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Średnio jeden pakiet materiałów, które otrzymywał radny ważył
kilogram. Przygotowywano takich pakietów 15 na każdą sesję Rady
Miejskiej w Prószkowie, a sesji tych w roku było nie mniej niż dziesięć.
150 kilogramów papieru przez dwanaście miesięcy trafiało na obrady.
Podobno z jednego drzewa uzyskujemy 60 kilogramów papieru. W ciągu
kadencji jednej rady ginie zatem co najmniej 10 drzew. Od stycznia 2014

roku prószkowscy radni nie tylko oszczędzają lasy, weszli także
w kolejny rok swojej samorządowej pracy pod rękę z nową

technologią.
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o raz pierwszy na styczniowej sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
radni zamiast przewracać kartki papieru korzystali z tabletów,

które na czas kadencji ufundował im Urząd Miejski. W opinii
wszystkich samorządowców taki zakup był doskonałym pomysłem.

Jeśli ktoś woli pracować na wersji papierowej, zawsze na własny
koszt może ją sobie przygotować. Radni doceniają jednak
łatwość analizowania dokumentów oraz wprowadzania

poprawek, szybkość i… dbałość o wzrok. Na tabletach można powiększyć czcionkę,
podczas gdy w wersji papierowej – w ramach oszczędzania papieru – była ona często
pomniejszana.
-

– mówi Burmistrz Prószkowa – Róża Malik.
Samorządowcy z Prószkowa są zapewne pionierami w realizacji takiego projektu na
Opolszczyźnie.

adni otrzymali tablety jeszcze w grudniu minionego roku, w styczniu po raz
pierwszy skorzystali z nich podczas obrad. Wszystkie dane zostały wgrane na

urządzenia.
-

–
wyjaśnia Burmistrz, która zwraca uwagę również na fakt, że na sesjach podczas części
poświęconej właśnie wnioskom, czy interpelacjom urzędnicy mogą nie mieć pełnych
informacji – zgłoszenie takich uwag wcześniej da możliwość płynniejszego przepływu
informacji. –

urmistrz przypomina, że podczas przygotowań do sesji urząd mocno się zmieniał
– kopiowanie dokumentów trwało godzinami, ksero wymagało coraz częściej

napraw, w kilku pokojach na biurkach i podłogach były rozkładane stosy papierów,
które kompletowano, zszywano, układano, pakowano do kopert. W pracę było
zaangażowanych kilka osób.
-

– tłumaczy.
Nowoczesne narzędzie technologiczne umożliwia czytelne wprowadzanie auto-
poprawek i dostęp do dokumentów, które stanowią źródła do podejmowanych
uchwał (wcześniej takie wsparcie radnych nie było możliwe), ułatwi także pracę nad
ujednolicaniem tekstów uchwał.
-

– mówi Róża Malik.
Urząd Miejski w Prószkowie zakupił 20 tabletów: 15 dla radnych i 5 na potrzeby
urzędników. Koszt: 21 700 złotych zwróci się już po roku. Radni otrzymują sprzęt na
czas kadencji – zwracają tablety podczas ostatniej sesji.

Myśleliśmy o tym od jakiegoś czasu. Zupełnie przypadkiem powiedziałam

o tym pomyśle podczas wywiadu radiowego. Informacja poszła w eter i radni zaczęli

dopytywać się, kiedy będą tablety

Chcielibyśmy, aby ten program był jeszcze bardziej mobilny dla użytkowników.

Planujemy zakup kart internetowych, aby przesyłać materiały ręcznie, ale też

oczekiwać od radnych na przykład zgłaszania wniosków, czy interpelacji wcześniej

To działa również w drugą stronę - jeśli nie ma możliwości przekazania

wyjaśnień na sesji, radni otrzymają je za pomocą programu.

Zakup tabletów i wprowadzanie tam danych trwa krótko i nie angażuje tak

pracowników, którzy w tym czasie mogą zająć się sprawami zgodnie ze swoimi

kompetencjami

Każdą nowelizację musimy wprowadzić w ciągu roku w postaci tekstu ujednoli-

conego. Czasami takich zmian jest kilka, a przecież tworzymy prawo nie dla siebie,

a dla mieszkańców, którzy mają mieć jasne i przejrzyste przepisy. Dużo łatwiej

i szybciej jest zmienić treść, wprowadzić poprawki, gdy dostęp do tak zwanej

uchwały–matki jest natychmiastowy

Dagmara Duchnowska

Prószków

Tablety dla radnych

Na zdjęciach:
(u góry) Nikt z radnych nie zapomniał o tablecie.
(po prawej) Przewodnicząca Rady Miejskiej –
Klaudia Lakwa i Wiceprzewodniczący –
Krystian Janikula przygotowują się
do rozpoczęcia obrad.

Boguszyce
Mały Olimpijczyk

Dziewczęta z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszycach
nie tylko okazały się najlepsze w Konkursie Gminnym w Grach
i Zabawach Sportowych - „Mały Olimpijczyk”, ale także w tych
samych zmaganiach na poziomie powiatowym.

Więcej o konkursie organizowanym przez placówkę
w Boguszycach na stronie 4

Złotniki, Chrząszczyce
Życzymy najlepszego!

Maria Chudala - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Złotnikach oraz nauczyciele: Alicja Połczan, Sylwia Huncza,
Aleksandra Domagała, Agnieszka Bugla, Agnieszka Zamojska-
Nocoń są autorkami tegorocznego wydarzenia, jakim był Dzień
Babci i Dziadka zorganizowany w „Gościńcu pod Różą”. Na tego-
roczne międzypokoleniowe spotkanie przybyło ponad 200 osób.

Więcej na stronie 7
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Bank możliwości

Europejskie Centrum Edukacyjne-
Europäisches Bildungszentrum sp.
z o.o. w Opolu wraz Gminą Turawa
rozpoczynają realizację projektu
„Bank możliwości”.

Czas trwania projektu:
styczeń 2014 r. – czerwiec 2015 r.

Działania w projekcie skierowane
są do bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo mieszkańców gmin
Komprachcice, Łubniany, Prószków,
Turawa, którzy nie ukończyli 30.
roku życia.

UDZIAŁ W PROJEKCIE
JEST BEZPŁATNY

Liczba miejsc ograniczona!
Początek zajęć pierwszej grupy:

luty 2014 r.

Informacje i zapisy:
ECEO

Telefon: 77 423 22 45
e-mail: eceo@eceo.pl

DZIEŃ

W ŹLINICACH

„SPOTKANIA
Z GRAMI PLANSZOWYMI”

ZYGFRYD MATUSZEK

GIER PLANSZOWYCH

– KONKURSU
ADRESOWANEGO DLA DZIECI,

MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

ZAPRASZA

23 LUTEGO BR.
O GODZ. 15.00

W DOMU STRAŻAKA
W ŹLINIACH ODBĘDZIE SIĘ

KOLEJNA EDYCJA

DO WSPÓLNEJ ZABAWY

22 lutego br., godz. 16
w sali „Rumcajs”

w Przysieczy
odbędzie się uroczystość

z okazji

Zapraszamy mieszkańców
sołectwa

Organizatorzy

Dnia Seniora
i

Dnia Kobiet
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10 stycznia wręczono Laury Umiejętności i Kompetencji 2013. Tytuły po
raz czternasty wręczała Opolska Izba Gospodarcza. Uhonorowano nimi
39 osób, wśród nich Henryka Lakwę - starostę opolskiego, który
otrzymał Srebrny Laury Umiejętności i Kompetencji 2013r. w kategorii
„Pro Publico Bono”.

Historia tej nagrody sięga 1992 roku, kiedy to przedstawiciele Regional-
nej Rady Gospodarki przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowi-

cach wspólnie z Zarządem Telewizji Polskiej S.A. oddział terenowy w Kato-
wicach, redakcje: Radia Katowice S.A. i Trybuny Śląskiej - postanowili
nagradzać Laurami Umiejętności i Kompetencji nieprzeciętnych mene-
dżerów, firmy, organizacje i instytucje, które wprowadzają skuteczne
rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę nowoczesnej gospodarce
rynkowej, a także autorytety moralne i najwybitniejszych reprezentantów
nauki, oświaty, kultury i sztuki. Starosta opolski otrzymał nagrodę jako
samorządowiec i człowiek charakteryzujący się postawą wolną od prze-
sądów i uprzedzeń. Posiadający umiejętność podejmowania trudnych
i niepopularnych decyzji, konsekwentny w działaniu. Rozumiejący, że nawet
najmniejsze działania podejmowane w zakresie kultury, sztuki, pomocy,
edukacji, ekologii, bezpieczeństwa czy współpracy międzynarodowej są
niezmiernie istotne i mają wielkie znaczenie dla całej społeczności powiatu .
Są dowodem na troskę o rzeczy ważne dla nas wszystkich, są elementem
dialogu pomiędzy społeczeństwem, a urzędem, dowodem wsłuchiwania się
w potrzeby i oczekiwania społeczne.

Laur Kompetencji dla Henryka Lakwy

Na zdjęciu od lewej Wicestarosta Powiatu Opolskiego - Leonarda Płoszaj, Przewodniczący
Rady Powiatu Opolskiego - Stefan Warzecha i Starosta Opolski - Henryk Lakwa.

UWAGA:

NIEDŹWIEDZIA!

„NIEDŹWIEDZIA”

START:

MIESZKAŃCY PRÓSZKOWA!

22 LUTEGO BR. MIASTO NALEŻEĆ

BĘDZIE DO…

ODWIEDZI KAŻDY DOM I KAŻDĄ

ULICZKĘ, ABY PRZYNIEŚĆ PIENIĄDZE,

ZDROWIE I SZCZĘŚCIE WSZYSTKIM

GOSPODARZOM I GOSPODYNIOM.

PRZYJMIJCIE

I JEGO WESOŁĄ, KOLOROWĄ

GROMADĘ SERDECZNIE.

GODZ. 8:00; OŚRODEK

KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE
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Uczniowie i uczennice szkół
podstawowych z Prószkowa,
Złotnik i Zimnic Wielkich
uczestniczyli w mini olimpijskich
zmaganiach, które 18 stycznia br.
odbyły się w sali gimnastycznej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Boguszycach. Wśród dziewcząt
najlepsze okazały się gospodynie,
które tym samym zakwalifikowały
się do etapu powiatowego. Wśród
chłopców - drużyna ze Złotnik.

Emocje towarzyszące imprezie
były naprawdę gorące - swoje

drużyny dopingowali uczniowie,
nauczyciele i rodzice. Konkurencje
przygotowane przez nauczyciela
wychowania fizycznego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Bogu-
szycach – Sebastiana Żymłę – były
widowiskowe i dość trudne. Za-
równo chłopcy, jak i dziewczęta
musieli pokonać podobne przesz-
kody – liczył się czas i precyzja wyko-
nania ćwiczeń. Często o wyniku
decydowały ułamki sekund, więc na

Mistrzostwa gminy

Mały Olimpijczyk

ogłoszenie ostatecznej kwalifikacji
wszyscy czekali z niecierpliwością.
Każda z drużyn zajmujących trzy
pierwsze miejsca otrzymała medale
i pamiątkowy dyplom, a zespoły
spoza pierwszej trójki – dyplom
i smakołyki.

I miejsce - ZSP Boguszyce;
II miejsce - PSP Prószków;
III miejsce - ZS Zimnice Wielkie.

I miejsce - ZS Złotniki;
II miejsce - ZSP Boguszyce;
III miejsce - PSP Prószków;
IV miejsce - ZS Zimnice Wielkie.

drużyna chłopców
z Zespołu Szkół w Złotnikach –
zwycięzcy konkursu w swojej
kategorii.

Drużyny dziewcząt:

Drużyny chłopców:

Na zdjęciu:

Pomysł narodził się na lekcji
wychowania technicznego
prowadzonych w prószkowskiej
podstawówce w klasie V a przez
Kazimierza Janczaka. Rozmowa
o materiałach włókienniczych
i wizyta babć, które uczyły
podstaw robienia na drutach
zakończyła się super projektem,
który od kilku tygodni rozgrzewa
serca mieszkańców gminy.
Uczniowie postanowili zrobić
wiele długich, barwnych szalików
i opatulić nimi najważniejsze ich
zdaniem miejsca w mieście. Finał
akcji czeka nas 14 lutego.

Nauczyciel zapewnia, że pełni
w projekcie rolę opiekuna,

a wszystkie pomysły wychodzą od
uczniów.
- Nie wiedziel iśmy, czy pomysł

chwyci, zastanawialiśmy się jak

zachęc ić też mieszkańców do

robienia szalików. Wpadliśmy na

pomysł, aby też zbierać włóczkę.

W akcję mocno zaangażowała się

pani burmistrz, bez jej zgody nie

moglibyśmy w zasadzie nic zrobić,

będziemy przecież zakładać szali-

ki na miejsca publiczne

Bardzo lubię robić na szydełku i na

drutach, ten szalik wykonam na

drutach, nie wiem jeszcze, jaki

będzie długi, ale patrząc na ilość

– mówi
Kazimierz Janczak.

urmistrz Róża Malik nie tylko
zaakceptowała pomysł, ale

także postanowiła go wesprzeć:
przygotowała włóczkę w barwach
gminy i podczas styczniowego
spotkania seniorów zapropo-
nowała, by ktoś wziął na siebie
wykonanie szalików. Natychmiast
zgłosiła się Teresa Blachucik z Zim-
nic Wielkich:
-

B

Prószków

Będzie cieplej

wełny – myślę, że jakieś dwa metry.

zaliki powstają w wielu domach
– uczniowie nie tylko sami robią

na drutach, ale także namawiają
mamy i babcie. Jeśli komuś zabrak-
nie włóczki, w szkole jest ta, którą
przynieśli mieszkańcy zachęceni
apelem autorów projektu. Jak
obliczyli, potrzeba około 70 metrów
szalików, by opasać nimi pomnik
Ceres, latarnie, drzewa -
jest wśród nich platan „Leopold”.
Wciąż można przyłączyć się do gru-
py i mieć swój mały „szalikowy”
wkład w ocieplanie wizerunku
miasta. Uczniowie klasy piątej
wpadli również na pomysł, który

S

fontannę,

– –

zmotywował uczniów całej szkoły –
znaleźli sponsora chętnego dofi-
nansować wycieczkę uczniów tej
klasy, która wykona w sumie naj-
dłuższy szalik.
-

– podsu-
mowuje nauczyciel.

Teresa Blachucik i Burmistrz
Prószkowa - Róża Malik prezentują
wełnę w prószkowskich barwach.

Klasa jest tak zaangażowana, że

teraz nakręcają się już sami i mają

wciąż nowe pomysły

Dagmara Duchnowska

Na zdjęciu:

Pomożesz nam jeśli:
- do 10 lutego zrobisz (lub oddasz zbędny) szal.
Możesz go zostawić w szkole podstawowej
w Prószkowie, sklepie CENTRO lub w Urzędzie
Miejskim w specjalnie oznaczonych pudłach,
- przekażesz włóczkę z której inni będą mogli
skorzystać, aby dziergać szale,
- przyjdziesz na zakończenie akcji 14 lutego br.
(przed południem) do centrum miasta.

To będą nasze "Walentynki dla Prószkowa".
Zapraszamy: uczniowie klasy V a i koordynator
projektu - Kazimierz Janczak
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WYDARZYŁO SIĘ W STYCZNIU!

Już po raz trzeci odbył się 11 stycznia br. w Zimnicach Wielkich bal
karnawałowy organizowany przez DFK. I tym razem dopisali goście –

sala była pełna. Wszystkim towarzyszyła znakomita atmosfera oraz
wyjątkowa oprawa artystyczna: podczas imprezy specjalnie dla zebranych
wystąpiła para taneczna – Małgorzata Idzik i Tobiasz Czyrnia.

Tradycyjnie już w styczniową niedzielę, 19 stycznia, odbyło się
w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Chrząszczycach polsko-

niemieckie kolędowanie. Własne interpretacje kolęd i pastorałek
zaśpiewali: zespół Proskauer Echo, schola parafii Chrząszczyce, Chór
Parafii Chrząszczyce pod dyrekcją Joachima Konska (na zdjęciu) oraz duet
Aneta i Norbert. Artystom towarzyszyli zgromadzeni w kościele wierni.

Wtym roku w sołectwie powiodło „niedźwiedzia” Koło Gospodyń
Wiejskich. Drugim organizatorem i promotorem tego obrzędu jest

klub sportowy, na którego kolej przypadnie znów w 2015 roku. Ponad
dwadzieścia osób przebiera się w kolorowe stroje, muzycy zabierają
instrumenty, „niedźwiedź” (w tym roku wcielił się w niego Marek Ledwig)
zakłada maskę i ruszają między domy. Stefania Wystrach, szefowa Koła
przyznaje:
-

I ona sama – mieszkanka Leśnika – szykuje dla grupy przebierańców
poczęstunek: grochówkę, którą serwuje we własnej stodole.
-

–
dziękuje pani Stefania.

Ludzie na nas czekają, wszyscy nas bardzo gościnnie przyjmują: ciastem,

napojami, kanapkami.

Chciałam podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w orga-

nizację tego dnia oraz mieszkańcom, którzy nas tak chętnie przyjęli

Na wydawniczym lokalnym rynku pojawiła się nowa pozycja:
„Kapliczki i krzyże przydrożne w Gminie Prószków”. Jest to

przewodnik po małych obiektach dziedzictwa kulturowego naszego
obszaru – edycja łączy w sobie walor edukacyjny oraz turystyczny. Jest
doskonałym uzupełnieniem wędrówek po miejscowościach gminy.

olsko-niemiecki przewodnik powstał w oparciu o pracę nauczycieli
i uczniów oraz sympatyków Publicznej Szkoły Podstawowej w Prósz-

kowie, a jego wydawcą jest stowarzyszenie „Szerokie Horyzonty”,
działające przy tej placówce. Wydanie książki wsparł Urząd Miejski
w Prószkowie. Można ją kupić – wspierając cele stowarzyszenia – w szkole.

P

Zimnice Wielkie

Karnevaltanz
Chrząszczyce

Śpiewajmy razem

Prószków
Szlakiem kapliczek i krzyży

Przysiecz

Wodzenie niedźwiedzia
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Już po raz czwarty uczniowie gimnazjum im. ks. Hugo Kwiotka w Prószkowie sięgają po najwyższe
trofea w konkursie na małe formy teatralno-filmowe.

ilm profilaktyczny „Jeden Moment” nagrany przez uczniów kl.II B: Monikę Przelor, Emilię Pach, Łukasza
Świerc, Dawida Mrugała i Piotra Lazika zajął I miejsce. III miejsce przypadło natomiast filmowi

„ZAGUBIONY” klasy III A, w którym wystąpili: Simona Lellek, Marzena Wojcik, Mateusz Pluskota, Justyna
Staniów, Marcel Szylar, Sandra Dziuk, Magdalena Fronia oraz Natalia Holinej. Konkurs organizowany jest
przez Komendę Policji w Opolu, Fundację Pro Lege oraz Urząd Miasta Opola w ramach Rządowego Programu
Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpiecznie”. Celem konkursu jest szerzenie
bezpieczeństwa wśród młodych ludzi oraz unikanie zachowań ryzykownych. Nagrane filmy poświęcone były
tematyce alkoholu i narkomanii. Opiekunem szkolnego projektu filmowego była pedagog Monika
Kowalczyk. Gimnazjum otrzymało również nagrodę pieniężną za osiągnięcia w konkursie. 20 grudnia 2013 r.
wraz z opiekunami wyjechali na kręgle do Opola.

F

Prószków

Filmowe nagrody

Dwie orkiestry - każda w swoim stylu - zagrały w kościele pw.
Trójcy Świętej w Boguszycach 12 stycznia br. Młodzieżowa

Orkiestra Dęta Kaprys pod batutą Klaudiusza Lisonia zagrała kolędy,
pastorałki i piosenki świąteczne. Muzykom towarzyszyły również
solistki, które wybrane utwory wykonały w ciekawych aranżacjach.
W historię proponowaną przez naszych muzyków wprowadzał
Zygfryd Matuszek. Moravska Veselka pod batutą Miroslava Smrčka
z Sušicu u Přerova z Czech zaproponowała zebranym program oparty
na muzyce z bajek i baśni, a przez tę muzyczną opowieść prowadził
Sebastian Faron. Orkiestry spotkały się na wspólnym muzykowaniu
już po raz piąty - ich współpraca trwa od 2008 r.

Doroczne spotkania seniorów z terenu Gminy Prószków udało się w tym
roku szczególnie – dopisali goście, a na scenie i przed nią zaprezentowali
się młodzi i nieco starsi wykonawcy. Najwięcej emocji wzbudził spektakl
przygotowany przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Prószkowie,
pracujących pod opieką nauczycielki Barbary Piwko. Zebranych ujęło
niecodzienne potraktowanie klasycznego tematu oraz wspaniałe stroje
i scenografia.

-

– tłumaczy Barbara Piwko.

aki dzień, jak spotkanie wszystkich seniorów zapraszanych do sali
widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie jest doceniany

przez starszych mieszkańców gminy. To czas nie tylko na zobaczenie, jak
dobrze radzą sobie w artystycznych prezentacjach najmłodsi, ale także
możliwość porozmawiania przy kawie i cieście ze znajomymi. Wystąpili tego
dnia także: mażoretki, klub wokalisty oraz Elżbieta Josek.

Mieliśmy plan, aby w tym roku szkolnym przygotować jasełka nietypowe.

Dlatego na scenie możemy zobaczyć Azjatów, Indian, Eskimosów… To

przedstawienie niesie ważne przesłanie: bez względu na to, kim jesteśmy

i w co wierzymy, powinniśmy zawsze szukać dobra w innym człowieku.

Ważne, żebyśmy chcieli to dobro znaleźć

T

Prószków

Spotkanie seniorów
Boguszyce

Polsko-czeskie kolędowanie
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przedszkolu jest pół setki malców, ponad 80 uczniów w szkole. Na
sali nie było dziecka, któremu nikt nie towarzyszył. Jeśli nie mogli

dotrzeć dziadkowie, przybyło wujostwo albo rodzice. Kiedy w trakcie
organizacja święta okazało się, że na spotkanie babć i dziadków z wnukami
przybędzie ponad 200 osób stało się jasne, że konieczna jest większa sala.
Właściciele „Gościńca pod Różą” zaproponowali dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Złotnikach największą salę.
-

– mówi Maria Chudala.

tmosfera była wyjątkowa – suto zastawione stoły, wręczane babciom
i dziadkom upominki wykonane przez wnuków, kwiaty. W tym roku po

raz pierwszy obok występów przedszkolaków i uczniów na scenie stanęli
podopieczni szkoły Columbus, która na terenie gminy prowadzi zajęcia
języka angielskiego. Impreza odbyła się po raz pierwszy w 2008 r.

Zawsze zależy nam na tym, żeby każda babcia, każdy dziadek mieli swoje

miejsce. Liczba uczestników tego spotkania rośnie z roku na rok. Teraz trochę

się niepokoiliśmy, że będziemy korzystać z tej większej sali, ale wszystko się

udało. Właściciele udostępnili nam nagłośnienie, więc występy dzieci

i uczniów były doskonale słyszane

Dag

Złotniki, Chrząszczyce

Życzymy najlepszego!
Dokończenie ze strony 1

Joanna Golec, przewodnicząca Rady Rodziców:
- Uczestniczę w tym wydarzeniu od pierwszej imprezy, zawsze jest duża pomoc

rodziców, mamy upiekły ciasta, którymi częstujemy właśnie babcie i dziadków.

Pomagają również pod względem organizacyjnym. Nie ma nigdy problemu

z zaangażowaniem rodziców.

Hania Czerwińska (6 lat), drugi raz występowała przed babciami, mamą i dziadkiem,
którzy towarzyszyli dziewczynce tego dnia. Dziadkowie przyznają, że do tej pory
tylko tutaj spotkali się z taką organizacją święta.

MKS Zryw Opole uczestniczył w mieście partnerskim Opola - Poczdamie
w międzynarodowych zawodach 10 Kurzbahnmeisterchaften. MKS Zryw
zdobył tam 13 medali, z czego pięć zdobył Michał Maystrenko – uczeń
klasy IV Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszycach.

Można powiedzieć, że Michał zaczął pływać, gdy miał… dwa miesiące.
Wtedy to rodzice zaczęli z nim regularnie uczęszczać na zajęcia pły-

wania dla małych dzieci w opolskim Aquarium. Chłopiec przyznaje, że od
razu polubił wodę. Ważnym etapem w rozwoju jego pasji był dzień, gdy
ojciec pierwszy raz zaprowadził go na basen górny – dla osób już potrafią-
cych pływać. Michał miał cztery lata i w wodzie radził sobie znakomicie. Na
basenie szybko odkryto jego umiejętności. Niedługo później pod opieką
Grzegorza Radomskiego Michał wziął udział w pierwszych zawodach, wtedy
po raz pierwszy zwyciężył. I to właśnie ten trener zaprowadził swojego
ucznia do Jacka Urantówki, trenera klubu MKS Zryw Opole.
-

– zdradza młody
zawodnik.

ukcesy, które przyszły jesienią 2013 r. nie wzięły się znikąd. Michał,
mieszkaniec Źlinic, zaczyna swój dzień o godzinie 5.00. Godzinę później

zaczyna już trening w Opolu, na basenie przy „piątce”. Prosto z pływania
jedzie do Boguszyc na lekcje. Potem obiad, część zadań domowych i kolejny
trening pływacki i siłowy. Powrót do domu, przygotowanie do lekcji i sen.
O piątej przecież pobudka.
- – mówi pływak, który w szkole osiąga również
znakomite wyniki, do jego ulubionych przedmiotów należą: wychowanie
fizyczne i matematyka.

Dagmara Duchnowska

Potrafię pływać każdym stylem, na początku najbardziej lubiłem pływanie

na grzbiecie, a teraz „żabą”, czyli stylem klasycznym

Weekendy mam wolne

S

Boguszyce, Źlinice

„Żabą” na olimpiadę

POCZTÓWKA Z PRÓSZKOWA

Informacje i zapytania:

Komplet dwunastu pocztówek prezentujących Prószków można od lutego br. kupić
w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie oraz w Miejskiej Bibliotece w Prószkowie.
Komplet pocztówek w oryginalnym etui został wydany przez firmę PROJEKT Dagmara
Duchnowska we współpracy z Urzędem Miejskim w Prószkowie. Motywem przewodnim
wydawnictwa są obrazy Krzysztofa Drygały. Zainteresowanych zapraszamy do zakupu.
Cena: 25 zł za komplet.

gazeta.kronikarz@wp.pl
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Opakowania z tworzyw
sztucznych
Kartony po mleku i napojach
Gazety i czasopisma
Katalogi, prospekty, foldery
Papier szkolny i biurowy
Książki i zeszyty
Torebki papierowe, papier
Plastikowe butelki i plastikowe
zakrętki
Opakowania po chemii
gospodarczej, kosmetykach
(np. szamponach, proszkach,
płynach do mycia naczyń itp.)
Plastikowe opakowania po
produktach spożywczych,
plastikowe torebki, worki,
reklamówki i inne folie
Plastikowe koszyczki po owocach
Puszki po napojach, sokach
Puszki z blachy stalowej po
żywności (konserwy)
Złom żelazny i metale kolorowe
Metalowe kapsle z butelek,
zakrętki słoików i inne
Folię aluminiową

POJEMNIK Z ŻÓŁTĄ KLAPĄ
wrzucamy odpady
pozbawione zawartości,
butelki PET, kartony i puszki -
prosimy o zgniatanie
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Zabrudzony papier
Opakowania z zawartością
Mięso, kości, resztki wędlin
Styropian (w tym styropianowe
pojemniki po żywności)
Tkaniny, ubrania
Zabawki bez elementów
elektrycznych i elektronicznych
Zimny popiół
Odpady higieniczne (waciki,
podpaski, pieluchy, tampony)
Szyby
Żarówki
Worki po ekogroszku

POJEMNIK CZARNY
wszelkie odpady, których
nie można umieścić
w pojemnikach do segregacji
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Fusy po herbacie i kawie
Części owoców i warzyw
(surowe)
Skorupki jaj
Torebki po herbacie
Kwiaty
Trawa i liście
Resztki roślin ciętych
i doniczkowych
Drobne gałęzie, igliwie
Łupiny orzechów

POJEMNIK BRĄZOWY
wrzucamy kuchenne odpady
organiczne, które nie są
w workach lub innych
opakowaniach
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Białe i kolorowe butelki szklane
Słoiki szklane po napojach
i żywności
Szklane opakowania po
kosmetykach

POJEMNIK ZIELONY
wrzucamy odpady pozbawione
zawartości, które nie są
w workach lub innych
opakowaniach

NIE WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ
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Styropianu
Papieru powlekanego folią
Kalki
Pieluch i odpadów higienicznych
Worków po ekogroszku,
nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych
Nie opróżnionych opakowań
Tapet
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Zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
Odpadów wielkogabarytowych
Leków i termometrów
Baterii
Opon
Odpadów niebezpiecznych
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Mięsa i kości
Odchodów zwierzęcych
Popiołu
Potraw gotowanych
Odpadów płynnych
Worków foliowych i odpadów
w workach
Kamieni i ziemi
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Słoików z nakrętką
Butelek z kapslem
Szyb okiennych
Szyb zbrojonych
Szyb samochodowych
Żarówek i lamp rtęciowych,
ledowych
Naczyń ceramicznych,
kryształowych i porcelanowych

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
ODBIERANYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY PRÓSZKÓW

6:00 RANOPOJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY W DNIU WYWOZU ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

ODPADY WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE SĄ
ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

ODPADY WIELKOGABARYTOWE NALEŻY WYSTAWIĆ
PRZED POSESJĘ NAJPÓŹNIEJ W DNIU WYWOZU

DO GODZINY 8:00 RANO

Odpady wielkogabarytowe to:

Odpadami wielkogabarytowymi nie są:
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Szafy, sofy, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery,
zabawki dużych rozmiarów
Sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny i elektroniczny
Opony do samochodów osobowych ilości do 4 sztuk

Odpady z jakiegokolwiek demontażu, rozbiórki czy przebudowy
Panele, ramy okienne, drzwi, płoty
Wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki
Grzejniki i płytki
Rolety

W przypadku kiedy odpady komunalne zostaną niewłaściwie posegregowane, przedsiębiorca umieszcza
na pojemniku czerwoną naklejkę w kształcie trójkąta i sporządza dokumentację fotograficzną.
Takie odpady zostaną potraktowane jako odpady zmieszane oraz odebrane w najbliższym terminie odbioru
odpadów zmieszanych.

W związku z powyższym gmina naliczy wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! UWAGA !

Zwiększone ilości odpadów komunalnych, zebranych selektywnie, nie mieszczących się w pojemnikach
przekazanych przez Firmę REMONDIS, mieszkańcy mają możliwość zdeponować bezpłatnie w

Odpady należy dostarczyć do własnym środkiem
transportu.

działa od 1 LIPCA 2013 r. i znajduje się na terenie
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 13a.

Godziny otwarcia :
Poniedziałek, Wtorek, Środa  10-14

Środa, Piątek 13-17
W każdą trzecią środę miesiąca punkt funkcjonować będzie w godzinach od 13 do 19.

W będą odbierane następujące rodzaje odpadów
komunalnych:

Szkło w tym kolorowe i bezbarwne

Papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale

Odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe w ograniczonych ilościach

Meble i odpady wielkogabarytowe

Przeterminowane lekarstwa i chemikalia

Zużyte akumulatory

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyte opony

Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

Odpady zielone

UWAGA! WYMAGANE JEST OKAZANIE DOWODU OSOBISTEGO.

INFORMUJEMY, ŻE W ODDAJEMY TYLKO ODPADY
KOMUNALNE POWSTAJĄCE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH. NIE PRZYJMOWANE SĄ ODPADY POWSTAJĄCE
W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM ROLNICZEJ.

W razie jakichkolwiek pytań w sprawie ilości przyjmowanych odpadów informacji udzieli
ZGKiM w Prószkowie.
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PUNKCIE
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH


