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Rocznica na sportowo

W V Biegu Niepodległości debiutowały pięcio i sześciolatki. Przeambitne na trasie i urocze na podium.
reklama

Więcej na str. 3 i 4.
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oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Kontakt pod numerem telefonu (77) 464 10 10 w. 202.
LZS Narok zawiesił granie
LZS Narok zawiesił udział w rozgrywkach piłkarskich seniorów w trwającym
Zapraszamy do lektury kolejnego numeru „ŻGD”. W telegraficznym skró- sezonie 2012/13. Nasz klub rywalizował
cie informujemy, że Jan Nepomucen wrócił do domu, czyli do Chróściny, w Podokręgu Opole (klasa B). Drużyna
nowy radny złożył uroczyste ślubowanie, sołtys Ciepielowic zrezygnował, wycofała się z rozgrywek po 9. kolejce.
a LZS Narok, niestety, musiał wycofać się z rozgrywek B klasy.
Wyniki drużyny zostały anulowane.
Nepomucen wrócił do domu!
Sołtys Ciepielowic zrezygnował
Mobilny Punkt Informacyjny
Jan Nepomucen jest patronem m.in.
Urzędujący sołtys zrezygnował z pełnieInformujemy o dyżurze konsultantów spowiedników oraz orędownikiem podnia funkcji. Powodem rezygnacji dotych- Głównego Punktu Informacyjnego czas powodzi. Jest także patronem mostów.
czasowego sołtysa Ciepielowic Grzego- o Funduszach Europejskich w Opolu Po renowacji Jan Nepomucen z Chróściny
rza Dworuchy była wyprowadzka poza w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie (5 znowu wygląda pięknie (na zdjęciach
teren sołectwa, z przyczyn rodzinnych. grudnia, godz. 10:00 – 12:00). Podczas dy- poniżej). 2 grudnia (godz. 14.30) zaraz
Kiedy sołtys rezygnuje i co to w praktyce żuru można uzyskać informacje na temat po nabożeństwie odbędzie się ponowne
oznacza, czytaj w tekście poniżej.
możliwości otrzymania wsparcia (w tym poświęcenie. W grudniowym numerze
Wybory w Chróścinie i Skarbiszowie
na założenie działalności gospodarczej) więcej na ten temat.
(red)
13 stycznia 2013 roku wybory sołtysów
i rad sołeckich w Chróścinie. Koniec kadencji 17.01.2013. Z kolei 17 lutego 2013
roku wybory odbędą się w Skarbiszowie
(koniec kadencji 22.02 2013 r.).
Słonecznikowa w Ciepielowicach
W Ciepielowicach powstała nowa ulica,
przy której docelowo mieścić się będzie
kilkanaście budynków mieszkalnych. Rada
Gminy nadała jest nazwę Słonecznikowa.
Ślubowanie nowego radnego
Na sesji Rady Gminy 30 października
2012 r., Karol Widacha złożył uroczyste
ślubowanie jako nowy radny naszej gminy. Został wybrany w miejsce zmarłego
14 maja 2012 r. ś.p. Stanisławia Królikowskiego i zastąpi go również w Komisji
Spraw Samorządowych.
Kapliczka Jana Nepomucena w Chróścinie „wczoraj i dzisiaj”.

Nepomucen wraca

Leksykon samorządowy według sekretarza

Kiedy sołtys zrezygnuje
Urzędujący sołtys Ciepielowic zrezygnował z pełnienia funkcji. Powodem
takiej decyzji Grzegorza Dworuchy była
wyprowadzka poza teren sołectwa,
z przyczyn rodzinnych. Wobec zaistniałej sytuacji sekretarz gminy wyjaśnia
nam procedurę postępowania, gdy taka
sytuacja ma miejsce.
W ślad za rezygnacją mandaty straciła Rada Sołecka, z wyjątkiem przewodniczącego Rady Sołeckiej. Otóż, zgodnie
z obowiązującym statutem sołectwa, jeżeli sołtys nie może sprawować mandatu z jakiejkolwiek przyczyny, obowiązki sołtysa, do czasu
wyboru nowego, pełni przewodniczący Rady
Sołeckiej. Zapis ten umożliwia zapewnienie
ciągłości utrzymania kontaktu władz gminy z
sołectwem.
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ełniący obowiązki sołtysa w takiej sytuacji
przejmuje od rezygnującego pieczęć sołectwa,
klucze od świetlicy wiejskiej i kasetkę z podręcznym wyposażeniem dotychczasowego sołtysa oraz
zewnętrzną tablicę z napisem SOŁTYS. Pełniący
obowiązki sołtysa ma prawo reprezentować sołectwo na sesjach Rady Gminy oraz otrzymywać
korespondencję służbową kierowaną z gminy. Nie
ma natomiast prawa zwoływać zebrań wiejskich
oraz zbierać podatków, jeżeli wcześniej Rada
Gminy nie zdążyła wyznaczyć go do tego zadania.
W takiej sytuacji, to Urząd Gminy wysyła swoich
pracowników do sołectwa, by dokonali poboru
podatku.
Zarządzenie wyborów przedterminowych należy, zgodnie ze statutem gminy, do Rady Gminy.
W tym stanie rzeczy, na najbliższej sesji Rady
Gminy, która odbędzie się 29 listopada 2012

roku, zostanie przedstawiony projekt uchwały w
sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych
sołtysa i Rady Sołeckiej. Zakłada on, że wybory
odbędą się 27 stycznia 2013 r. O godzinie i miejscu przeprowadzeniu wyborów, wójt powiadomi
mieszkańców Ciepielowic w drodze odrębnego
ogłoszenia, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Przypomnieć przy tym należy, że uczestnikami
zebrania wyborczego mogą być wyłączne osoby
pełnoletnie i na stałe zamieszkałe na terenie Ciepielowic. Stałość zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem) potwierdza komisja wyborcza wyłoniona
z mieszkańców Ciepielowic w celu przeprowadzenia głosowań. Jak zawsze zebranie wyborcze
prowadzą, nadzorują i obsługują (np. druk kart do
głosowania) pracownicy urzędu gminy, którzy z
zebrania sporządzają dla wójta protokół potwierdzający, że dokonane wybory władz sołectwa zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym.

Rudolf Szymainda
sekretarz gminy Dabrowa
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94. ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE

V Bieg Niepodległości

Rocznica na sportowo
94. rocznica odzyskania wolności przez Polskę już za nami, a to oznacza, że
rozegrany został także V Bieg Niepodległości, sztandarowa impreza w naszej
gminie w dniu 11 listopada. Od pięciu lat u nas na sportowo rozpamiętujemy
uzyskanie państwowości z 1918 roku. Jak zawsze, w Ciepielowicach i jak zawsze tłumnie.

Z

anim 158 biegaczy i biegaczek wybiegło na trasę, pod obeliskiem
w Ciepielowicach odśpiewano hymn oraz
wysłuchano krótkich przemówień Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa
Piotra Wieczorka oraz Wójta Marka
Lei. Obaj zwracali się zwłaszcza do licznie zgromadzonych dzieci, tłumacząc im,
że powinny doceniać, że żyją w niepodległym kraju, bo choć dla nich dzisiaj to
oczywiste, nie zawsze tak przecież było...
Uczestnicy obchodów wysłuchali także
krótkiego programu artystycznego, przygotowanego przez słuchaczy Studia Piosenki z Dąbrowy.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
emocje sportowe. Najpierw wystartowały

Bieganie rodzinne coraz modniejsze. Na
zdjęciu Państwo Cisowscy z Ciepielowic.
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pięcio- i sześciolatki. W tym roku po raz
pierwszy do rywalizacji przystąpiły dzieci
w tej kategorii wiekowej.
- Kapitalny pomysł, aby dać szansę takim maluszkom - mówił podczas ceremonii rozdawania nagród wójt. - Takie maluchy, a tyle serca w to wkładały. Niektórym
trzeba było pomóc wejść na podium. W kolejnych latach to obowiązkowe kategorie!
- zaznaczył. Wśród dziewczynek wygrała
Patrycja Szeremeta, natomiast wśród
chłopców Noel Vreuls. Pasjonująca rywalizacja trwała także w starszych kategoriach. Zwycięzcy, ale także ci z dalszych
pozycji, przybiegali bardzo zmęczeni, co
tylko dowodzi, że udział w zawodach potraktowali szalenie ambitnie, dając z siebie
wszystko. Na mecie widać to było doskonale.
Po zakończeniu rywalizacji w kategorii
open (jedynej, w której wystartować mogli biegacze spoza naszej gminy) nastąpiło
ogłoszenie wyników. Podium po kolei zapełniało się triumfatorami poszczególnych
kategorii. Pierwszych troje, oprócz dyplomów, otrzymywało ufundowane przez
wójta atrakcyjne nagrody. W tym roku
każdy z uczestników Biegu Niepodległości otrzymał pamiątkowy medal, ufundowany przez Gminny Ośrodek Kultury i
Rekreacji w Dąbrowie.
Wszystkim biegaczom serdecznie gratulujemy! Na stronie 4. zdjęcia zwycięzców w każdej kategorii.
(gokir)

WYNIKI
V BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI:
Kategoria - Pięcio-sześciolatki
- dziewczęta (250 m)
1. Patrycja Szeremeta
2. Paulina Szeremeta
3. Weronika Garbacz
Kategoria – Pięcio-sześciolatki
– chłopcy (250 m)
1. Noel Vreuls
2. Patryk Jarek
3. Dominik Lakwa
Kategoria - klasy I-III Szkoła
Podstawowa - dziewczęta (800 m)
1. Emilia Gala
2. Paulina Kijowska
3. Zuzanna Siwek
Kategoria - klasy I-III Szkoła
Podstawowa – chłopcy (800 m)
1. Damian Kulig
2. Julian Półtorak
3. Bartosz Garbacz
Kategoria - klasy IV-VI Szkoła
Podstawowa – dziewczęta
(1600 m)
1. Zuzanna Reuss
2. Kamila Lach
3. Maria Knopp
Kategoria - klasy IV-I Szkoła
Podstawowa – chłopcy (1600 m)
1. Patryk Wyżykowski
2. Adam Zimmermann
3. Jakub Smolin
Kategoria - Gimnazjum
– dziewczęta (2400 m)
1. Wiktoria Mojzyk
2. Agata Krasek
3. Jennifer Mój
Kategoria - Gimnazjum
– chłopcy (2400 m)
1. Marcin Mikoś
2. Krzysztof Kowalik
3. Tomasz Horodyski
Kategoria – Open
– kobiety (4000 m)
1. Teresa Uciechowska
2. Wioletta Uciechowska
3. Monika Mrugała
Kategoria - Open
– mężczyźni (4000 m)
1. Marcin Uciechowski
2. Jacek Żuk
3. Tomasz Koteluk



LAUREACI V BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

Kategoria pięcio-sześciolatków - dziewczynki.

Kategoria pięcio-sześciolatków - chłopcy.

Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy I-III - dziewczynki.

Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy I-III - chłopcy.

Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI - dziewczynki.

Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI - chłopcy.

Kategoria Gimnazja - dziewczynki.

Kategoria Gimnazja - chłopcy.

Kategoria seniorzy (open) - kobiety.

Kategoria seniorzy (open) - mężczyźni.
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gmina Dąbrowa nie jest świętym miejscem na ziemi. Mamy problemy podobne do wszystkich!

Dziewczyny do zadań specjalnych
Gdy zapytamy przeciętnego mieszkańca naszej gminy czym jest OPS i co należy
do jego zadań, najpewniej z marszu odpowie, że „Ośrodek Pomocy Społecznej
pomaga biednym”. Racja, ale to dalekie, dalekie uproszczenie. Poszliśmy więc
do pań pracujących w tej instytucji, aby dowiedzieć się nieco więcej. Rozmowa
była długa, trudna, ale... ciekawa.

O

PS w Dąbrowie funkcjonuje od 1990
roku. Wtedy praca polegała głównie na
pracy socjalnej, w ramach realizacji jednej
ustawy. Obecnie zadań i ustaw jest dużo więcej, aczkolwiek wykonywanie tej z zakresu
pomocy społecznej niezmiennie pozostaje
priorytetem. A jak to wygląda w praktyce?
- Charakter naszej pracy nie ma w sobie
nic z szablonu. Każdy dzień jest inny, nie
sposób sobie dokładnie zaplanować zajęć
wcześniej - mówi Maria Tymrakiewicz,
specjalista pracy socjalnej. - Taka specyfika
naszego zawodu.
Rzeczywiście, gdy panie zaczynają wymieniać swoją działalność tylko hasłowo,
wrażenie jest spore. Wspieranie finansowe
najbiedniejszych, rozwiązywanie problemów alkoholowych w rodzinach, przeciwdziałanie przemocy. - Koniecznie niech pan
podkreśli, że najtrudniejsza do zdiagnozowania jest przemoc psychiczna - wtrąca
Marzena Nowak, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy
w gminie Nie dość, że trudno wykrywalna, to
w dodatku zostawiająca nieodwracalne skutki w głowach tak nękanych osób.
Można mieć wrażenie, że w pracy pań
z OPS nie ma nic przyjemnego. Same przykrości, tylko krzywdy, rzadko uśmiech, przeważnie łzy...
- Takie jest życie. Rozmowy z ludźmi rzeczywiście bywają okrutne. Trzeba mieć niesamowicie dużo empatii. Czasami trudno powiedzieć „nie”, ale bywa, że nie ma innego
wyjścia. Każdy problem jest inny, wielu rzeczy nie da się wyczytać z książek, czy znaleźć
w przepisach. Każdy problem jest inny, ale
i każdy człowiek jest inny. Wyzwiska, groźby.
Pyta się pan, czy się boimy? Czasami. Bywa,
że do najtrudniejszych rodzin musimy jechać
z policją – twierdzi Marzena Nowak.
Podczas gdy ludziom niezorientowanym
pewne sprawy wydają się oczywiste, panie
z OPS-u wyprowadzają nas z błędu. - Nie ma
pan racji, że przemoc wynika głównie z nadużywania alkoholu, albo, że takie dramaty
dotykają głównie środowiska biedne, o bardzo złym statusie materialnym. Coraz więcej
złych sygnałów dochodzi z rodzin, które nigdy
nie musiały korzystać z jakiekolwiek pomocy
finansowej OPS-u lub innych instytucji. Fi-
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nansowo jest okey, ale sprawy wzajemnych
relacji, na które pozostaje w domach coraz
mniej czasu, wpływają na powstawanie wielu konfliktów w rodzinie, co znacznie zakłóca prawidłowe funkcjonowanie członków
rodziny - spostrzega Izabela Gancarczyk,
przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół
interdyscyplinarny ds. przemocy zakłada
tzw. niebieskie karty (przemoc domowa). Od
stycznia w naszej gminie założono 20 niebieskich kart i cały czas przybywają kolejne.
Mężczyźni, słaba płeć...
W Ośrodkach Pomocy Społecznej w zawodzie pracownika socjalnego praktycznie
nie pracują mężczyźni. W naszej gminie
ani jeden, w całym województwie raptem...
trzech! - Mężczyźni są zbyt słabi psychicznie,
a w naszej pracy to szalenie istotne. Kobiety
są silniejsze – uśmiecha się Joanna Kiełmuć-Kamińska. Dlaczego więc tkwią w tej
profesji? Skoro tak wyczerpująca psychicznie, tak stresująca? - Jakkolwiek zabrzmi
to górnolotnie, wszystkie jak tu jesteśmy,
chcemy i lubimy pomagać ludziom. Przecież
każda z nas wiedziała, że nasza praca to żaden... Wersal! – tłumaczy Marzena Nowak.
- Ale przecież pomagamy ludziom naprawdę
potrzebującym i gdy się udaje pomóc, to dla
nas olbrzymia satysfakcja. To są nasze małe
zwycięstwa. I zawsze wtedy mamy piękny dowód tego, że jesteśmy potrzebne. Nawet jeśli
podopieczni tego należycie nie docenią, to
i tak widzimy sens w tym co robimy - mówi
Izabela Gancarczyk.
Wyzwania przyszłości
od zaraz!
Jaka jest przyszłość tego zawodu? Czy
można go zastąpić innym? Jakie są wyzwania na kolejne lata? Bohaterki naszego tekstu
odpowiedziały niemal chórem. - Przed nami
narastający problem niepełnosprawności
i coraz większej populacji osób starszych!
Przed nami dylematy związane z demografią (ludzi starszych stale przybywa). Przed
nami dłuższa praca (obecnie do 67. roku).
Młodzi wyjeżdżają w poszukiwaniu lepszego
jutra za granicę. Często zostawiają starszych
samym sobie - wyliczają Marzena Nowak

Adres pocztowy :
ul. Powstańców Śl. 2
49-120 Dąbrowa
Kontakt:
tel. 77 464 10 71, 77 464 10 08
strona: www.ops-dabrowa.pl
Godziny Urzędowania:
Poniedziałek - Środa : 7.30 - 15.30
Czwartek:
7.30 - 17.30
Piątek:
7.30 - 13.30
i Joanna Kiełmuć-Kamińska. A więc, niestety, przyszłość tego zawodu zapowiada się
chyba... świetlanie, bowiem ilu osobom nie
udałoby się pomóc, w kolejce do „opieki”
będą następni i następni... Najgorzej jest zawsze w święta(!) i podczas urlopów. Starsi
ludzie przepisują dorobek swojego życia na
dzieci, a te bywają coraz wygodniejsze i całe
odium pomocy starszym zrzucają na Ośrodki Pomocy Społecznej. To praktyka nie tylko
w naszej gminie, ale w całej Polsce.
Rozglądajmy się wokół siebie
Mieszkańcom gminy przypominamy, że
OPS to instytytucja zorientowana na pomaganie ludziom, więc w razie wszelakich
problemów prosimy o kontakt z placówką
(patrz ramka). Wszyscy powinniśmy zwracać uwagę na sprawy dziejące się dookoła
nas. Przemoc psychiczna, fizyczna, problemy alkoholowe - niech takie rzeczy nas nie
zaskoczą! Czy gdzieś, komuś, nie dzieje się
krzywda? Oby takie sytuacja były tylko incydentalne, ale najważniejsze, że jeśli już się
przytrafią, reagować należy szybko i skutecznie. To m.in. odpowiedzialność Ośrodka
Pomocy Społecznej. Tego oczekują od niego
mieszkańcy i na tej podstawie roznosi się
opinia o pracy pań z OPS w Dąbrowie.
Ważne, aby zgłaszający się do OPS mieli
świadomość, że istotna jest ich współpraca
w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a nie
jedynie chęć uzyskania na dany moment
wsparcia finansowego i tym samym przyjęcie postawy biernej i rzucenie na Ośrodek
wszystkich działań pomocowych.

(dk)



GOKiR, PIŁKA NOŻNA

Koncert pieśni patriotycznych w Dąbrowie

„Od Moniuszki do Pieśni Legionów”
9 listopada 2012 roku w Zespole
Szkół w Dąbrowie z okazji 94. rocznicy odzyskania niepodległości wystąpił światowej sławy duet artystów z
Operetki Wrocławskiej Dorota UjdaJankiewicz i Andrzej Jankiewicz. To
małżeństwo znakomitych śpiewaków
operowych z Wrocławia. Od wielu lat
jako Duet Małżeński, występują z dużym powodzeniem niemal na całym
świecie (m.in. Australia i USA, większości krajów Europy), wykonując repertuar operowy, operetkowy, musicalowy, patriotyczny, oratoryjny oraz
kolędowy.
W repertuarze koncertu znalazły się najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne.
Usłyszeliśmy 19 utworów składających

się na Koncert upamiętniający 94. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego ideą było ukazanie, w jaki
sposób, za pomocą twórczości polskich
poetów i kompozytorów walczono o odzyskanie niepodległości. W programie koncertu, prócz pieśni patriotycznych i legionowych, znalazły się takie skarby polskiej
kultury muzycznej, jak „Pieśń wieczorna”, „Prząśniczka”, „Kozak”, „Znasz li
ten kraj” Stanisława Moniuszki czy „Życzenie” Fryderyka Chopina. Koncert zatytułowany był „Od Moniuszki do Pieśni
Legionów”.
Organizatorem koncertu był Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
gokir

LZS Narok nie dokończy rozgrywek

Rundę rewanżową Karczów rozpocznie od
wizyty w Luboszycach. Powinna być spora
szansa na punkty, bo choć to zespół wyżej
klasyfikowany w tabeli, to ze zdecydowanie
najsłabszą obroną w całej grupie III.
Najlepsze wieści mamy z boisk klasy B
grupy II. Tam wiceliderem jest nasz LZS
Wrzoski. W poprzednim miesiącu ekipa
z Wrzosek była na 3. pozycji, a awans zawdzięcza zwycięstwom z Gazownikiem
II (4-2) i 2-0 z Polonią Prószków. Zwróćmy uwagę, że nasz team nie dał się jeszcze
ograć na wyjeździe.
Na koniec smutne wieści z Naroka, który po 9. kolejce wycofał się z rozgrywek
i jego wyniki zostały anulowane. Żelazna spadła na 5. miejsce, m.in. remisując
w derby z Niewodnikami.
(d)

Oby wiosną było lepiej
LZS Mechnice nie może wyrwać się
z dołu tabeli klasy okręgowej. Podobnie w A klasie Bongo Karczów. Jeszcze gorzej w Naroku, bowiem drużyna wycofała się z rozgrywek. Za to
w klasie B wicelideruje LZS Wrzoski.
Oby wiosną dominowały tylko dobre
wieści!
stosunku do ubiegłego miesiąca drużyna z Mechnic pozostała na 13.
miejscu, a wyniki były niezadawalające. Kolejne porażki 2-3 z Kotórzem Małym i Stalą Brzeg, 1-2 z Proślicami i dopiero przekonywujące 5-1 z outsiderem LZS Przywory.

W

Klasa okręgowa; grupa opolska I
1. KS Krasiejów
15 39 51-18
2. Stal Brzeg
15 33 48-22
3. Start II Namysłów
15 29 33-22
4. Start Dobrodzień
15 27 25-18
5. Silesius Kotórz Mały 15 26 26-28
6. Unia Murów
15 24 22-23
7. Naprzód Jemielnica 15 23 40-37
8. Widawa Lubska
15 23 34-34
9. Skalnik Tarnów Op. 15 19 35-50
10. LZS Rudniki
15 17 26-34
11. LZS Rybna
15 17 30-29
12. Unia Kolonowskie 15 16 31-45
13. LZS MECHNICE 15 16 41-44
14. Źródło Krośnica
15 16 31-29
15. LZS Proślice
15 13 32-54
16. LZS Przywory
15 7 21-39



Wiosną oczekujemy przede wszystkim lepszej gry w defensywie, bo warto zwrócić
uwagę, że tylko ekipy Krasiejowa i Stali
Brzeg miały lepsze osiągi pod względem
liczby bramek strzelonych. Szkoda, że pod
swoją bramką bywało tak fatalnie... Mechniczanie rundę wiosenną rozpoczną od wyjazdu do Krośnicy.
Bongo Karczów nadal przedostatnie.
W interesującym nas okresie drużyna zagrała
dwa spotkania (z Groszmalem mecz odwołano ze względu na zły stan boiska rywala).
Nasz team pokonał 1-0 silny Popielów, ale
też zdecydowanie poległ w starciu z Kępą.

TABELE grup, w których grają nasze drużyny (stan na 18.11.2012 r.)
Klasa A; grupa Opole III
1. LZS Kup
13 35 34-3
2. LZS Brynica
13 28 36-19
3. Stal Osowiec
13 26 32-17
4. LZS Popielów
13 24 30-20
5. Rodło Opole
13 21 30-23
6. Start Siołkowice St. 13 20 38-28
7. Gazownik Wawelno 13 18 29-29
8. Rudatom Kępa
13 17 29-27
9. LZS Luboszyce
13 14 29-52
10. Victoria II Chróścice 13 12 33-43
11. LKS Chmielowice 13 12 25-32
12. TOR II Dobrzeń W. 13 12 20-27
13. Bongo KARCZÓW 13 11 22-41
14. Groszmal Opole
13 4 5-31

Klasa B; grupa Opole II
1. Odra II Opole
10 26 46-7
2. LZS WRZOSKI
10 23 32-14
3. Polonia Prószków
11 23 38-15
4. LZS PRĄDY
11 22 33-32
5. MECHNICE II DĄBR. 11 18 30-26
6. Tempo Opole
11 17 26-17
7. Swornica II Czarnow. 11 16 34-24
8. LZS Przechód
11 12 19-36
9. LZS Komprachcice 10 10 17-27
10. Delta Bielice
10 9 22-44
11. Gazownik II W.
11 7 17-32
12. LZS Malerzowice 11 3 26-65

Klasa B; grupa Opole III
1. LZS Skorogoszcz
10 26 35-14
2. LZS Przysiecz
10 19 39-26
3. LZS Golczowice
10 19 27-18
4. Polonia Karłowice
9 18 37-14
5. LZS ŻELAZNA
10 17 34-16
6. LZS Świerkle
10 13 18-17
7. LZS SŁAWICE
  9 13 30-19
8. Odra Mikolin
10 8 20-39
9. LZS SKARBISZÓW   9   6   9-27
10. Bizon Kurznie
10 6 15-51
11. LZS NIEWODNIKI   9   2   8-31
***
LZS Narok wycofał się po 9. kolejce.
Jego wyniki zostały anulowane.
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SAMORZĄD, SZKOŁA

Pytania do Wójta
Z pewnością nasi mieszkańcy zauważyli,
że na stronie Urzędu Gminy (www.gminadabrowa.pl) widnieje zakładka „Pytania do Wójta”. Marek Leja odpowiada
tam na wątpliwości mieszkańców. Ponieważ nie wszyscy korzystają z Internetu,
postanowiliśmy cytować najciekawsze
pytania i odpowiedzi. Jednocześnie zachęcamy do zadawania wójtowi kolejnych pytań. Najistotniejsze zawsze znajdziecie w gazecie.
Pytanie: Witam Panie Wojcie, proszę
powiedzieć nam, wszystkim obywatelom,
kiedy powstanie rondo na grzybku? Pozdrawiam.
Marek Matejka
Odpowiedź: Powstanie ronda na
„grzybku”, które jest przez nas oczekiwane
i wytęsknione, tak ze względu na przeciwdziałanie wypadkom, jak i ze względu na powstającą
tam strefę ekonomiczną, zależy od właściciela
drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Gminy nie budują autostrad, linii kolejowych czy skrzyżowań i rond
na drogach krajowych. Koszty takich inwestycji
przekraczałyby możliwości finansowe gmin. Na
te cele pieniądze od Państwa otrzymuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
oddział w Opolu i to ona jest odpowiedzialna

za budowę tego ronda. My bardzo często interweniujemy w tej sprawie, bo jak wspomniałem
na wstępie, bardzo nam na powstaniu tego ronda zależy. Podpisałem nawet z Miastem Opole
porozumienie, aby wzmóc nacisk na Generalną
Dyrekcję również poprzez Prezydenta i pana
Marszałka. Pierwsze informacje były bardzo
optymistyczne, ale obecnie rzecznik GDDKiA,
pan Michał Wandrasz, publicznie mówi o braku
środków z Warszawy na rozpoczęcie procedury
projektowania tego ronda.
Pytanie: Witam Szanownego Pana
Wójta! Chciałbym zapytać, czy w Nowej
Jamce powstanie jakaś drużyna, np: siatkówki lub piłki nożnej. Czy w ogóle powstanie?
Jarosław Juszczak
Odpowiedź: Takie inicjatywy tworzą się
oddolnie. Wójt nie ma mocy, aby stworzyć taką
drużynę. Wszystkie drużyny w naszej gminie należą do Gminnego Zrzeszenia LZS (prezes pani
Idalia Wojciechowska - Prądy). Gwoli informacji nie mamy żadnej drużyny siatkówki startującej w rozgrywkach, natomiast jeżeli chodzi o
piłkarskie zespoły jest ich tyle (10), że powoli
nie ma kto w nich grać (przed miesiącem wycofała się drużyna LZS Narok). Jeżeli zaś chodzi o
granie rekreacyjne, to polecam nowe mini-boisko przy Świetlicy w Nowej Jance lub za rok do

nowo budowanej pełnowymiarowej hali sportowej do Dąbrowy.
Pytanie: Witam, mam pytanie, czy
ulica św. Józefa w Chróścinie na osiedlu
doczeka się w najbliższym czasie na asfalt?
Proszę o odpowiedź.

Mieszkaniec osiedla
Odpowiedź: Z budżetem Gminy jest jak
z budżetem domowym. Robimy to, na co nas
stać. Dlatego w jednym roku planujemy mały
remont, w drugim wakacje, a w trzecim zakup
telewizora. Powoli, ale systematycznie buduję
drogi na Osiedlu w Chróścinie (2008 najgorsza część ul. Św. Józefa, 2009 najgorsza część
ulicy Ogrodowej, 2011 ul. Polna i ul. Ogrodowa przy dotacji ze schetynówki dla dróg gminnych, a taką jest trasa Polna, Ogrodowa, Piaskowa; ulica Św. Józefa nie ma statusu drogi
gminnej, jest tylko osiedlowa i dlatego nie mogła być robiona wspólnie w inwestycji z 2011
roku, również 2011 przy współudziale Gminy
tak potrzebny chodnik i odnowienie drogi powiatowej – ulica Kolejowa). Przyzna pan, że
w ciągu 5 lat to niemało. Pozostała mi część
ulicy św. Józefa i po przejęciu od kolei ul. 1go Maja. To będą kolejne inwestycje drogowe
na osiedlu, tak abym kończąc kadencję w 2014
mógł uznać sprawę lewostronnego Osiedla
(bo już czekają po drugiej stronie mieszkańcy
ulicy Słonecznej) za zakończoną.
(red)

Najważniejszy posiłek, czyli

Śniadanie daje moc!
8 listopada, w Dniu Zdrowego Śniadania, w Zespole Szkół w Dąbrowie
uczniowie klas I-III zorganizowali
wspólnie najważniejszy posiłek dnia śniadanie. W przygotowaniach pomagali ich rodzice oraz nauczycielki.
Pierwszaki stanęły przed wielkim zadaniem: przygotować sok z jabłek i marchwi.
W pracy pomagały mamy i babcie. Dzięki
wytrwałości dzieci i niezawodności sokowirówek udało się wycisnąć ok. 10 litrów
przepysznego, naturalnego soku. Ponadto
uczniowie i rodzice upiekli najsmaczniejsze ciasteczka owsiane Anusi. Dzieci z
klas drugich wspaniale wywiązały się ze
swojego zadania, przygotowały kanapki
dla kolegów - smaczne, kolorowe i zdrowe. Uczniowie trzecich klas kroili, siekali
i mieszali owoce na kolorową i zdrową sałatkę owocową, która pięknie wyglądała, a
jeszcze lepiej smakowała.
Gdy zakończono przyrządzanie smakołyków, zorganizowano szwedzki stół, na któ-
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rym królowała tylko zdrowa żywność, były
jogurty naturalne z musli i płatkami kukurydzianymi, jabłka, ciasteczka owsiane Anusi,
orzechy i oczywiście przygotowane przez
uczniów soki, kanapki i sałatki owocowe.
Dzieci chętnie zjadały smakołyki, przychodziły po kolejne kanapki, albo dokładkę
sałatki owocowej, ciasteczka zniknęły najszybciej, a smaczny posiłek popijały soczkiem jabłkowo-marchwiowym.
Tego dnia odbyły także występy uczniów
z wierszem „Na straganie” oraz innymi dotyczącymi zdrowego jedzenia. Opiekunka
szkolnego koła PCK wręczyła nagrody laureatom konkursu plastycznego pt. „Śniadanie daje moc”.
Po wspólnym posiłku najmłodsi uczniowie
ruszyli „w świat”, idąc korytarzami szkoły
i krzycząc hasła „Ze śniadania moc, aż po
noc” , albo „Kto śniadania nie je, do tego
choroba się śmieje”, wręczali jabłka wszystkim uczniom i nauczycielom szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dzieciaki miały frajdę nie tylko z dzielenia się z innymi, ale także spróbowania
nowych smaków, dowiedzenia się, dlaczego
właściwie śniadanie jest takie ważne. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki
niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej
koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do
zabawy. To najlepszy start w nowy dzień.
Śniadanie daje moc!

(red)

 

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW, SZKOŁY

Śmieci po nowemu
Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Rada Gminy zgodnie z tą ustawą musi do końca tego roku
przyjąć odpowiednie uchwały regulujące
sposób odbioru śmieci, wysokość stawki
i sposób jej naliczania. Według ustawy
stawki te mogą zależeć od liczby mieszkańców, od zużycia wody, powierzchni
domu lub od gospodarstwa. Od lipca 2013
Gmina przejmie już bezpośrednio gospodarkę śmieciami. Zadanie odbioru śmieci w imieniu Gminy będzie wykonywane
przez wybraną w przetargu firmę. Tyle
podstawowych informacji. A teraz kilka
słów komentarza.
To kolejne zadanie, które spada na gminę bez
jakiegokolwiek wsparcia finansowego zewnętrznego. Gminy nie zabiegały o to zadanie. Mało
tego, w wielu przypadkach są bardzo niezadowolone, że muszą je wziąć na swoje barki z całym
odium podwyżek i niezadowolenia społecznego.
W naszej gminie odbiór śmieci polegający na:
• co dwu- lub co cztero-tygodniowym wywozie śmieci zmieszanych,
• systemie worków na śmieci segregowane
(raz w miesiącu i to bez ograniczeń – jeżeli było
w jednym miesiącu większe zużycie np. szkła to
wystarczyło wystawić dodatkowy worek, a firma
je zabierała),
• dwukrotnym w roku wywozie gabarytów

spełniał swoje zadania. Dlatego wójt, radni
i sołtysi, którzy spotkali się 11 października
w tej sprawie nie kryli rozczarowania koniecznością realizacji ustawy, która niesie ze sobą
wiele niejednoznaczności, niedomówień, a co
za tym idzie problemów, które zepchnięto na
samorząd. Oczywiście najwięcej emocji budzi
sposób naliczania i wysokość stawki za odbiór
śmieci. Podobno „Eksperci’ twierdzą, że stawki
nie powinny wrosnąć. Być może cały system
zarządzania śmieciami nie będzie droższy niż
do tej pory, ale różnice w opłatach mogą się
okazać kolosalne z prostej przyczyny - innego
sposobu naliczania. Do tej pory płaciliśmy za
usługę, a teraz każą nam płacić coś na kształt
podatku czy ryczałtu. Problem polega na tym,
że przyjmując nawet niską stawkę od mieszkańca, np. 12 zł, to dla wielodzietnej rodziny
miesięczny rachunek wyniesie prawie 100 zł.
(7 osób *12 zł =84 zł, 8 osób – 96 zł itd). Dzisiaj wywożąc dwukrotnie w miesiącu po 240
litrów płacą ok. 64 zł, a wywożąc 2 razy po 120
litrów tylko 40 zł. Z tej wyliczanki wychodzi,
że będzie podwyżka i to szczególnie dotkliwa
dla dużych rodzin.
Z tego powodu podejmiemy na najbliższej
sesji próbę uchwalenia innego systemu miesięcznych opłat od gospodarstwa, dzieląc je na
kategorie:
Gospodarstwo A: 1 osobowe: - 23 zł
Gospodarstwo B: małe 2-4 osób - 26 zł

W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci

Policjanci w szkole
18 października 2012 r. Publiczną Szkołę
Podstawową im. Jana Pawła II w Naroku odwiedzili dzielnicowi mł. asp. Adam
Głuszek oraz asp. Grzegorz Bieruta z Komisariatu Policji w Niemodlinie. Policjanci szczegółowo omówili z dziećmi zasady
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
zieci na pewno zapamiętają dobre rady
gości, które mówiły o:
- prawidłowym przejściu przez jezdnię,
- niebezpieczeństwach grożących na drodze,
- wyposażeniu w ubiory i elementy odblaskowe,
- konieczności przestrzegania wyznaczonych miejsc do zabawy z dala od jezdni,
- chodzeniu po lewej stronie jezdni (kiedy
nie ma chodnika),
- zasadach bezpieczeństwa podczas dojazdu do szkoły autobusem.

D



Spotkanie było okazją do omówienia niebezpiecznych sytuacji związanych
z kontaktem z obcą osobą, a także innych zagrożeń związanych
z zabawami
w szkole i poza nią.
Uczniowie zapoznali się z podręcznym
sprzętem policjantów. Zadawali gościom mnóstwo pytań dotyczących pracy policjanta i oma-

Gospodarstwo C: średnie 5-7 osób - 43 zł
Gospodarstwo D: duże 8 i więcej osób -73 zł.
Spowoduje to spłaszczenie opłat i powiąże
stawki bezpośrednio z zakresem usług, bo zaproponujemy dla:
Gospodarstwo A: pojemnik 80 l co cztery tygodnie
Gospodarstwo B: pojemnik 120 l co cztery
tygodnie
Gospodarstwo C: pojemnik 120 l co dwa tygodnie
Gospodarstwo D: pojemnik 240 l co dwa tygodnie
Pytanie tylko, czy ta liczba wywozów nie
jest za mała? Otóż okazuje się, że do tej pory aż
połowa rodzin 3-4 osobowych w naszej gminie
korzystała z wywozu pojemnika raz na cztery tygodnie. Zmuszając te rodziny dzisiaj do zwiększenia liczby wywozów narazilibyśmy ich na
zwiększenie kosztów i zawyżylibyśmy normy
wielkości odpadów, które precyzuje Plan Gospodarki Odpadami dla woj. opolskiego 20122017, według którego, prawie 40 procent śmieci
zmieszanych powinny stanowić elementy biodegradowalne, które mają trafić na kompostownik. Gdyby jednak liczba wywozów była dla
mieszkańców zbyt mała, proponujemy w tzw.
usługach dodatkowych możliwość zwiększenia
częstotliwości wywozów.
Jeżeli powyższy sposób naliczania nie zyska
akceptacji nadzoru wojewody to, niestety, będziemy musieli przyjąć metodę liczenia od osoby,
albo od zużycia wody, która na pewno nie zadowoli większości mieszkańców Gminy.
(grzegorz wocka, marek leja)

wianych tematów. Natomiast uczniowie klasy
III zaprezentowali młodszym kolegom inscenizację pt. „Uliczna gra”, mającą na celu utrwalenie najważniejszych zasad ruchu drogowego
oraz uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa czyhające na nich na drodze.
Dzieci otrzymały materiały edukacyjne, aby
samodzielnie poszerzać wiedzę z ruchu drogowego. Spotkania z policjantami obywają się na
początku każdego nowego roku i wynikają z
założeń Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki.
Joanna Jakubiak
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Dzień Patrona w Naroku

Pamięci wielkiego Polaka
Dla całej społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Naroku październikowe dni były bogate we wspomnienia o naszym Błogosławionym Rodaku. Wspomnienia tym gorętsze, że od 4 lat szkoła nosi
zaszczytne imię Jana Pawła II.

W

niedzielę poprzedzającą liturgiczne
wspomnienie Papieża Jana Pawła
II, w kościele parafialnym pw. św. Floriana w Naroku, dzieci ze szkoły wystawiły
przedstawienie pt. „Konklawe”, które
przybliżyło wiernym wydarzenia sprzed
34 lat. Wcielając się w role kardynałów
uczniowie starali się oddać dramatyzm
powtarzającego się kilkakrotnie głosowania. Przyjęcie przez Karola Wojtyłę godności papieskiej i założenie białej sutanny
dla niektórych parafian było najbardziej
wzruszającym momentem w całym przedstawieniu. Tym bardziej, że wielu pamięta
doskonale konklawe z 1978 roku.

przez uczniów przedstawienie, a następnie złożyć kwiaty pod popiersiem patrona
szkoły, Jana Pawła II.
Wspominanie Papieża
Przygotowując się po raz kolejny do obchodów rocznicy nadania imienia szkole,
uczniowie oglądali filmy, przygotowywali
gazetki związane z osobą Patrona, a pod-

czas lekcji religii omawiali życie i bogaty
dorobek Jana Pawla II. Chociaż dla wielu
uczniów osoba Patrona jest już postacią
historyczną, to nadal uczniowie pragną
pamiętać słowa Jana Pawła II i wcielać je
w czyn. Dlatego w Tygodniu Miłosierdzia
dzieci zbierały słodycze, którymi podzieliły się z seniorami z Naroka, a w Tygodniu
Misyjnym zorganizowały pomoc finansową, dzięki czemu afrykańska dziewczynka, którą m.in. nasza szkoła objęła swoją
opieką, będzie mogła nadal kontynuować
naukę.
M. Ludwig

Liturgia i kwiaty
Właściwe obchody święta patronalnego szkoły miały miejsce 22 października.
Dzień rozpoczął się od uroczystej mszy
świętej, w której uczniowie brali czynny
udział, włączając się w oprawę liturgiczną. Następnie zaproszeni goście, m.in.
dyrektor przedszkola w Naroku Gizela
Przybyła, sołtys Marzena Odziomek,
dyrektor PSP w Naroku, wraz z gronem
pedagogicznym oraz uczniowie przeszli
do szkoły, aby obejrzeć przygotowane

Lekcja nr 1; temat: Jestem asertywny, umiem powiedzieć NIE!

Co znaczy ASERTYWNY?
Asertywność – w psychologii termin
oznaczający posiadanie i wyrażanie
własnego zdania oraz bezpośrednie
wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób
oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych
praw w sytuacjach społecznych.
sertywność to m.in. mówienie NIE
w sytuacjach zagrażających zdrowiu
i życiu. To mądre odmawianie i prezentowanie postawy silnego psychicznie człowieka. To postawa przeciwna niewolniczemu podporządkowaniu się rówieśnikom,
którzy chcą narzucić swoje reguły innym.

A
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Przez całe życie uczymy się, jak postępować z innymi ludźmi i zdobywać przyjaciół. Koleżanki i koledzy często mają
ciekawe propozycje, warto wspólnie coś
zrobić interesującego. Zdarza się jednak,
że niektóre pomysły są niemądre, a ich realizacja szkodzi zdrowiu, a nawet zagraża
życiu. Dotyczy to np. propozycji sięgania
po papierosy, alkohol inne używki lub
oglądanie materiałów nieprzeznaczonych
dla dzieci i młodzieży. NIGDY NIE NAŚLADUJ INNYCH BEZ ZASTANOWIENIA.
PAMIĘTAJ!
Gdy czujesz, że nie chcesz tego robić,
powiedz innym NIE. To nie jest tchórzo-

stwo, ale odwaga. TAKIE ZACHOWANIE NAZYWYAMY ASERTYWNYM.
Warto zapamiętać to słowo. Nie łatwo jest
sprzeciwiać się namowom innych do lekkomyślnego zachowania, ale trzeba próbować i ćwiczyć tę umiejętność.
Za decyzję ponosi się odpowiedzialność.
Ten kto decyduje, również odpowiada za
to, co z jego decyzji wynika. Bądź odpowiedzialny za swoje słowa i czyny. Zastanów się zanim powiesz tak!
***
ODMÓWIĆ – TO NIE WSTYD!
NAUCZ SIĘ SKUTECZNIE BRONIĆ SWOJEGO ZDANIA!

 

WAŻNE DLA WSZYSTKICH - TLENEK WĘGLA!
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SZKOŁY

69 pierwszaków zostało pełnoprawnymi uczniami

Już pasowani

Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do
tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli
się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale
ćwiczyli podczas prób. Poznawali szkołę, kolegów i
koleżanki, swoje prawa i obowiązki, wdrażali się do
wspólnego życia w społeczności szkolnej.

N

adszedł bowiem czas, aby 69 najmłodszych uczniów w gminie (w tym 14 sześciolatków) złożyło przysięgę i zostało pasowanych na pełnoprawnych członków szkolnej rodziny. Był to
ich pierwszy poważny uczniowski egzamin. Odświętnie ubrani
uczniowie pierwszych klas, nieco stremowani rodzice oraz zaproszeni goście. Na sztandar swoich szkół przejęte maluchy składały
uroczyste ślubowanie: „Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę się starać być dobrym kolegą.
Swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.
Poniżej pasowanie w Sławicach (od góry), Chróścinie i Naroku (poniżej od lewej) i Dąbrowie (u dołu). Dzieciakom życzymy samych słoneczek, a w przyszłości tylko szóstek.
Scenka dialogowa pierwszaków przed pasowaniem:
Oliwia: Wiecie, co dzisiaj
słyszałam? Jak rano się przebierałam? Pani Gosia, co się
1 b zajmuje szeptała do pani
Renatki, że coś się szykuje.
Jakieś pasowanie…
Daniel: Ojej! Niedobrze!
Jak u mnie ostatnio było pasowanie, to potem miałem
trudności z siadaniem. Może
to lanie nam się szykuje…
Oliwia: To czemu naszą panią to interesuje? I po co się

LISTOPAD

wszyscy tak namawiają, skoro
zamiarów żadnych nie mają?
Daniel: Mówię wam, tak
czuję. Będzie lanie! A może spytajmy kogoś o to pasowanie?
Oliwia: Ja bym tam poszła
do przewodniczącego. On
nam pomoże wybrnąć z problemu tego.
Przewodniczący szkoły:
Zaraz wam wyjaśnię. Pasowanie wcale nie znaczy lanie! Dziś
złożycie uroczyste ślubowanie.
I każdy pierwszak prawdziwym
uczniem się stanie!

11

Amatorskie zawody o Puchar Wójta, dobra zabawa, pogoń za lisem, czyli...

Konne atrakcje w Lipowej
W weekend 3 i 4 listopada w Stajni Lipowa odbyły się zawody jeździeckie, w których uczestniczyło ponad 30 par
jeździeckich. Pierwszego dnia wręczano dyplomy dla tych,
którzy w tym roku ukończyli szkółkę jeździecką. Dyplomy
zostały podpisane przez licencjonowanego szkoleniowca
Polskiego Związku Jeździeckiego, Zofię Salamon.
o pasowaniu na jeźdźca odbyły się amatorskie zawody jeździeckie o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa, w których zwyciężyła Dominika Puzyna, bezbłędnie przejeżdżając tor przeszkód
na koniu Marengo. Po uroczystym wręczeniu nagród przez Wójta Marka Leję, goście i zawodnicy bawili się na wieczornej imprezie przy ognisku.
Następnego dnia przewidziano konkurs na najlepiej przebraną parę halloweenową, w której zwyciężyła Anna Stec na koniu
Oskar. Po konkursie odbyły się dwie gonitwy za lisem. Wśród
dzieci zwyciężyła Aleksandra Jakóbczak, w gonitwie hubertusowej lisa złapała Anna Olczyk na koniu Cheyenne.
(red)
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