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Wakacje na festynach
Przed nami najgorętsze miesiące w roku. Idealna pora na spotkania na świeżym powietrzu. W plenerze największą popularnością
cieszą się festyny, na które już teraz gorąco zapraszamy w imieniu
organizatorów. 30 czerwca (niedziela, początek o godz. 13.00) OSP
Dąbrowa i Sołectwo Dąbrowa zapraszają na boisko LZS na coroczny
Festyn DĘbowy (szczegóły na str. 12). Na dzieci czeka mnóstwo
niespodzianek, dla siłaczy przygotowano konkurs „Chłop jak Dąb”.
Rozegrany zostanie także turniej piłkarski o Puchar Wójta. Przy grillu, pieczonym dziku, różnych innych smakołykach i muzyce na żywo
(wystąpi m.in. współzałożyciel Kabaretu „Elita” Roman Gerczak),
zabawa powinna potrwać do późna w nocy. A dochód z festynu prze-

znaczony będzie na szczytny cel, czyli sztandar dla OSP Dąbrowa.
Warto w niedzielę wesprzeć strażaków, bo oni zawsze wspierają nas!
7 lipca (niedziela) odbędzie się natomiast V Festyn WĘdkarski
w Chróścinie (szczegóły na str. 11). Gry, zabawy, zawody wędkarskie o Puchar Wójta, ognisko z przebojową muzyką w tle - to tylko
niektóre atrakcje biesiadowania w Chróścinie. Startujemy o 14.00.
To tylko wstęp do festynowych atrakcji podczas rozpoczynających
się wakacji. Sportowy Festyn w Mechnicach odbędzie się w
dniach 20-21 lipca. Tam też nie będzie czasu na nudę i to przez dwa
dni, a o szczegółach napiszemy w lipcowym numerze „ŻGD”. O innych atrakcjach w plenerze informować będziemy na bieżąco.

reklama

Tak było na Festynie Dębowym dwa lata temu. Jedna z konkurencji w rywalizacji
„Chłop jak Dąb” polegała na wbijaniu gwoździ .
reklama

Nasz Sołtys Roku
Janusz Warsitz, sołtys
Sławic, głosami czytelników NTO wybrany
został Sołtysem Roku.
Okolicznościową statuetkę odebrał w Kamieniu
Śląskim razem z córką
Zuzią (na zdjęciu).
Więcej na str. 2
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Mamy Sołtysa Roku
Podczas gdy jedni sołtysi rezygnują (w Lipowej), inni otrzymują prestiżowe wyróżnienia (Janusz Warsitz
ze Sławic). Poniżej m.in. o tych dwóch wydarzeniach. Festyn Dębowy, który odbędzie się na boisku LZS w
Dąbrowie 30 czerwca, szczegółowo zapowiadamy na stronach 1 i 12. Ponadto w numerze inne atrakcje.
Zapraszamy do lektury!

Warsitz Sołtysem Roku!
Sołtys Sławic, Janusz Warsitz, wygrał
prestiżowy konkurs Nowej Trybuny Opolskiej „Opolska Wieś 2013” w kategorii Sołtys Roku. - To banał, ale naprawdę byłem
zaskoczony - powiedział nasz sołtys, który
na galę wręczenia nagród w Kamieniu Śląskim wybrał się m.in. z córką Zuzią (oboje
na zdjęciu z prawej). Januszowi Warsitzowi
serdecznie gratulujemy! Tytuł Rolnika Roku
zdobył Jan Kałka z Osieka koło Strzelec
Opolskich. Inwestuje w nowoczesny sprzęt,
tak by krowy czuły się u niego jak najlepiej.
Za najlepszą Wiejską Atrakcję Turystyczną
czytelnicy nto uznali gospodarstwo „Agrorelaks” z Brynicy (gm. Łubniany) prowadzone
przez Renatę i Konrada Denderów.
Wybieramy nowych sołtysów
W związku z faktem, że z funkcji sołtysa
Lipowej zrezygnowała Zofia Dziedzic, która pełniła tę funkcję od 2002 roku, 16 czerw-

	

ca odbyły się wybory. Następcą pani Zofii
został Mateusz Brosławski (na zdjęciu
poniżej). W skład Rady Sołeckiej weszli:
Iwona Basiura, Bernadeta Łokcewicz,
Paulina Forst, Krzysztof Forst i Janusz
Lachowicz.
W Siedliskach rezygnację złożyła sołtys Maria Słodkowska. Do momentu nowych wyborów (7 lipca), obowiązki przejął
Krzysztof Skop – Przewodniczący Rady
Sołeckiej. W związku z końcem kadencji
sołtysa w Niewodnikach, 14 lipca odbędzie
się zebranie wyborcze. Aktualnie sołtysem
jest Rafał Lyga.
Patronat Prezydenta RP
i zwycięstwo!
Podczas konferencji pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
„Wiejska Polska” (25-26.05) przedstawicielom Chróściny wręczono nagrodę w
wysokości 10 tys. zł za zajęcie 1. miejsca w
konkursie „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa”. W dwudniowym spotkaniu wzięło
udział blisko 600 osób. Szczegóły na str. 3.
Szare Szeregi w Dąbrowie
Obchody nadania imienia Szarych Szeregów w Publicznym Gimnazjum w Dąbrowie.
W środę (29.05) uroczyście powitano zaproszonych gości, a następnie rozpoczęła się
oficjalna część poświęcona roli dziewcząt i
kobiet w „Szarych Szeregach”. Zaprezentowano sylwetki kobiet walczących, ich postawę, zasługi, twórczość, miłość, poświęcenie.
Jedną z szerzej przedstawionych postaci
była Krystyna Krahelska - poetka, harcerka, uczestniczka powstania warszawskiego,

autorka m.in. „Hej chłopcy, bagnet w dłoń”
czy „Baszty”, najpopularniejszej piosenki
żołnierskiej Polski Walczącej. W części artystycznej obchodów usłyszeliśmy krótki
koncert pieśni powstańczych oraz konkurs
recytatorski zatytułowany: „Walczyły, kochały, tworzyły - wiersze harcerek Szarych
Szeregów”. Pierwsze miejsce zajęła Natalia
Słodkowska.
Gmina Dąbrowa w folderze
Miło nam poinformować, że powstały foldery promujące Gminę Dąbrowa. Zadanie
zostało zrealizowane w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW. Foldery opisują dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze Gminy Dąbrowa.
Odnajdziemy tu dzieje miejscowości, doro-

bek kulturalny, sportowy, plan, mapkę, a te
informacje wskazują także na kierunki i perspektywy rozwoju gospodarczego, możliwości inwestycyjne, obsługę ruchu turystycznego. Publikacja zawiera też przewodnik
teleadresowy i kalendarz wydarzeń. Wersja
elektroniczna folderu na stronie www.gminadabrowa.pl
Przetarg rozstrzygnięty
Remondis Opole Sp. z o.o. wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa.
Do urzędu wpłynęła tylko jedna oferta firmy
zainteresowanej realizacją zadania. Umowa
Gminy z Wykonawcą będzie obowiązywać
do końca 2014 r. Kto będzie odbierał odpady po tym terminie rozstrzygnie przetarg w
przyszłym roku.
(r)
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Konkurs pod patronatem Prezydenta RP rozstrzygnięty

Chróścina doceniona w Polsce!
Podczas sobotnio-niedzielnej (25-26.05) Konferencji
pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „Wiejska Polska” wręczono przedstawicielom
Chróściny nagrodę w wysokości 10 tysięcy zł oraz
statuetkę Nike. Chróścina zajęła 1. miejsce za projekt
„Cztery Pory Roku w Parku Dworskim”, który omawiał
proces powstawania inicjatywy, aktywizacji mieszkańców oraz wspólne działania niematerialne i materialne
przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi i instrumentów współtworzących urzeczywistnianie planowanych działań.
Prawie setka!

O

pisany został mechanizm wprawiający w ruch proces trzyletnich działań. Komisja oceniła projekt wysoko (na 100 pkt.
przyznała 99 pkt.), a kierowała się głownie takimi kryteriami, jak:
wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi,
zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu, długofalowe
oddziaływanie projektu, wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej, oryginalność, innowacyjność projektu. W opisie ujęto dane finansowe, udział pracy własnej, udział dotacji, grantów
z różnych źródeł, współpracę lokalną oraz partnerską. Trzyletni
proces rewitalizacji parku i zmian towarzyszących po wejściu
ustawy o funduszu sołeckim zostały omówione szczegółowo w
zgłoszeniu projektu oraz prezentacji multimedialnej. Wartość
całej inwestycji została wyceniona na 220.459,00 zł, fundusz
sołecki to 23.155,00 zł, przy wkładzie materialnym sołectwa
61.814,00 zł, niematerialnym: 135.490,00 zł. Do pracy dołączony został materiał potwierdzający wykonane prace (fotografie,
prezentacje, i protokoły z uwzględnieniem danych finansowych
zatwierdzone przez Urząd Gminy w Dąbrowie). Przypominamy,
że z EFRWP Chróścina otrzymała już w ubiegłym roku dotację na
budowę altany w parku (na zdjęciu poniżej).

Pierwszego dnia w konferencji, która odbyła się w PWSZ w
Koninie, wzięło udział 600 osób. Temat „Wspólna Polityka Rolna
na lata 2014-2020”, omówiła wiceminister Zofia Szalczyk. Rozmawiano o wspólnej polityce rolnej, aktywizacji wsi i udziale
unijnych pieniędzy. Następnie omówiony został rozwój lokalny
kierowany przez społeczność w różnych funduszach UE - nowy
instrument UE, zaproponowany w projekcie rozporządzenia dotyczącego Wspólnych Ram Strategicznych. Temat energii prosumenckiej omówił prof. Politechniki Śląskiej J. Popczyk. Energetyka prosumencka to energetyka rozproszona: prąd ma być
wytwarzany przez konsumentów energii elektrycznej, czyli w
naszych domach (przydomowe turbinki wodne, małe wiatraczki,
małe przydomowe biogazownie).

Interesujące dyskusje

Głos Wojewody

W dwudniowym spotkaniu wzięło udział blisko 600 osób, w
tym: Andrzej Hałasiewicz - Doradca Prezydenta RP, Zofia Szalczyk - Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Senator i Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów - Ireneusz
Niewiarowski, prof. J. Popczyk - wybitny ekspert w dziedzinie
energetyki, a także Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński i
Antoni Konopka - członek zarządu Województwa Opolskiego.

Fundusz sołecki i odnowę wsi w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju tego segmentu omówił Wojewoda
Opolski Ryszard Wilczyński. Wojewoda wskazał rekomendacje
dla odnowy wsi jako metody rozwoju poprzez budowanie specjalizacji i łączenie potencjałów wsi – współpraca sieciowa. Takie
sieci funkcjonują we Włoszech, Belgii, Francji, Japonii, Rumuni czy Hiszpanii. Wojewoda Opolski zwrócił uwagę również na
potrzebę upowszechniania i wdrażania 3 podstawowych strategii
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich: jakość, wizerunek, rozwój.
Po prelekcjach i wspólnej debacie spotkanie zakończył Andrzej Hałasiewicz z Kancelarii Prezydenta RP.
Z wizytą w Licheniu
Drugi dzień konferencji Wiejska Polska odbył się w Licheniu.
W jego trakcie rozstrzygnięty został konkurs i wręczono nagrody laureatom. Podsumowano również dwudniową debatę nad
kondycją polskiej wsi w postaci rekomendacji. Dzień zakończyła
XXI Krajowa Pielgrzymka (dar w postaci wina na ołtarzu złożyła
przedstawicielka Chróściny).
(kgj)
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SZKOŁY

Uczniowie z Dąbrowy z wizytą w Górach Stołowych

Skalne cuda i cudeńka
W roku szkolnym 2012/13 w podstawówkach naszej gminy realizowany
jest projekt „Wiara kluczem do sukcesu II” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług edukacyjnych.
iosną tego roku uczniowie szkół
podstawowych naszej gminy wyruszyli po raz kolejny w bardzo interesującą podróż. W Górach Stołowych można
znaleźć samotne skały, skalne labirynty,
szczeliny i … widoki zapierające dech w
piersi. Aby poczuć piękno Gór Stołowych,
trzeba dotrzeć do Szczelińca Wielkiego,
uważanego w Polsce za największe skalne

W

miasto. Na szczyt prowadzą schody wykute między potężnymi blokami skalnymi.
Platforma widokowa znajduje się na skale
zawieszonej nad przepaścią. Stąd, przy dobrej pogodzie, można zobaczyć Karkonosze ze Śnieżką. My tego szczęścia nie mieliśmy, bo tego dnia pogoda kaprysiła…
Przemieszczając się jednokierunkową
trasą turystyczną napotkaliśmy skały o
przedziwnych kształtach, kilka punktów
widokowych oraz szczeliny, przez które
trzeba było się przedzierać. Zobaczyliśmy niezwykłe skały, które miały ciekawe
kształty, np.: koń, kwoka, żółw, wielbłąd.
Pani przewodnik zabrała nas do schroniska
w górach na Szczelińcu Wielkim, gdzie
nabraliśmy nieco sił do dalszej drogi. Opowiedziała nam również ciekawą legendę o
miłości, walce, oddaniu i duchach.
Po spacerze zjedliśmy pyszny obiad i
udaliśmy się autokarem do Kudowy Zdroju, a właściwie jej serca – Parku Zdrojowego. To doskonałe miejsce wypoczynku,
enklawa ciszy i spokoju. Jego ozdobą są

Nagrody
dla naszych
Miło nam poinformować, że uczeń klasy 1a PSP w Dąbrowie, Marcel Żytyński, zajął 1. miejsce w wojewódzkim
etapie XV Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i młodzieży
pod hasłem „Twoja wiedza i czujka
czadu w domu ,tlenek węgla nic złego
nie zrobi nikomu”. Nagrody wręczono 28 maja 2013 r. w Sali Herbowej
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Praca Marcela została przekazana do etapu
centralnego (krajowego). 29 maja rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Świat piosenek
festiwalowych – 50 – lecie KFPP w Opolu”.
Patronat nad konkursem objęło Narodowe
Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, które

	

okazałe palmy ustawione wzdłuż głównej
alei, prowadzącej do Stawu Zdrojowego.
Spacerując parkowymi alejami, smakując wodę mineralną, cieszyliśmy się otoczeniem pięknej, wielobarwnie kwitnącej
roślinności i ciekawej architektury krajobrazu. Do domów wróciliśmy pełni wrażeń. Już zaczynamy marzyć o kolejnych
przygodach …
Renata Planert – Palak

Radosna szkoła

ufundowało Grand Prix dla najlepszych prac
w każdej kategorii wiekowej. W kategorii
wiekowej – gimnazjum Grand Prix zdobyła
uczennica 3a PG w Dąbrowie – Roksana
Czech (na zdjęciu u dołu). Laureatką w tej
samej grupie wiekowej została uczennica
klasy 1 a PG – Julianna Andruszkiewicz.
Wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych
zaprezentowana będzie na stronie internetowej: http://g1opole.wodip.opole.pl/. (r)

Mamy kolejny przyszkolny plac zabaw. W
otwarciu uczestniczyła społeczność szkolna
PSP w Naroku oraz przedstawiciele gminy. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał
Wójt Marek Leja i Dyrektor GZEASiP
Janusz Staszowski. Zobaczyliśmy występy
uczniów m.in.: przedstawienie muzyczne
„Cztery Pory Roku” Vivaldiego, program
mażoretek i występ wokalny Jessiki Glombek. Program „Radosna Szkoła” jest częścią
podstawy programowej i wspaniałą okazją
dla każdej szkoły na zbudowanie pięknego
placu zabaw, który dostarczy jej uczniom zabawy dla długie lata.
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„O teatrze każdy człowiek coś tam wie. Całe życie jest teatrem może nie?” - Wanda Chotomska

„I ja jestem artystą”
W roku szkolnym 2012/13 w gimnazjach naszej gminy realizowany jest projekt „Uwierz w siebie – wygraj przyszłość II”, a w podstawówkach - „Wiara
kluczem do sukcesu II” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

ramach tych projektów uczniowie
klas IV-VI SP oraz uczniowie klas
I-III PG w Dąbrowie brali udział w warsztatach „I ja jestem artystą”.

pracowali nad sobą przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą podczas publicznych wystąpień. Udział w warsztatach
artystycznych pozwolił poznawać siebie,
pomógł wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi, rozwijał
wiarę w siebie.
Towarzyszące zajęciom warsztaty plastyczne rozwijały kluczowe kompetencje,
a w szczególności świadomość i ekspresję
kulturową.

Uciekać przed monotonią

Dwie premiery

Współcześnie szkoła coraz częściej
poszukuje alternatywnych metod pedagogicznych umożliwiających uczniom
nie tylko przyrost wiadomości, ale przede wszystkim rozwój oraz kształtowanie sprawności i umiejętności twórczego
przedstawienia siebie i środowiska.
Czynny kontakt ze sztuką zapobiega nie
tylko monotonii pracy lekcyjnej, ale wpływa w sposób znaczący na podnoszenie poziomu kultury ucznia.
Działalność teatralna zaspokaja naturalne potrzeby psychiczne: poznawczą,
zabawy, aktywności twórczej, fikcji i fantastyki, radosnego ruchu, poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i sukcesu, więzi
i kontaktu z rówieśnikami oraz potrzebę
oparcia w dorosłych. Ponadto jest ona
subtelną, a zarazem skuteczną metodą wychowawczą. Edukacja teatralna staje się
coraz popularniejszą formą pracy z dzieć-

14 maja 2013 r. w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół odbyły się dwie premiery
sztuk teatralnych. Uczniowie klas IV-VI
szkoły podstawowej zaprezentowali niezwykłe przedstawienie. „Królewna Śnieżka i …”. Dzieci doskonaliły swój warsztat aktorski pod czujnym okiem swoich
instruktorów: Anny Staszowskiej oraz
Mirosławy Prędkiej. Z kolei gimnazjaliści rewelacyjnie zagrali sztukę „Podejrzani”. Tu pieczę nad całością sprawowały
instruktorki: Grażyna Gabriel i Renata
Planert – Palak.

W
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mi oraz młodzieżą. Czynny kontakt ze
sztuką wpływa w sposób znaczący na podnoszenie poziomu kulturalnego młodego
człowieka, kształtuje jego osobowość,
rozszerza horyzonty, rozwija inteligencję,
wrażliwość, zaszczepia wartości humanistyczne.
Nauka przez przeżywanie
Warsztaty artystyczne poszerzały i
kształtowały wiedzę ucznia. Nasze teatry
są szkołą życia, uczą przez przeżywanie.
Tu porażka nie stawała się klęską, lecz doświadczeniem, bo dotyczyła tylko odtwarzanej roli aktora, a nie przeżyć własnej
osoby wprost. Młodzi aktorzy wytrwale

Teraz do Zakopanego!
Przed nami trzydniowy wyjazd edukacyjny do Muzeum Kasprowicza, Makuszyńskiego i Hasiora w Zakopanem. Jednym słowem – cała przyjemność po naszej
stronie.
Renata Planert – Palak
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Przeczytaj uważnie!

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych
W związku z wejściem w życie ustawy z 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw, z dniem 1
stycznia 2013 r. zmieniły się warunki nabywania prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego. Na podstawie art.1
pkt 5 ww. ustawy, art. 17 ustawy o
świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. otrzymał brzmienie:
1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o
znacznym stopniu niepełnosprawności
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w
celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
1a. Osobom, o których mowa w ust. 1
pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki,
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w
przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki
nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych
w pierwszym stopniu, są małoletnie lub
legitymują się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności.
1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:



1) nie później niż do ukończenia 18.
roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole
wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe
wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do
10 groszy w górę.
5. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa
do renty rodzinnej i innego świadczenia
emerytalno-rentowego, renty socjalnej,
zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
chyba że współmałżonek legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka
albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę,
w tym w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, z wyjątkiem podmiotu
wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez
więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna
osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej
emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej
opiekę ma ustalone prawo do dodatku do
zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.
10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest
ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo
do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych

z opieką, chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw, wprowadzono
także nowe świadczenie opiekuńcze, tj.
specjalny zasiłek opiekuńczy. Zgodnie
z art.1 pkt.4 ww. ustawy dodany został
art.16a w brzmieniu:
1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r.
poz. 788
i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny,
jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny
osoby sprawującej opiekę oraz rodziny
osoby wymagającej opieki w przeliczeniu
na osobę nie przekracza kwoty, o której
mowa w art. 5 ust. 2 ( 623,00zł na osobę
w rodzinie).
3. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny
osoby wymagającej opieki w przeliczeniu
na osobę przekracza kwotę uprawniającą
daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi
rodzinnemu przysługującemu w okresie,
na który jest ustalany (623,00zł + 77,00zł=
700,00zł), specjalny zasiłek opiekuńczy
przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym
roku kalendarzowym specjalny zasiłek
opiekuńczy nie przysługuje.
4. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa w ust. 2, uważa
się dochód następujących członków rodziny:
ciąg dalszy na str. 7.
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1) w przypadku gdy osoba wymagająca
opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) rodziców osoby wymagającej opieki,
c) małżonka rodzica osoby wymagającej
opieki,
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e) pozostających na utrzymaniu osób, o
których mowa w lit. a–d, dzieci w wieku
do ukończenia 25. roku życia
– z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką
opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego
dziecka posiadającego własne dziecko, a
także rodzica osoby wymagającej opieki
zobowiązanego tytułem wykonawczym
pochodzącym lub zatwierdzonym przez
sąd do alimentów na jej rzecz;
2) w przypadku gdy osoba wymagająca
opieki jest pełnoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) małżonka osoby wymagającej opieki,
c) osoby, z którą osoba wymagająca
opieki wychowuje wspólne dziecko,
d) pozostających na utrzymaniu osób, o
których mowa w lit. a–c, dzieci w wieku
do ukończenia 25. roku życia
– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką
opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne
dziecko.
5. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na
osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie
zastępczej spokrewnionej w rozumieniu
ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.3)),
uwzględnia się dochód rodziny osoby
sprawującej opiekę oraz dochód osoby
wymagającej opieki.
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe
wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień.
Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10
groszy w górę.
8. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie
przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa
do renty rodzinnej i innego świadczenia
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emerytalno-rentowego, renty socjalnej,
zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych
tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z
wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo,
w związku z koniecznością kształcenia,
rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce
zapewniającej całodobową opiekę, w tym
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta
w niej z całodobowej opieki przez więcej
niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna
osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej
emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej
opiekę ma ustalone prawo do dodatku do
zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.
10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest
ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych
z opieką, chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W związku z wejściem w życie w/w
zmian osobom, którym decyzje wydane do 31 grudnia 2012 r. przyznające
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
z dniem 30.06.2013r. wygasają. Nowe
wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego a także w
sprawie ustalenia prawa do specjalnego
zasiłku opiekuńczego będzie można składać od 01.07.2013r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Pl.
Powstańców Śl. 2 49-120 Dąbrowa od
poniedziałku do środy w godzinach od
7:30 do 15:30, w czwartki w godzinach
od 7:30 do 17:30 i w piątki w godzinach
od 7:30 do 13:30.

Zaduma
Kiedy przychodzi czas zadumy
za okres życia swego,
bo przecież trzeba zdać rachunek
z całego życia swojego.
Czy szedłeś drogą prostą,
czy zbaczałeś na drogę ciernistą
i jak się czujesz teraz,
kiedy upadasz tak nisko.
Nieważne są pieniądze,
ni klejnoty, ni złoto,
bo przecież dla Ciebie
już nie potrzeba - poeto.
To szczęście, o którym marzyłeś
dawno wichry rozwiały
jeszcze w tym byłym czasie,
kiedy Ty byłeś mały.
Przyszedł czas młodości,
kiedy go w pełni nie wykorzystałeś,
bo w tym czasie przeszłym
już się załamałeś.
I myśli Twoje splątane,
których rozwikłać nie możesz
brną przed Tobą, za Tobą,
bo Ty już nic nie możesz.
Kiedyś ten czas przyjść musi,
bo przyroda tak sobie zaplanowała,
że musi przyjść nowa wymiana
drugiego, nowego istnienia.
Co będzie dalej?
tego my wiedzieć nie chcemy,
nie wiemy, nie wiemy,
bo będzie nas przykrywać
gruba warstwa ziemi.
Wiersz pochodzi ze zbiorów mieszkańca Prądów, Juliana Chaducha.
Autor Urodził się w 24.12.1928 r. w
Brzezinie, powiat Nadwórna, województwo Stanisławów. Od 1947 roku
mieszka wraz z rodziną w Prądach.
Pracował w różnych instytucjach,
obecnie jest na emeryturze. Od dłuższego czasu pisze wiersze o tym, co
przeżył, o otaczającym go świecie, o
ludziach i ich losie … Wiersz „Zaduma” powstał w 2012 roku i jest jednym z ostatnio napisanych wierszy.
Największym marzeniem Pana Juliana jest wydanie własnego tomiku
wierszy, czego mu serdecznie życzymy!



SPORT, FESTYNY

Lipa w Sławicach
25 maja w PSP w Sławicach odbył
się festyn rodzinny. Przed rozpoczęciem imprezy wybrani goście-gospodarze gminy i wsi zasadzili w parku
lipy. To „spłata długu” środowisku
naturalnemu za akacje wycięte podczas budowy wielofunkcyjnego boiska w Sławicach.
Myślą przewodnią festynu była lipa drzewo pszczół i poetów, dlatego program
artystyczny rozpoczął się wejściem Jana
Kochanowskiego, który usiadłszy pod lipą
wsłuchał się w słowa swojej fraszki „Na
lipę”. Następnie goście podziwiali uczniów
klas I-III w przedstawieniu edukacyjnym o
tematyce przyrodniczej. Odbył się także szokujący pomysłami pokaz mody ekologicznej
i specjalne ekologiczne wydanie turnieju
„Kocham cię Polsko”. Po części artystycznej rozpoczęły się sportowe potyczki rodzin-

Wiosna Seniorów
Wiosna Seniorów w Ciepielowicach, to spotkanie najstarszych
członków naszej społeczności.
Tych, którzy znają się od lat,
lecz nie mają okazji spotykać
się częściej.

Z inicjatywy sołtysa Karczowa i Koła
Gospodyń Wiejskich tamtejsze sołectwo zorganizowało festyn rodzinny. Gry i zabwy prowadził wodzirej
Krzysztof Marszał.

ne. Między poszczególnymi konkurencjami
podziwiać można było nasze mażoretki. Festyn zakończył mecz siatkówki żonatych z
kawalerami.

(bo)

P

opołudnie niedzielne, zorganizowane przez sołtyskę i mieszkańców wsi,
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze,
przy słodkim poczęstunku, dźwiękach
muzyki, wspólnych rozmowach, wspominkach i śpiewach. Całości dopełniły
występy grupy tanecznej Aster oraz Studia Piosenki z GOKiR w Dąbrowie. (jl)

Wiosna w ligowej piłce

Mechnic wędrówka w górę
Najlepsza drużyna naszej gminy,
LZS Mechnice cierpliwie pnie się w
ligowej tabeli. Bardzo cenne było
wyjazdowe zwycięstwo u wyżej
notowanego rywala z Krośnicy 20. I pomyśleć, że w przerwie ziKlasa okręgowa; grupa opolska I
1. KS Krasiejów
27 67 88-31
2. Stal Brzeg
27 57 75-32
3. Naprzód Jemielnica 27 46 68-54
4. Silesius Kotórz Mały 27 43 53-51
5. Źródło Krośnica
27 41 66-45
6. LZS Mechnice 27 39 73-64
7. Unia Murów
26 38 41-42
8. Start Dobrodzień
27 38 37-43
9. LZS Rudniki
27 35 43-51
10. LZS Przywory
27 32 51-60
11. Widawa Lubska
27 31 50-73
12. LZS Rybna
27 30 52-60
13. LZS Proślice
26 29 51-71
14. Skalnik Tarnów Op. 27 28 51-86
15. Unia Kolonowskie 27 22 45-73
Start II Namysłów wycofał się po 24. kol.

	

Rodzinnie
w Karczowie

mowej z obawą spoglądaliśmy na
dół tabeli...
A właśnie w tym rejonie usadowł się,
niestety, nasz jedynak w A klasie, Bongo
Karczów. Nie ma się jednak co dziwić,
skoro w 4 ostatnich meczach drużyna prze-

W

mini turnieju piłkarskim zwyciężyli
ubiegłoroczni triumfatorzy, Radosław Draguć i Mateusz Kijak. Drugie miejsce przypadło Grzegorzowi Marszałowi i
Bartkowi Kosińskiemu, a trzecie Kamilowi Antoszowi i Damianowi Prokoppowi. Z
innych atrakcji odnotujmy turniej Chłop jak
dąb, konkurs rysunkowy „Karczów oczami
dzieci, mini playback show, a wszystko kończyła zabawa taneczna.
(gj)

grywała 3 razy (z Groszmalem walkowerem za występ nieuprawnionego piłkarza
- na boisku było 2-4). Ostrego finiszu nie
wytrzymały Wrzoski. 0-4 z Gazownikiem
II Wawelno i 0-5 na pożegnanie w Prószkowie rozwiało jednak wszelakie nadzieje,
choć 3. miejsca na mecie sezonu wypada
pogratulować.
W lipcowym numerze podsumujemy sezon piłkarski 2012/2013.
(red)

TABELE grup, w których grają nasze drużyny (stan na 16.06.2013 r.)
Klasa A; grupa Opole III
1. LZS Kup
24 64 69-7
2. Stal Osowiec
24 44 52-32
3. LZS Popielów
24 44 51-39
4. LZS Brynica
24 43 54-40
5. Start Siołkowice St. 24 39 62-45
6. Rodło Opole
24 39 58-47
7. Gazownik Wawelno 24 37 51-40
8. LZS Luboszyce
24 30 61-84
9. Victoria II Chróścice 24 29 67-59
10. Rudatom Kępa
24 27 48-43
11. LKS Chmielowice 24 23 43-62
12. TOR II Dobrzeń W. 24 21 33-59
13. Bongo KarczÓw 24 17 35-87
14. Groszmal Opole
24 13 18-58

Klasa B; grupa Opole II
1. Polonia Prószków
22 53 84-19
2. Odra II Opole
22 53 113-36
3. LZS WRZOSKI
22 49 78-39
4. MECHNICE II DĄBR. 22 42	63-43
5. Tempo Opole
22 32 49-51
6. Delta Bielice
22 30 59-81
7. LZS Prądy
22 29	60-81
8. LZS Przechód
22 24 37-62
9. LZS Komprachcice 22 21 32-53
10. Gazownik II W.
22 17 34-64
11. LZS Malerzowice 22 16 56-110
Huragan Grabin wycofał się przed
rozpoczęciem rozgrywek. Swornica
wycofała się po 19. kolejce

Klasa B; grupa Opole III
1. Polonia Karłowice
20 48 76-27
2. LZS Skorogoszcz
20 45 63-32
3. LZS Przysiec
20 44 79-45
4. LZS Golczowice
20 39 60-30
5. LZS ŻELAZNA
20 33	66-43
6. LZS SŁAWICE	
19 29 49-36
7. LZS Świerkle
21 27 40-42
8. LZS NIEWODNIKI 20 15 29-53
9. LZS SKARBISZÓW 20 14 29-60
10. Odra Mikolin
19 14 34-85
LZS Narok wycofał się po 9. kolejce
(wyniki anulowane). Bizon Kurznie
wycofał się po rundzie jesiennej.
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GOKiR, OSP, ONKURS

14 czerwca na scenie obok remizy OSP
w Dąbrowie odbył się koncert zespołu
„Klub 50” i wspólne grillowanie. Zabawa i śpiewanie przy ognisku trwały
do późnych godzin nocnych. GOKiR
oraz strażacy OSP Dąbrowa dziękują wszystkim, którzy zechcieli wziąć
udział we wspólnej zabawie!

Przednia zabawa przy remizie OSP Dąbrowa

Muzyczne grillowanie

Kronika strażacka (V.2013 r.)

Łaskawy
miesiąc

Maj był łaskawy - jednostki wyjeżdżały do pożaru i dwóch wypadków.
Strażacy mogli więcej czasu poświęcić na przygotowanie do gminnych
zawodów OSP (szczegóły za miesiąc),
a także świętowali obchody Świętego
Floriana, swojego patrona.
zdarzeniach brały udział następujące jednostki:
- OSP Dąbrowa 11 maja o godz. 13.15
wyjechała do zadymienia na drogę krajową nr 46, zdarzenie okazało się fałszywym
alarmem.
- OSP Wrzoski 13 maja o 22.54 wraz z
JRG 2 Opole wyjechały do wypadku drogowego w Opolu na ul. Powstańców.
- OSP Dąbrowa, Wrzoski, Sławice i
Żelazna 15 maja o 18.06 wraz z JRG 3
Niemodlin wyjechały do pożaru sterty słomy na Zorgach koło Ciepielowic.
- OSP Sławice 27 maja o 8.34 wraz z
JRG 2 Opole wyjechały do wypadku drogowego za miejscowością Sławice.
Ochotnikom składamy podziękowania
za trud i pracę włożoną w bezpieczeństwo
Gminy i rozwój kulturalny w naszych
miejscowościach.
Dh Widacha Karol

W
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PRZEDSZKOLA, PRZEGLĄDY

Przedszkolaki gościły przedszkolaków

Puchatki w Naroku
Publiczne Przedszkole w Naroku
współpracuje z Publicznym Przedszkolem nr 24 „Chatka Puchatka” w
Opolu. Z okazji Dnia Dziecka przed rokiem nasi milusińscy gościli w Chatce
Puchatka, teraz nastąpiła rewizyta
maluchów z Opola w Naroku.
cenki teatralne, prace plastyczne w
zespołach, wyjście do lasu w poszukiwaniu lisiej kity, wspólne wygłupy na
placu zabaw przed przedszkolem, wreszcie smaczny obiadek i oczekiwane z niecierpliwością na rozdanie nagród. Nic
dziwnego, że przy tak atrakcyjnym i napiętym programie zajęć czas upłynął błyskawicznie.
Od strony organizacyjnej wielkie brawa dla całego zespołu w Publicznym
Przedszkolu w Naroku. Dla dyrektor Gizeli Przybyły za dopięcie wszystkiego
na ostatni guzik, dla wychowawczyń za
znakomite prowadzenie zabaw z niemal

setką dzieciaków, a dla pań z kuchni za
przepyszne wypieki zrobione na miejscu.
Największą nagrodą były uśmiechnięte od
ucha do ucha buźki przedszkolaków i pogoda. Było tak wesoło, że deszcz nie śmiał
przeszkadzać!
(r)

S

Gminę Dąbrowa reprezentowały mażoretki „TUPOT”

Opolskie szmaragdy
Czterdzieści pięć zespołów artystycznych wzięło udział w I Wojewódzkim
Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”, który odbył się
1 – 2 czerwca w Filharmonii Opolskiej. Przesłuchania wykonawców trwały od
przedpołudnia do godzin wieczornych. Naszą gminę pięknie reprezentowały
mażoretki „TUPOT” działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w
Dąbrowie pod kierunkiem artystycznym Barbary Kajdzik. W ostatnim czasie
nasze mażoretki w różnych kategoriach wiekowych zdobyły 3 brązowe medale w zawodach o zasięgu ogólnopolskim!

W

ciągu dwudniowego spotkania zaprezentowały się amatorskie orkiestry, chóry, zespoły folklorystyczne, grupy
kabaretowo-teatralne działające przy domach kultury, stowarzyszeniach, organizacjach, szkołach. Każdy zespół otrzymywał
specjalnie na tę okazję przygotowany pamiątkowy „szmaragd”. Przegląd sprawił,

że wiele zespołów artystycznych mogło
się po raz pierwszy zaprezentować szerszej
publiczności, spopularyzować swoją działalność, często znaną tylko w macierzystej
gminie. Okazało się, że w lokalnych społecznościach kryją się prawdziwe talenty.
Na miejscu można było zobaczyć prace
plastyczne 27 twórców z 16 gmin woje-

ŻYCIE GMINY DĄBROWA miesięcznik
informacyjny dla mieszkańców gminy Dąbrowa i nie tylko Wydawca: GOKiR w Dąbrowie,
49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56,
tel. 77 464-10-10 w. 213, Strona internetowa:
www.gokir.pl,www.gminadabrowa.pl, e-mail
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wództwa opolskiego. Wystawione zostały
rękodzieła ceramiczne, ręcznie malowana
porcelana, rzeźby, kroszonki, haft, malarstwo, fotografie i witraże.
Organizatorem I Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Opolskie
szmaragdy” był departament kultury, sportu i turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego.
(r)

do redakcji: gokir@gminadabrowa.pl Druk: Drukarnia Św.
Krzyża, Opole, ul. Katedralna 6; Reklama: kolor 1. strona
- 3 zł brutto/ 1 cm2; str. 2., 11. i 12. - 2,50 zł brutto/ 1 cm2 ;
strony czarno-białe - 1,50 zł brutto/ 1cm2.

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

GOKIR, FESTYN

Przegląd zespołów GOKiR
7 czerwca w świetlicy w Ciepielowicach
w ciągu dwu i półgodzinnego koncertu
zaprezentowały się wszystkie zespoły
działające w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
W czasie koncertu każda z grup przedstawiła w kilkunastominutowych prezentacjach
efekty pracy śródrocznej. Zobaczyć i usłyszeć można było zarówno Gminną Orkiestrę
Dętą (dyrygent Jan Swaton), Zespół Gospel
(instruktor Anna Humeniuk) i Studio Piosenki (instruktor Magdalena Janoszka),
jak również obejrzeć tancerzy z zespołów
Aster (instruktor Damian Gorazdowski)
i Street Dance (inst. Marta Kobylańska).
Nie zabrakło także pokazu tegorocznych

CZERWIEC

brązowych medalistek Mistrzostw Polski
czyli Mażoretek TUPOT (inst. Barbara
Kajdzik).
Po raz pierwszy obejrzeliśmy efekty pracy koła teatralnego, które od początku roku
szkolnego działa w Żelaznej. W ich wykonaniu zobaczyliśmy dwie etiudy (na motywach twórczości M. Gogola oraz skecz
Kabaretu Dudek), przygotowane pod kierunkiem Tomasza Stochniała. Usłyszeliśmy także mini-koncert gitarzystów, na co
dzień ćwiczących w Chróścinie pod kierunkiem Małgorzaty Guziałowskiej. Wszyscy
instruktorzy otrzymali pamiątkowe upominki i podziękowania za całoroczną pracę.
(gokir)
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