubu Seniora wzięły udział 
w ciekawych warsztatach malowania na szkle 
i materiale. Dla wielu Pań było to pierwsze tego 
typu spotkanie z malarstwem, i choć początkowo 
czuły tremę, z biegiem czasu to zajęcie pochło-
neło je całkowicie.

W przyszłości planowane jest również 
spotkanie z policjantem, a także warszataty 
komputerowe.

Żłobkowe 
Walentynki 

Niedawno nasz Prószkowski Żłobek rozpoczął 
swoją działalność, a już wiele się tam dzieje! 

Z okazji święta św. Walentego, we wszystkich 
salach królował kolor czerwony. Panie przygo-
towały specjalne zajęcia, które poprzez wspólną 
zabawę zachęcały dzieci do integracji oraz prze-
bywania ze soba. Maluchy wzięły również udział 
w zajęciach plastycznych, tańczyły przy piosen-
kach-pokazywankach, a na koniec skoszotwały 
pyszne walentynkowe babeczeki.

Zabawa w życiu małego dziecka jest podsta-
wową aktywnością dzięki, której uczy się i roz-
wija. Małe dziecko uczy się nie tylko siebie ale 
i otaczającego je świata poprzez bezpośrednie 
doświadczenia w zabawie oraz przy użyciu moż-
liwie wielu zmysłów.

W karnawale same bale!

karnawałowe. W Górkach postanowiono zor-
ganizować huczną imprezę również dla dzieci. 
W czwartek, 13 lutego świetlicą wiejską zawład-
nęły dzieci w kolorowych przebraniach. Były 
tańce, wygłupy ale przede wszystkim świetna 
zabawa. Brawo Górki!
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Boguszycach 
wraz z rodzicami uczy swoich podopiecznych 

pomagać innym i być wrażliwym na innych ludzi. 
Akcje zorganizowane przez szkołę z  Boguszyc 
są przykładem jak można dzieciom i  młodzieży 
pokazać współpracę instytucji z  ośrodkami 
niosącymi pomoc takim jak hospicjum. Nasza 
współpraca zawiązała się z Opolskim Hospicjum 
„Betania” w  Opolu i  dotyczyła różnych zadań, 
w  których młodzież aktywnie brała udział; pie-
czenie i  sprzedaż ciastek, kwestowanie na rzecz 
hospicjum podczas koncertu, wspólne kolędo-
wanie dla podopiecznych Hospicjum „Betania” 
w Opolu. 

JANUAR
 Benannt nach der römischen Gottheit Janus
welcher mit zwei Gesichtern dargestellt wird,
rückblickend in die Vergangenheit
vorausschauend in die Zukunft.
 
Wir schauen voraus; in die Zukunft:
Wenn die Menschen sich einander näher kommen,
in Eintracht leben, aneinander glauben und
vertrauen,
dann besiegt die Nächstenliebe
zu den Menschen und den Tieren jegliches Böse.
Dann, ja dann könnten wir im neuen Jahr
zufrieden sein.
 

STYCZEŃ
 Janus – rzymskie bóstwo
przedstawione z dwoma twarzami
zwróconymi wstecz do przeszłości
i w przód do przyszłości.
 
My patrzymy do przodu w przyszłość:
Gdy wzajemnie sobie zaufamy i uwierzymy
to miłość do człowieka i zwierząt
pokona wszelkie zło.
Wtedy Nowy Rok najprawdopodobniej
Przyniesie nam zadowolenie.  

Ingeborg Odelga

Przedszkole Publiczne w  Górkach jako jedno 
z  22 przedszkoli z  Aglomeracji Opolskiej, 

w  bieżącym roku szkolnym realizuje projekt 
Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edu-
kacji  pt. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program 
wychowania do dwujęzyczności”, który  fi nanso-
wany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest 
poszerzanie  umiejętności językowych   w  moż-
liwie naturalny sposób, przy jednoczesnym 
rozwijaniu kompetencji kluczowych dziecka. 
Dzieci mają możliwość  codziennego obcowania 
z  językiem angielskim, również poza „typowymi” 
zajęciami językowymi. Nauczanie języka angiel-
skiego odbywa się wielotorowo. Rodzice dzięki 
dostępowi do platformy edukacyjnej,  mogą także 
wspomagać rozwój językowy dzieci w domu.

Oprócz bezcennej wartości wynikającej 
z  realizacji projektu; jaką jest podniesienie kom-
petencji językowych dzieci, kolejną korzyścią dla 
Przedszkola  jest doposażenie w sprzęty i mate-
riały edukacyjne oraz umożliwienie nauczycielom 
podniesienia swoich kwalifi kacji poprzez udział 
w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Dwujęzyczna 
Opolszczyzna

Uczymy pomagać …
Cała akcja dotyczyła oczywiście ogólnej zbiórki 

pieniędzy na potrzeby hospicjum. Kwota, którą 
udało się zebrać została przekazana przez uczniów 
Szkoły Podstawowej  wraz z  jej Dyrektorką Aliną 
Wasilewską i nauczycielami odpowiedzialnymi za 
organizację przedsięwzięcia (p. Barbarę Lisoń, p. 
Teresę Blachucik) na ręce dyrektora placówki. Pie-
niądze pomogą w dalszym działaniu tej instytucji 
na rzecz jej pacjentów. Mamy nadzieję że wkład 
naszej pracy charytatywnej ułatwi działalność 
hospicjum, ale przede wszystkim wyczula dzieci 
naszej szkoły na potrzeby innych ludzi i uczy nie-
sienia pomocy potrzebującym. W przyszłości pla-
nujemy kolejne działania charytatywne.  

MIESZKAŃCU
ZOSTAW PODATEK W SWOJEJ GMINIE!
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W poniedziałek, trzeciego lutego Przedszkole 
Publiczne w Zimnicach Wielkich zorganizo-

wało bal karnawałowy, na który zaproszono rów-
nież kandydatów na przedszkolaków z Zimnic 
Małych i Wielkich. Dzieci w kolorowych strojach 
zaprezentowały się pięknie. Dużą atrakcją były 
odwiedziny Myszki Miki, niedźwiadka oraz Olafa, 
który dodatkowo zapewnił opady śniegu.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys to jedna 
z najaktywniej działających grup w Gmi-

nie Prószków. Organizują koncerty, biorą udział 
w wielu uroczystościach, stale stawiają na rozwój 
i pozyskiwanie zewnętrznych środków. 

W ferie zimowe, już po raz czwarty muzycy 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys zorganizo-
wali warsztaty umuzykalniające dla najmłodszych. 

Prószkowski Dom Pomocy Społecznej, wypo-
sażony został w niezwykłą salę, która prze-

znaczona jest do innowacyjnej terapii Snoeze-
len. To jedyna taka sala na Opolszczyźnie i jedna 
z dziecięciu w Polsce, która posiada odpowiednie 
certyfikaty. 

Zajęcia w sali doświadczania świata skiero-
wane są do osób z różnego rodzaju niepełno-
sprawnościami i deficytami. Dzięki takiej wielo-
zmysłowej terapii osoby z niej korzystające na 
nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie 

W Domu Pomocy Społecznej otwarto 
salę doświadczania świata!

i osobiście, ponieważ sala ta to świat przeżyć, 
w którym pacjent czuje się dobrze, ma swobodę 
i możliwość wyboru bodźców oraz czasu kon-
centrowania się na nich. 

Zadanie w całości sfinansowane zostało przez 
powiat opolski.

Bal karnawałowy 
w Zimnicach Wielkich

Kaprys na warsztaty?
W ciągu dwóch dni na dzieci i młodzież czekało 
wiele dobrej zabawy ale także wiedzy o instru-
mentach. Zajęcia prowadzone były przez Justynę 
Gawrońską, Patrycję Lazik, Oskara Koziołek-Goetz 
oraz muzyków orkiestry. 

Cieszy fakt, że z roku na rok stale rośnie 
liczba zainteresowanych wzięciem udziału 
w warsztatach.

Ważna informacja 
dla właścicieli 
psów!

Drodzy mieszkańcy, ostatnio do Urzędu Miej-
skiego w Prószkowie trafia coraz więcej 

zgłoszeń o bezpańskich psach na terenie naszej 
Gminy. Nawet najspokojniejszy pies w skrajnych 
sytuacjach może stanowić zagrożenie dla mie-
szańców. Czasem nawet nieświadomie można 
psa sprowokować do ataku, a stąd już tylko krok 
do wielkiego nieszczęścia.

W związku z tym Burmistrz Prószkowa zwraca 
się z prośbą do mieszkańców Gminy aby pilno-
wali swoich zwierząt i nie dopuszczali do sytuacji, 
w których psy, bez nadzoru poruszają się poza 
posesją.

Burmistrz przypomina również mieszkań-
com, że zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego 
to właściciel zwierzęcia odpowiada za szkody 
i to niezależnie czy zwierzę znajdowało się pod 
nadzorem czy też zabłąkało się lub uciekło. 
Pod pojęciem szkody rozumie się, straty mate-
rialne, jak i niematerialne.
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W dniu 06.02.2020r. w przedszkolu w Bogu-
szycach odbył się bal karnawałowy.  

Wszystkie dzieci, już od rana były podekscyto-
wane czekającą ich zabawą. W tym dniu przed-
szkolaki przemieniły się w królewny, księżniczki, 
wróżki, policjantów oraz wiele innych postaci. 
Wróżki prowadzące zabawę dołożyły wszelkich 
starań, by wystrój sali balowej wprowadził dzieci 
w radosny nastrój i zachęcał do wspólnej weso-
łej zabawy. Po wielkiej prezentacji strojów roz-
poczęły się tańce przy rytmach wesołej muzyki, 
które przeplatane były zabawami i korowodami. 
Jednym słowem zabawa na 102!

Wielką atrakcją dla dzieci podczas balu była 
zabawa z chustą animacyjną wypełnioną balo-
nami, serpentynami i konfetti. Bal był niezapomnia-
nym przeżyciem dla naszych przedszkolaków i na 
pewno pozostanie w ich pamięci. Dzień ten dostar-
czył dzieciom wiele przeżyć i miłych wrażeń!

Dzień św. Walentego to dobra okazja żeby 
powiedzieć komuś, że bardzo się go lubi, 

szanuje albo darzy wielką sympatią. W Przed-
szkolu Publicznym w Górkach można to było 
zrobić za pośrednictwem Poczty Walentynkowej. 
W skrzynce znalazło się mnóstwo pięknych, kolo-
rowych laurek wykonanych przez dzieci. Każda 

Nauka języka 
niemieckiego 
oraz możliwość 
zarobku podczas 
praktyki
w partnerskim 
mieście Hünfeld 
w Niemczech

 

Stowarzyszenie Braterstwa w Prószkowie oraz 
Urząd Miejski w Prószkowie zapraszają chętne 

osoby do odbycia praktyk w partnerskim mieście 
Hünfeld w Niemczech. Praktykant będzie pra-
cował w zakładzie zieleni miejskiej i wykonywał 
prace związane z pielęgnacją terenów zielonych. 
Zakwaterowanie w rodzinie niemieckiej, która 
w czasie wolnym pokaże praktykantowi miasto 
i okolice. Pobyt w Hünfeld to również wspaniała 
okazja do poprawy umiejętności językowych.

Praktyka przewidziana jest w okresie wakacyj-
nym i może trwać od dwóch do trzech tygodni. 
Oferta jest przeznaczona dla osób w wieku od 
16 do 30 lat. Zakwaterowanie w rodzinie nie-
mieckiej. Praktyki mają charakter wymiany, tzn. 
w okresie wakacyjnym będziemy gościć w gmi-
nie Prószków praktykanta z rodziny niemieckiej. 
Ta forma współpracy pomiędzy gminą Prószków 
i miastem Hünfeld przewiduje zakwaterowanie 
niemieckiego praktykanta w polskiej rodzinie, 
z której osoba wyjedzie na praktyki do Hünfeld.

Osoby zainteresowane praktyką proszone są 
o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Prósz-
kowie listu motywacyjnego i życiorysu w języku 
niemieckim w terminie do 16.03.2020r. Warun-
kiem uczestnictwa w praktykach jest dobra zna-
jomość języka niemieckiego. W drodze losowa-
nia zostanie wyłoniona osoba, która pojedzie do 
Hünfeld.

Przedszkolaki w Górkach  
świętowały Walentynki!

była wyjątkowa. Dzieci mogły również wykonać 
zdjęcia z ramką walentynkową, która popołudniu 
wystawiona była również dla rodziców: „Walen-
tynki dzisiaj mamy, więc do zdjęcia zapraszamy. 
Z naszej ramki skorzystajcie i się szeroko uśmie-
chajcie”. Przedszkolaki jednogłośnie stwierdziły, 
że imprezę powtarzamy za rok.

Ach... co to był za bal! 
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SZKŁO  
BEZBARWNE   

SZKŁO  
KOLOROWE

PAPIER

METALE  
i TWORZYWA 

SZTUCZNE

BIOODPADY

NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE) 

ODPADY 
KOMUNALNE

Wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, ulotki, zeszyty, papier biurowy

Nie wrzucamy: kartonów po mleku/sokach, filtrów (np. samochodowych), kartonów z zawartością 
(np. z butami), paragonów, faktur, papieru faksowego, a także papieru pergaminowego, natłuszczanego, 
odpadów higienicznych, np. pampersów, ręczników papierowych, zużytych chusteczek.

Wrzucamy: pozostałość po segregacji, popiół.

Nie wrzucamy: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego 
i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
budowlanych, rozbiórkowych i poremontowych, zużytych opon.

Wrzucamy: puste butelki szklane po napojach i żywności, puste słoiki, puste szklane opakowania 
po kosmetykach. !Segregujemy szkło na bezbarwne i kolorowe!

Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek, 
reflektorów, opakowań rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, lekach, szkła okularowego  
i żaroodpornego, kryształów, szyb okiennych, butelek i słoików z zawartością.

Wrzucamy:  puste butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe 
opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folię aluminiową 
(niezanieczyszczoną), opakowania po środkach czystości, kosmetykach.
Nie wrzucamy:  opakowań po lekach, zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po farbach, lakierach 
i olejach, plastikowych zabawek, części samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Wrzucamy: odpadki warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, resztki jedzenia bez 
mięsa, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew.

Nie wrzucamy: ziemi i kamieni, popiołu, drewna impregnowanego, kości i odchodów zwierząt, 
oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych.

Odpady typu odzież, ręczniki, pościel, firanki, 
obrusy, obuwie i galanteria skórzana lub skóro-
podobna, pluszaki, odpady wielomateriałowe 
typu  torby,  plecaki,  namioty bez stelaża, itp.:
Najlepiej gdyby tego rodzaju odpady trafiały 
do pojemników na tekstylia rozstawionych 
w gminie przez PCK i innych uprawnionych 
operatorów. Jeżeli mamy bliżej do PSZOK, to 
wrzućmy je do pojemnika przeznaczonego na 
odzież. Nie należy wrzucać tego typu odpadów 
do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
 
Gruz budowlany, dachówka, płytki elewacyjne 
i łazienkowe, beton, polbruk, płyty kar-tonowo 
–gipsowe, itp.:
Wszystkie wymienione rodzaje materiałów 
zaliczamy do odpadów budowlanych. Duże 
remonty realizujemy po indywidualnym zamó-
wieniu kontenera lub worka big-bag. Odpady 
z drobnych remontów powinny trafić do 
PSZOK z podziałem na gruz czysty-betonowy 
i ceglany.
 
Chemię budowlaną typu resztki farb, szpachli, 
gładzi, zapraw, unigruntów, sylikonów, zużyte 
pędzle, wałki i taśmy malarskie, izolacje, folie, 
styropian budowlany i opakowaniowy, wełna 
mineralna, umywalki, muszle sedesowe: 
Duże remonty powinny być rozpoczynane po 
indywidualnym zamówieniu kontenera lub 
worka big-bag na odpady budowlane zmie-
szane i tam powinny trafiać ww. materiały. 
Odpady z małych remontów powinny po 
segregacji trafiać do PSZOK.
 

Najczęściej zadawane pytania dot. segregacji następujących typów odpadów:
Wanny i brodziki akrylowe, kabiny pryszni-
cowe, meble ogrodowe oraz podobne:
Są to odpady wielkogabarytowe. Wysta-
wiamy je nie wcześniej niż 2 dni przed 
dniem odbioru odpadów wielkogabary-
towych. Poza terminami ich mobilnego 
odbioru, dostarczamy je  do PSZOK.
 
Żarówki, płyty CD, baterie i akumula-
torki, telefony komórkowe, zużyte tusze 
z drukarek:
Zwracamy do sklepu w momencie zakupu 
nowego produktu, np. żarówki, czy tele-
fonu komórkowego, jeśli jest taka możli-
wość lub dostarczamy do rozstawionych 
w każdej miejscowości Gminnych Punktów 
Elektroodpadów, segregując wymienione 
odpady do właściwych przegródek lub 
dostarczamy do PSZOK.
 
Porcelana – fajans tj. talerze, kubki , filiżanki, 
miski i inne podobne naczynia:
Wrzucamy do niesegregowanych (zmie-
szanych) odpadów komunalnych – tzw. 
pozostałości po segregacji.
 
Paragony,  faktury, papier  faksowy, a także 
papier pergaminowy, natłuszczany, chu-
steczki papierowe nawilżane lub natłusz-
czane, worki zanieczyszczone po zaprawach, 
po paliwie (np. ekogroszku) itp.:
Taki papier wrzucamy do niesegregowa-
nych (zmieszanych) odpadów komunal-
nych – tzw. pozostałości po segregacji.
 

Tektura i karton wzmocniony spinkami metalowymi, 
taśmą samoprzylepną, koperty z okienkami folio-
wymi itp.:
Jeśli można je szybko i łatwo usunąć, zachęcamy do 
tego. W innym  przypadku wrzucamy do papieru 
bez usuwania obcych materiałów.
 
Popiół z węgla i z drewna:
Cały popiół, po uprzednim wystudzeniu, powi-
nien trafiać do niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych – tzw. pozostałości po 
segregacji.
 
Duże RTV i AGD typu pralki, lodówki, telewizory:
Powinny być zwracane w miejscu zakupu nowego 
sprzętu lub trafiać bezpośrednio na PSZOK. Uwaga! 
Sprzęty muszą być kompletne!
 
Bioodpady typu kości, mięso, żywność wysoko prze-
tworzona, odpady płynne, odchody zwierząt, kocie 
żwirki:
Powinny trafiać do niesegregowanych (zmiesza-
nych) odpadów komunalnych – tzw. pozostałości 
po segregacji, gdyż psują proces kompostowa-
nia i proces fermentacji, któremu poddawane są 
odpady biodegradowalne i zielone.
 
Zachęcamy do kompostowania odpadów roślinnych. 
Jeśli nie posiadamy kompostownika lub odpad 
roślinny nie nadaje się do kompostowania, należy 
taki odpad wrzucić do pojemnika na bioodpady.
 
Szkło typu słoiki, butelki, itp. Wyrzucamy do worków 
na szkło !bez zawartości!



marzec 2020 strona 7

Sołectwo Jaśkowice, DFK Jaśkowice i Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej 

zorganizowali Walentynkową Zabawę Charyta-
tywną, z której dochód przeznaczony został na 
potrzeby ligockiej szkoły. 

Podczas świetnej zabawy, nie zabrakło szalo-
nych licytacji fantów m.in. przelotu samolotem, 
vocher do salonu fryzjerskiego, pranie tapicerki 
samochodowej czy bonu podarunkowego do 
salonu kosmetycznego. 

Organizatorzy walentynkowej zabawy chary-
tatywnej, za bezinteresowną pomoc, życzliwość 
i ofiarność serdeczne podziękowania składają 
darczyńcom: Firmie Smacznie i Zdrowo- Gro-
jec Klosa, za wsparcie kulinarnie podczas każdej 
organizowanej zabawy.
1. Urząd Miejski w Prószkowie
2. Piekarnia Cukiernia. Marek Cebula
3. Cukiernia Jaglo
4. Studio Fryzjerskie Panicz Bartłomiej
5. Kamila Salon fryzjerski
6. Dla Urody Gabinet kosmetyczny Dorota Sadło 

Lasar

Chłopski comber? 
A jednak!

W ostatni piątek karnawału wydarzyło się 
coś niezwykłego. Mieszkańcy naszej gminy 

wybrali się do Ochódz, gdzie odbył się pierwszy, 
historyczny Chłopski comber!

Tematem przewodnim imprezy byli Wikingo-
wie i jak się okazało był to strzał w dziesiątkę. Na 
początku imprezy uczestnicy musieli złożyć przy-
sięgę Wikingów, że będą dobrze się zachowywać 
i bawić do białego rana – i przysięgi dotrzymali! 
Ponad 50 mężczyzn i ani jednej Pani, a impreza 
trwała do wczesnych godzin porannych.

Wiele było komentarzy przed imprezą, że to 
może się nie udać – mówił Piotr Pach, jeden 
z organizatorów. Nic bardziej mylnego. Impreza 
zakończyła się wielkim sukcesem i już planowana 
jest druga edycja.

Od 3 lutego 2020 roku rozpoczęła się kwalifi-
kacja wojskowa, podczas której ustalana jest 

zdolność do służby wojskowej.
Kwalifikacja wojskowa to obowiązek dla 

wszystkich mężczyzn, ale też dla niektórych 
kobiet.

KTO MUSI SIĘ STAWIĆ PRZED KOMISJĄ
W 2020 roku przed powiatowymi komisjami 

lekarskimi mają obowiązek stawić się:
–  mężczyźni urodzeni w 2001 roku,
–  mężczyźni urodzeni w latach 1996–2000, 

którzy jeszcze nie posiadają kategorii zdol-
ności do czynnej służby wojskowej.

–  osoby urodzone w latach 1999-2000 które:
•	 ze	 względu	 na	 stan	 zdrowia	 zostały	

uznane za czasowo niezdolne do służby 
wojskowej.

•	 wnioskowały o zmianę kategorii 
zdolności.

–  kobiety urodzone w latach 1996–2001, które 
posiadają kwalifikacje przydatne do służby 
wojskowej

–  osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia 
i  zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby 
wojskowej do końca roku kalendarzowego, 
w którym kończą 24 lata życia,
W stosunku do osób wezwanych, które nie 

stawią się do kwalifikacji wojskowej bez (uza-
sadnionej) usprawiedliwionej przyczyny będzie 
zarządzane przymusowe doprowadzenie przez 
Policję, może być nałożona kara administra-
cyjna w postaci grzywny lub kara ograniczenia 
wolności

DOKUMENTY, CO ZABRAĆ
Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane 

do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze 
sobą:
•	 dowód	osobisty	lub	inny	dokument	potwier-

dzający tożsamość,
•	 dokumentację	 medyczną	 (jeżeli	 taką	

posiadają),
•	 aktualną	fotografię	o		wymiarach	3	x	4	cm	bez	

nakrycia głowy,
•	 dokumenty	 potwierdzające	 wykształcenie	

albo zaświadczenie o  kontynuacji nauki oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe.
Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz 

kolejny, powinny zabrać ze sobą:
•	 dowód	osobisty	lub	inny	dokument	potwier-

dzający tożsamość,

•	 dokumentację	 medyczną,	 dotyczącą	 zmian	
w  stanie zdrowia (w tym wyniki badań spe-
cjalistycznych przeprowadzonych w  okresie 
ostatnich 12 miesięcy),

•	 książeczkę	wojskową.

Terminy i miejsce pracy Komisji Lekarskiej 
dla mieszkańców Gminy Prószków:

Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu 
opolskiego, Opole pl. Katedralny 2 (Dom kate-
chetyczny przy Parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego)

- 18.03 – kobiety
- 25.03 – 26.03 - mężczyźni
 

P R Z E N O S Z E N I E    D O   R E Z E R W Y!!!

Osoby wobec których orzeczona zostanie 
kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby 
wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia 
powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 
14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną prze-
niesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym 
samym będą miały uregulowany stosunek do 
służby wojskowej.

Wszelkich informacji dotyczących kwalifikacji 
wojskowej można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Prószkowie tel. 774013738

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2020 ROKU

Walentynkowa Zabawa Charytatywna

7. Perfect Look Martyna Kudlek
8. Pizzeria- Pub Rewolwer
9. Diwa Personalservice
10. Magdus
11. Morawiec transporty
12. Stolarstwo Sadło Bartłomiej Lasar
13. Zakład mechaniki i blacharstwa samochodo-

wego Auto Przybyła
14. Haffi Hof Szindzielorz Marcin
15. Viva Collection
16. KPR Gwardia Opole
17. GSM- Monit Witek
18. Pan Jacek Dzierżanowski
19. Pani Klementyna Honczia
20. Państwo Alfred i Małgorzata Kiełbasa

Ponadto podziękowania Pani Sandrze Nocoń 
za przepiękny wystrój sali, zespołowi Sempre, 
który uświetnił wieczór, a także dla kół DFK Jaśko-
wice i Ligota Prószkowska, dla Pań z KGW Jaśko-
wice oraz Rafaeli Czollek i Tomaszowi Dżugała za 
pomoc w obsłudze sali.
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Orzeł Źlinice w półfinale 
Pucharu Polski!

Orzeł Źlinice wygrał w ćwierćfinale Pucharu Polski z Agroplonem Głu-
szyna, który był wielkim faworytem tego spotkania! Piłkarze Orła Źlinice 

pierwszy raz w historii awansowali do półfinału tych rozgrywek.  To nie tylko 
największy sukces Orła, ale także całej gminy Prószków, ponieważ drużyna 
z tego regionu nigdy nie doszła tak daleko.

W półfinale opolskiego Totolotek Puchar Polski Orły zmierzą się z 3 
ligową Stalą Brzeg.

Warto zaznaczyć, że na tym etapie rozgrywek pozostały już tylko cztery 
zespoły. Dwa kluby z 3 ligi, wspomniana wyżej Stal oraz Ruch Zdzieszowice 
oraz niepokonana w 4 lidze Polonia Nysa.

To wielka rzecz znaleźć się w tak doborowym towarzystwie.
Orzeł Źlinice - Agroplon Głuszyna 2:1 (1:0)  

Skład: Sedliar - Kuc, Szpon, Gajda (67’ Mokrzycki), Grabowski - Dworak, 
Suchecki, Malinowski, Błazy, Żak (60’ Cymerman) - Schichta

Bramki:
31min - Schichta  
(asysta Gajda)
80min - Dworak  
(asysta Suchecki)

(źródło: 
FB Orzeł Źlinice)


