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Aktualności

Wójt Gminy Marek Leja wręczył listy gratulacyjne dla uczniów
W dniu 6 lutego 2012 r. Wójt Gminy wręczył uczniom listy gratulacyjne za sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich
umożliwiające uzyskanie stypendium za wyniki w nauce.
Nagrodzeni stypendiami w wysokości 125 zł zostali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścinie – 7 osób,

Publicznego Gimnazjum w Chróścinie – 11 osób, Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie -17 osób, Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie – 10 osób, Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku   - 5
osób, Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławicach – 7 osób i Publicznego Gimnazjum w Żelaznej – 8 osób.
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Zdjęcia: Wyróżnieni uczniowie
1. ZS w Dąbrowie.
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2. ZS w Chróścinie

3. PSP w Naroku

4. PG w Żelaznej

5. PSP w Sławicach
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Szkoły, Przedszkola

Zimowa przygoda, czyli białe szaleństwo w Jarnołtówku
Ferie zimowe, to okres wytchnienia, który powinien zregenerować organizm młodego człowieka po i przed najbardziej intensywnym etapem nauki. Tak
jak  i lato, tak i zima sprzyja korzystaniu
z powietrza i ruchu. Jeśli jest niewielki
mróz, baaaaardzo duuuuuużo śniegu i nie
ma wiatru – to szczyty marzeń – nawet
największe marudy porzucają komputer
i korzystają z uroków zimy.
W ramach Projektu „Wiara
w siebie kluczem do sukcesu” uczniowie
klas 4 – 6 SP w Dąbrowie oraz Projektu
„Uwierz w siebie – wygraj przyszłość”
uczniowie PG w Dąbrowie wzięli udział
w warsztatach artystycznych wyjazdowych.

W dniach od 14 stycznia do 18 lutego 2012 r. grupa czterdzieściorga dwojga
dzieci pod okiem opiekunów wypoczywała
sobie smacznie i radośnie w Jarnołtówku.
Był to dla wszystkich czas nie tylko oderwania się od szkoły, czy codziennych zajęć, lecz także czas integracji zespołowej,
hartu ducha oraz zdobycia ciekawych,
a zarazem nowych doświadczeń. Uczestnicy warsztatów artystycznych pisali scenariusze sztuk teatralnych, projektowali
i wykonywali rekwizyty oraz scenografie.
Zdobywali kunszt aktorski, odgrywali poszczególne sceny i wspaniale się przy tym
bawili.
Czyste, górskie powietrze (mikroklimat), przytulne położenie, a także

panująca w Ośrodku Rehabilitacyjnym
OLSZA gościnna atmosfera stwarzały
idealne warunki dla wypoczynku dzieci
i młodzieży, a codzienne posiłki były tak
pyszne, jak te w domu.  
Nie miały końca atrakcje: spacery połączone z   podziwianiem zimowych
krajobrazów Gór Opawskich, dyskoteki,
karaoke i wieczory filmowe. Nie lada wrażeń dostarczył nam grill , wieczorne lepienie bałwana i zabawy śnieżne… Naprawdę
nie było czasu na nudę!
Nie ma fantastyczniejszych ferii
niż te, które można spędzić w górach!  

			

Szczęśliwcy z ZS w Dąbrowie

UWAGA !!! Zmiany w zasiłku rodzinnym !!!
Od  1 stycznia 2012 roku zmieniają się druki oraz dokumenty, które należy złożyć do zasiłku rodzinnego.
Obowiązkowo do wniosku o zasiłek rodzinny
należy załączyć:
1. Oryginał i kserokopie – dowodu osobistego wnioskodawcy.
2. Oryginał i kserokopie – aktu urodzenia dziecka.
3. W przypadku posiadania hektarów gospodarstwa rolnego:
- oryginał i kserokopie – decyzji w sprawie wymiaru łącznego
zobowiązania pieniężnego za 2010 roku
- bądź zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości posiadanych
hektarów przeliczeniowych.
4. W przypadku osób rozwiedzionych należy przedłożyć:
- oryginał i kserokopie – wyroku o rozwodzie
- oryginał i kserokopie – wyroku zasądzających alimenty na
dzieci oraz potwierdzenia wpłat(wyciągów bankowych lub
przekazów pocztowych)
- zaświadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o wysokości pobranych świadczeń w 2010 roku.
5. Do dodatku z tytułu samotnego wychowania należy załączyć
– Oryginał i kserokopie – aktu zgonu drugiego rodzica lub
zupełny akt urodzenia dziecka w którym zaznaczono, że ojciec dziecka jest nieznany.
6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez każdego z członków rodziny(osobno
żony, męża dorosłego dziecka) w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (czyli za rok 2010 rok), jeżeli dochody
te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach ogólnych – dotyczy to również dzieci,
które ukończyły 18–lat.
Proszę pamiętać, iż zaświadczenie z Urzędu Skarbowego powinno być wystawione osobno dla małżonka, małżonki oraz
dziecka pełnoletniego.
7. Zaświadczenie o wysokości odprowadzanych składek zdrowotnych, bądź zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń
zdrowotnych np. w miejscu pracy współmałżonka, w Powiatowym Urzędzie Pracy, ZUS lub przez Urząd Skarbowy.
8. Zaświadczenie o statusie bezrobotnego z prawem bądź bez
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prawa do zasiłku z Powiatowego Urzędu Pracy, z zaznaczeniem
wysokości pobieranego zasiłku oraz datą rejestracji.
9. Zaświadczenie Pracodawcy o udzieleniu kobiecie urlopu wychowawczego na dziecko z zaznaczeniem danych dziecka oraz
datą obowiązywania urlopu.
10. Dokument potwierdzający utratę pracy, zasiłku dla bezrobotnych z zaznaczeniem daty utraty oraz wysokości utraconych świadczeń.
11. Dokument potwierdzający uzyskanie dochodów np. z pracy bądź zasiłku dla bezrobotnych z zaznaczeniem daty uzyskania dochodów oraz z zaznaczeniem kwoty uzyskanych
świadczeń za pierwszy pełny przepracowany miesiąc.
12. Dodatkowo za dochody uznane będą także stypendia doktoranckie i habilitacyjne, sportowe (przyznane na podstawie
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. Nr 127, poz.
857 z późn. zm.) oraz stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom. Również pomoc materialna
o charakterze socjalnym przyznawana na podstawie art. art. 90c
ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz pomoc materialna określona w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) traktowana
będzie jako dochód.
Utrata i uzyskanie przychodu
Od nowego roku zostanie rozszerzony katalog przesłanek uznawanych za utratę i uzyskanie dochodu. Za utratę dochodu uznana będzie również utrata:
• zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej, a także
• zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią
osoby zobowiązanej do tych świadczeń.
Natomiast uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zostanie potraktowane jako uzyskanie przychodu.
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Kącik Pomocy Społecznej
Praca z różnymi grupami klientów

Temat 1. Osoby uzależnione

Obserwując   współczesną   rzeczywistość, łatwo możemy zauważyć, że
zjawisko uzależnienia stale się nasila. Do
starych lepiej poznanych typów uzależnień,
kolejno dochodzą nowe. A więc to już nie
tylko alkoholizm (poprawnie mówimy – zespól uzależnienia od alkoholu), narkomania,
lekomania, nikotynizm ale także hazard,
pracoholizm, sexsoholizm, uzależnienie
od komputerów, telewizji, zakupów i jeszcze wiele innych. Jednym słowem możemy
uzależnić się prawie od wszystkiego.
Czy istnieją dobre uzależnienia?
Nie, nie  istnieją, choć oczywiście mogą się
różnić stopniem swojej destrukcyjności.
Po czym możemy poznać że jesteśmy uzależnieni (cokolwiek by to nie było)?
1. Po pierwsze tracimy, nad tym kontrolę jakaś czynność, zachowanie, rzecz zaczyna
pełnić centralna rolę w naszym życiu;
2. Po drugie, potrzebujemy tego coraz więcej;
3. Po trzecie, źle się czujemy kiedy tego nie
mamy;
4. Po czwarte, choć nasze uzależnienie
przynosi straty, choć nami zawładnęło i ze
sługi stało się naszym panem - nie umiemy
bez tego żyć.
Jak dotąd, jednym z najczęstszych,
a w Polsce najbardziej rozpowszechnionym,
przynoszące ogromne straty na poziomie
osobistym, rodzinnym i społecznym jest
uzależnienie od alkoholu.
Istnieje wiele testów służących do badania
uzależnienia od alkoholu. Jako ciekawostkę
przytoczę najkrótszy i najprostszy o nazwie
„Cage” Składa się on tylko z czterech pytań:
Test „Cage”

Osoby uzależnione od alkoholu

LISTA SYGNAŁÓW WSKAZUJĄCYCH
NA PROBLEM ALKOHOLOWY

najczęściej nie jest w stanie przez dłuższy
czas utrzymać  abstynencji, ani przewidzieć
wpisz
TAK lub NIE
czasu trwania picia, jak również ilości alko1) Czy ktoś pije pomimo szkód powodowa- holu, który wypije.
nych w życiu właśnie przez picie?                                       
Zmiana tolerancji na alkohol
2) Czy jednorazowo wypija duże ilości na- oznacza, najpierw wyraźne podwyższenie
pojów alkoholowych?
tolerancji (osoba uzależniona może wypić  
3) Czy inni zauważają, że ta osoba pije zbyt znacznie więcej niż dawniej, oraz znacznie
często?
więcej niż człowiek nieuzależniony), nato4) Czy ktoś zaniedbuje zadania i obowiązki miast w pomniejszym okresie uzależnienia
w związku z piciem?
często dochodzi do łatwo zauważalnego  
5) Czy ktoś ma tendencję do picia w samot- obniżenia tolerancji (niewielka dawka alkoności oraz w sytuacjach w których odczuwa holu prowadzi do upicia się).
zmęczenie, smutek i cierpienie?
Tak czy owak, osoba uzależniona
6) Czy ktoś ma trudności z przypomnie- reaguje na alkohol inaczej niż inni ludzie,
niem sobie co działo się poprzedniego dnia   a także inaczej, niż ona sama przed uzależw związku z piciem?
nieniem się.
7) Czy sięga po alkohol w celu usunięcia
Trzeci ważny symptom choroby
skutków poprzedniego picia?
alkoholowej, noszący nazwę objawów abs8) Czy reaguje napięciem i rozdrażnieniem tynencyjnych, polega na reakcji organizmu
w sytuacjach, które utrudniają mu kontakt na przerwanie picia alkoholu lub istotne
z alkoholem?
zmniejszenie dawki. Występuje wtedy bar9) Czy kieruje samochodem pod wpływem dzo wiele nieprzyjemnych objawów fizyczalkoholu?
nych i psychicznych takich jak: drżenie rąk
10) Czy ktoś był  zatrzymany w Izbie Wy- i nóg, nudności i wymioty, dreszcze, bóle
trzeźwień lub w areszcie, w związku ze i skurcze mięśni, suchość w gardle, a także
swoim zachowaniem po użyciu alkoholu?
niepokój i poirytowanie, drażliwość, lęk,
11) Czy ma trudności z przerwaniem picia? poczucie wstydu i winy, przygnębienie czy
12) Czy ma kłopoty w pracy z powodu pi- rozpacz.
cia i czy na przykład zmienił prace z tego
W skrajnych przypadkach mogą
powodu?
wystąpić objawy psychozy alkoholowej
13) Czy ktoś gwałtownie zaprzecza, że ma i pojawiać się halucynacje, czy padaczka
problemy z alkoholem?
poalkoholowa. Cechą charakterystyczną
Podane powyżej informacje nie objawów abstynencyjnych jest to, że ustęmają służyć diagnozie uzależnienia, tylko pują one po wypiciu alkoholu. To jeden
wskazać na istnienie problemu alkoholowe- z powodów, dla których choroba alkohologo, którym może być szkodliwe i niebez- wa przybiera postać błędnego koła.
pieczne nadużywanie.
UWAGA
ZAPAMIĘTAJ
Aby być uzależnionym od alkoIstnieje wiele modeli wyjaśnie- holu nie musi się doświadczyć wszystkich
1) Czy odczułeś  kiedyś potrzebę ogranicze- nia i rozumienia uzależnienia od alkoholu. objawów abstynencyjnych wymienionych
Modelem dominującym i obowiązującym powyżej.
nia picia?                          TAK        NIE
2) Czy złości cię, kiedy inni krytykują cię, w lecznictwie odwykowym w Polsce jest
Cześć  pacjentów uważa, ze ponietraktowanie alkoholizmu jako chronicznej waż nie mieli psychozy poalkoholowej albo
że pijesz?                          TAK        NIE
3) Czy czułeś się kiedykolwiek źle, lub postępującej i nieuleczalnej chorobie o zło- epilepsji to na pewno nie są uzależnieni. Pomiałeś wyrzuty sumienia z  powodu picia?                                                                                               żonej etiologii.
dobnie naiwny pogląd, choć dotyczące inJeżeli alkoholizm jest chorobą to:
                                         TAK        NIE
nej sfery mają osoby, które uważają, że nie
4) Czy sięgałeś kiedykolwiek zaraz po prze- 1) Alkoholik powinien podlegać leczeniu mogą być uzależnieni bo piją tylko dobre
budzeniu po kieliszek, aby poprawić swoje a nie karaniu,
albo lekkie alkohole.
samopoczucie
lub
„zapić
kaca”?                   2) Alkoholikowi należy pomagać, a nie oce- ZAPAMIĘTAJ
niać go.
                                         TAK        NIE
Chorobę alkoholową charakOdpowiedź „ tak” na dwa lub więcej pytań Jeżeli alkoholizm jest chorobą, to posiada teryzuje się jako śmiertelna, chroniczną
wskazuje na osobę z problemem alkoholo- określone symptomy i charakterystyczny i postępującą.
wym. Test ten służy uczciwej autodiagno- proces rozwoju.
Jest to choroba śmiertelna poniePodstawowe symptomy choroby waż alkoholicy często umierają z powodu
zie.
Natomiast jeżeli  chcemy, chociaż wstępnie alkoholowej to: utrata kontroli nad prze- wyniszczenia organizmu, a także innych
rozpoznać problem alkoholowy   w otocze- biegiem relacji z alkoholem, zmiana tole- chorób, u których podłoża leży alkoholizm,
niu, w rodzinie, u naszych klientów warto rancji na alkohol i objawy abstynencyjne. giną w pijackich bójkach i wypadkach pozwrócić szczególną uwagę na następujące Utrata kontroli oznacza, że alkoholik, który pełniają samobójstwa. Chroniczna, gdyż
rozpoczął picie, nie potrafi przestać w do- według tej koncepcji, która tu przedstawiam
zjawiska.
wolnym, obranym przez siebie momencie, jest to choroba, którą można zatrzymać, ale
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z której nie można się wyleczyć. Oznacza to,
że nigdy nie można wrócić do bezpiecznego picia nie związanego ze stratami i symptomami choroby, o których była mowa
wcześniej, a wiec utratą kontroli, zmianą
tolerancji, objawami abstynencyjnymi. Jak
mówią żartobliwie niektórzy utrzymujący
długotrwałą abstynencje alkoholicy, którzy
nie podejmują prób powrotu do kontrolowanego picia „z kiszonego ogórka nie da
się już nigdy zrobić ogórka świeżego”

Osobom uzależnionym najtrudniej jest chyba pogodzić się z faktem chroniczności czyli nieuleczalności tej choroby.
Choć   wielu z nich godzi się z ograniczeniem kontaktu z alkoholem, długo albo nigdy nie chcą się zgodzić na pełne rozstanie.
Decyzja o podjęciu trwalej abstynencji, jeżeli w ogóle zapada, należy do najtrudniejszych w życiu alkoholika i robi on najczęściej wszystko, aby jej uniknąć i pić dalej.
Choroba alkoholowa ma także ce-

chę choroby postępującej. Nie leczona rozwija się w kierunku pogłębienia wszystkich
symptomów. Tylko przerwanie picia może
ten proces zahamować. Wbrew oczekiwaniom wielu alkoholików, powrót do picia,
nawet po długotrwałej abstynencji oznacza
powrót do tego samego miejsca w którym
przestało się pić, z tymi wszystkimi negatywnymi konsekwencjami jakie występowały dawniej.
J.S. OPS

PODSUMOWANIE 2011 ROKU W GMINNEJ SPÓŁCE WODNEJ
Mając na uwadze obowiązki wynikające ze statutu, Prezes Gminnej Spółki Wodnej ( GSW ) pan Krystian Skop, zwołał na
dzień  31.01.2012 r.  Walne Zgromadzenie w celu rozliczenia zarządu GSW z zaplanowanych zadań na 2011 rok oraz przedstawienia
planu na rok bieżący - 2012. Na zebranie przybyło  25 delegatów
z 11 sołectw, które należą do GSW, nie stawili się jedynie przedstawiciele sołectwa Karczów. Na obrady przybyli także zaproszeni
goście:  pan Erwin Marsolek z-ca Wójta Gminy Dąbrowa oraz pan
inspektor Zbigniew Winiecki, przedstawiciel Starosty Opolskiego,
organu nadzorującego spółkę wodną.
Z przedstawionego przez prezesa GSW sprawozdania za
2011 r. wynika, że przeprowadzono konserwację na 26,2 km rowów (co stanowi 15,6 % całej ich długości) w 11 sołectwach za
kwotę 114.316,70 zł. Składki były wnoszone do końca roku ubiegłego, w związku z tym środki pozostałe na koniec roku wyniosły
25.105,62 zł i zostały przeniesione na 2012 r., za które zostaną zlecone prace konserwacyjne w sołectwach:  Nowa Jamka (już wykonano), Skarbiszów i Narok.
Składki zebrane za ubiegły rok, bez windykacji, wyniosły
91.730,09 zł (co stanowi 96,92%), a z windykacją  118.100,06 zł.
Środki pozyskane przez windykację spłaconych zadłużeń wyniosły
26.369,97 zł (co stanowi 28,74%), dlatego też zrealizowany zakres
robót konserwacyjnych był ponad trzy razy wyższy niż średnia
z ostatnich lat. Uzyskane efekty pozwalają ocenić ubiegły rok za
udany, a nawet w pewnym sensie przełomowy.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie
Delegatów udzieliło Zarządowi GSW za 2011r. absolutorium. Niemniej jednak protokół kontroli Komisji Rewizyjnej zawiera też zalecenia dla zarządu, które należy wdrożyć w dalszej działalności .
W 2011r. oprócz realizacji zadań  konserwacyjno-remontowych Zarząd GSW skoncentrował też swój znaczny wysiłek na
wdrożenie zgłaszanych wniosków, postulatów oraz uwag, efekty
tego obszaru działań to :
- Uzyskano adres GSW zgodnie z ustaleniami Decyzji Starosty Opolskiego z dnia 19.10.2004r. zatwierdzającej statut GSW
w sprawie jej siedziby. Lokal uzyskano dzięki panu Wójtowi  Markowi Lei, za co serdecznie dziękujemy.
Siedziba GSW znajduje się w Urzędzie Gminy, pok. 110, w którym
przyjmuje zainteresowanych Prezes Zarządu pan Krystian Skop
w każdą środę od godz. 10 - 14 .
- Roboty konserwacyjne były zlecane w oparciu o umowy cywilno
- prawne zawarte   na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego
,w których określano zawsze przedmiot zamówienia  zakres robót,
jego wartość, terminy realizacji, osoby odpowiedzialne za odbiór
oraz skutki wynikające ze zwłoki w realizacji zamówienia. Prace zawarte w oparciu o umowy odbierano komisyjnie z udziałem
przedstawicieli zarządu GSW i przedstawicielami sołectw, dokumentacja w siedzibie GSW.
- Obniżono koszty funkcjonowania spółki wodnej zwalniając
technika, zadania jego przejęli członkowie zarządu z nie gorszymi efektami, reprezentujący poszczególne Sołectwa. Znacząco
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obniżono wydatki na cele administracyjno - biurowe z 40 tys. do
18,3 tyś  zł - czyli ponad dwukrotnie. W celu dalszego obniżenia
kosztów spółki i poprawienia efektywności jej działania Prezes
Zarządu GSW pozyskał korzystniejszą ofertę, innego banku niż
dotychczasowy, podjęto również decyzję aby uzyskane środki ze
składek umieszczać okresowo na oprocentowanych lokatach.
- Zmieniono również firmę windykacyjną Grupa Kapitałowa Południe - Zachód na  Grupa Windykacyjna Mediator, która to zaoferowała znacząco lepsze warunki.
- Zakupiono komputer oraz urządzenie wielofunkcyjne w celu zinformatyzowania bazy danych .
-W sołectwach utworzono Komisje GSW, w skład  których wchodzi: członek Zarządu GSW, delegaci na Walne Zgromadzenie GSW
i sołtys.
Komisje te mają znacząco usprawnić planowanie i wykonawstwo
robót konserwacyjnych prowadzących w danym sołectwie. W tym
celu przekazano im mapy ewidencyjne rowów i inne dane dotyczące urządzeń melioracyjnych.
- Z udziałem przedstawicieli GSW odbyło się szereg   zebrań
wiejskich w wyniku, których zmieniło się podejście mieszkańców
gminy co do obowiązku utrzymywania w sprawności rowów melioracyjnych .
- GSW wystąpiło do Urzędu Wojewódzkiego o dotację z środków
budżetowych na roboty konserwacyjne, którą otrzymano w wysokości 14.644,00 zł .
- Rozpatrzono wszystkie wnioski i skargi oraz rozliczenia wykonanych robót systemem gospodarczym z lat ubiegłych.
     W drugiej części zebrania Prezes GSW przedstawił do przegłosowania projekt planu na 2012r., uchwałę przyjęto, a przychody w br. przy niezmienionej stawce opłat 12,00 zł/ha wyniosą 122.769,62 zł. Planuje się w 2012 r. roboty konserwacyjne na
31 rowach w 12 sołectwach o długości 26,2 km ( podobna ilość jak
w 2011r.), z tym że część robót (na czterech rowach) zaplanowano
sfinansować z dotacji celowej o którą zarząd GSW wystąpił już
w listopadzie 2011r.
Następnie przeprowadzono głosowanie uzupełniające do Zarządu
GSW :
-   z Wrzosek zrezygnowała pani Polańska Janina w jej miejsce
wszedł pan Fikus Piotr ,
-  z Sławic zrezygnowała pani Weronika Wacławczyk w jej miejsce
wszedł pan Moździeż Zdzisław,
-  z Ciepielowic do Zarządu GSW został wybrany pan Dworucha
Grzegorz (do tej pory niebyło przedstawicieli)
-  z powodu braku delegatów sołectwa Karczów do zarządu GSW
nie wybrano nikogo.
Dziękując za okazałe wsparcie i współpracę ze strony
mieszkańców gminy, Zarząd GSW postara się nie zawieść   ich
oczekiwań .                                                                         
Prezes Zarządu GSW
Krystian Skop
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Zawiodła zima, ale nie szkoła!
O czym marzy przeciętny uczeń
gdy nadchodzą zimowe ferie? Marzy
o puszystym śniegu, by wreszcie móc pozjeżdżać na sankach, ulepić okazałego bałwana w ogrodzie przed domem i stoczyć
bitwę na śnieżki.
Niestety w tym roku podczas ferii nie dane było uczniowi zaznać takich
przyjemności.
Nauczyciele sławickiej podstawówki
chcąc ukoić tęsknotę swoich uczniów za
prawdziwą zimą zorganizowali im tydzień
ciekawych zajęć.
I tak w poniedziałek 23 stycznia
z pudełek, pojemników i innych „śmieciowych” półfabrykatów mali architekci

tworzyli swoje dzieło. Inspiracją dla dzieci były zaprezentowane na początku zajęć
projekty austriackiego artysty Hundertwassera.
Powstał dom o nieregularnych
kształtach, w szalonych kolorach(zgodnie
z filozofią plastyka), który stoi teraz
w szkole i świadczy, że można zrobić coś
z niczego i jeszcze dobrze się przy tym bawić.
We wtorek zajęcia przebiegały
w oparciu o metodę „zręczne paluszki”

czyli malowanie palcami. Stosuje się ją
w ramach arteterapii. Ekspresja twórcza
obniża nadmierną aktywność fizyczną

dzieci, rozwija zdolności manualne i wyobraźnię. Wstępem do zajęć było maczanie rąk w farbie i odbijanie ich na szarym
papierze. Potem malowano tęczę i śnieg,
a część rysunków „przeniosła się” na
szkolne sprzęty. Ale kto by się gniewał,
gdy powstały takie dzieła!
Czwartek to dzień gier i zabaw
logicznych. Uczniowie „ruszali główką”
nad zadaniami w kilku kategoriach: gry
planszowe, komputerowe, krzyżówki, labirynty i sudoku.
Zwycięzcy w dwóch grupach
wiekowych I-III i IV-VI: otrzymali dyplom i tytuł Mistrza Gier Logicznych.
Środa i piątek – sportowe uciechy! Żonglerka piłkarska, konkurs celności, turnieje tenisa stołowego i darta i wiele
innych sportowych atrakcji.
Kilkunastu uczniów przychodziło na wszystkie zajęcia. Byli tacy, którzy
wybierali „coś dla siebie”. Przychodzili,
bo zima ich   zawiodła, a szkoła nie! Jak
prawdziwy przyjaciel!
Barbara Ottenbreit

Pierwszy sukces Zespołu GOSPEL z Dąbrowy
Zespół Gospel działający w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dąbrowie został najwyżej oceniony przez
jurorów IV Konkursu Kolęd i Pastorałek w Komprachcicach.
Konkurs odbył się 22 stycznia w Samorządowym Ośrodku Kultury. Jurorzy w składzie: Anna Szylar, Józef Krawczyk i Roman
Gil uznali, że występ dąbrowskiego zespołu w kategorii zespoły
wokalne i wokalno-instrumentalne powyżej 14 lat zasługuje na
najwyższą ocenę. Jednak nie przyznali pierwszego miejsca tylko
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dwa równorzędne miejsca drugie. Nasza grupa została sklasyfikowana ex aequo z Zespołem dziecięcym z Komprachcic.
To pierwsze wyróżnienie dla Zespołu Gospel z Dąbrowy, który założyła i od kwietnia 2011 roku prowadzi instruktorka GOKiR Justyna Mihułka. Gratulujemy i przypominamy,
że zajęcia Zespołu Gospel odbywają się co czwartek o 16.30
w Zespole Szkół w Dąbrowie!
gokir
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GOKiR w Dąbrowie

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Klasyfikacja końcowa

miejsce

Kategoria MŁODZIK
I

Patryk Czubak

Narok

II

Adrian Ułan

Narok

III

Daniel Gajda

Niewodniki

miejsce

Kategoria MŁODZICZKA
I

Agata Krasek

II

Agnieszka Kosmal

Sławice

III

Marta Angel

Skarbiszów

Mechnice

miejsce

Kategoria KADET
I

Patryk Pelka

Narok

II

Tomasz Angel

Skarbiszów

III

Mateusz Mateja

Niewodniki

I

Rafał Świerc

Narok

Kategoria JUNIOR
miejsce

4 lutego w Zespole Szkół w Chróścinie rozegrano po raz
XIII Gminny Turniej Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turko.
Do rywalizacji stanęło ponad 50 zawodników z 8 miejscowości
naszej gminy. Po raz kolejny przeważali Panowie, natomiast
w kategoriach żeńskich znacznie łatwiej było odnieść turniejowy sukces. Najwięcej osób zgłosiło się do kategorii „Senior”,
z kolei w kategorii „Kadetka”, nie zgłosiła się żadna zawodniczka. Uczestnicy turnieju rozgrywali mecze w systemie „do dwóch
przegranych”. Zwyciężał ten zawodnik, który jako pierwszy
wygrał trzy sety (do 11 punktów). Zawodnicy, zajmując kolejne miejsca w swojej kategorii, zdobywali jednocześnie punkty
do klasyfikacji drużynowej. Pierwsze trzy miejsca zajęły: Narok,
Niewodniki i Sławice.
Jak co roku, imprezie patronował Wójt Gminy Dąbrowa
Marek Leja. Głównym organizatorem XIII Gminnego Turnieju
Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turko był Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, a współorganizatorem Gminne
Zrzeszenie LZS.
gokir

II

Patryk Szwarcbach

Niewodniki

III

Benjamin Biskup

Chróścina

I

Katarzyna Kałuża

miejsce

Kategoria JUNIORKA
Niewodniki

II

Anna Pelka

Narok

III

Sandra Wieczorek

Niewodniki

miejsce

Kategoria SENIOR
I

Dawid Kałuża

Niewodniki

II

Roman Przybyła

Sławice

III

Krzysztof Mikietyn

Chróścina

miejsce

Kategoria SENIORKA
I

Joanna Troche

Narok

II

Monika Pokop

Narok

III

-

-

I

Czesław Malawski

Narok

II

Hubert Mateja

Niewodniki

III

Joachim Nicpoń

Chróścina

miejsce

Kategoria SUPER-SENIOR

miejsce

Kategoria DRUŻYNA

LUTY

I

Narok

55 pkt.

II

Niewodniki

44 pkt.

III

Sławice

28 pkt.

IV

Chróścina

23 pkt.

V

Skarbiszów

14 pkt.

VI

Mechnice

11 pkt.

VII

Wrzoski

5 pkt.

VIII

Prądy

4 pkt.
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JAK W PRZEDSZKOLU DZIECIOM MIJA CZAS…
Minęło pierwsze, bardzo pracowite półrocze roku przedszkolnego
2011/2012 – mieliśmy ferie zimowe – zasłużone i zaśnieżone! Hura!
Na nowych zasadach związanych
z odpłatnością za przedszkole rozpoczęła
się we wrześniu  nasza współpraca z Rodzicami. Było dużo pytań i niepewności,
ale rzetelne informacje ze strony przedszkola rozwiały niepokoje Rodziców.
Po raz pierwszy próg naszego przedszkola przekroczyło 22 nowych
przedszkolaków, których uroczyście przyjęliśmy w nasze   szeregi podczas „Pasowania na przedszkolaka”. „Nowi” dzielnie przebrnęli przez przygotowane dla
nich zadania zdobywając miano PRZEDSZKOLAKA, dyplom i rożek wypełniony słodziuszkami. Wszyscy w tym dniu
świetnie się bawiliśmy!
Jesienią najlepiej smakują z ogniska ziemniaki – wiedzą o tym przedszkolne dzieciaki! I tym razem w Święto Pieczonego Ziemniaka pod czujnym okiem
pana Sebastiana zapłonęło ognisko w naszym przedszkolnym ogrodzie, w którym
piekły się ziemniaki. Ale zanim je zjedliśmy, braliśmy udział w sportowych zmaganiach  z ziemniakiem. Były ziemniaczane konkurencje: rzut ziemniakiem do celu,
toczenie ziemniaka slalomem, odgadywanie zagadek z ziemniakiem w tle itp. A finał – sami wiecie – ziemniaczki  z ogniska
najpyszniejsze na świecie!
Do naszego przedszkola zawitała również pani dr Klementyna Poprawialska z przedstawieniem pt. „Zdrowie
i higiena, to moja domena”. W bardzo
humorystyczny sposób przypomniała nam
o konieczności częstego mycia rączek,
używania chusteczek higienicznych i o ogólnych
zasadach dbania o zdrowie
i higienę. I teraz już wszyscy wiemy, że „w zdrowym ciele zdrowy duch!”
Już po raz drugi
bardzo uroczyście obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. Zapewniamy
obecnych i  przyszłych
przedszkolaków, że dzień
ten wpisze się na stałe
w kalendarz imprez naszego przedszkola. Wszystkie dzieci (i nie tylko)
w tym dniu przyniosły
swoje ukochane misie,
miśki i misiaki.  „Bo każdy misiu – duży czy  mały
– na wszystkie troski jest
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doskonały”. Były więc misiowe zabawy,
konkursy, pląsy i przebieranki. A na koniec dnia – misiowe smakołyki.
Andrzeju! Andrzeju! Super czarodzieju! – takim okrzykiem dzieci rozpoczęły Dzień Andrzejkowych Wróżb.
Tradycji stało się zadość. Przedszkole
zmieniło się w krainę wróżek i czarodziejów. Z każdego kąta zerkały na nas czarne
koty i nietoperze. W tej magicznej atmosferze laliśmy wosk i odczytywaliśmy naszą przyszłość ;)
Początek grudnia upłynął nam na
oczekiwaniu wizyty Św. Mikołaja, który
jak zwykle nie zawiódł! Przybył do nas
uśmiechnięty, z ciekawymi opowieściami
z podróży po świecie, z fajnymi pomysłami na zabawy i z workiem pełnym prezentów.
Grudzień to również przedświąteczny czas; czas kiermaszu i dekorowania przedszkola, w które zaangażowani
byli jak zwykle wszyscy: dzieci ze swoim
entuzjazmem, nauczycielki z pomysłami,
panie woźne z rękami gotowymi do pomocy. Zalśniły choinki, rozbrzmiały kolędy
– wypiękniało przedszkole! W świątecznym nastroju wysłuchaliśmy życzeń od
pani dyrektor, podzieliliśmy się opłatkiem
i zasiedliśmy do wigilijnego obiadu, który przygotowały nam panie kucharki. Był
tradycyjny barszczyk z uszkami, pieczona
rybka i …makówka dla chętnych. A później witaliśmy rodziców i zaproszonych
gości a dzieci z najstarszych grup zaprezentowały jasełka zatytułowane „Spotkanie w Betlejem”. Nasze przedszkole
wypełniło się po brzegi gośćmi, zapachem
pierniczków, kolędami i świątecznymi życzeniami.

Po raz piąty nasze przedszkole
przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji
„Góra Grosza”, której celem jest zebranie
funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną(w domach
dziecka, rodzinnych domach dziecka,
pogotowiach rodzinnych, rodzinach zastępczych). Otworzyły się skarbonki i serduszka naszych przedszkolaków i wspólnie uzbieraliśmy górę, która składała się
z 8002 monet, ważyła 16,5 kg i dała kwotę
203.88 zł. Pieniążki przekazane zostały
Towarzystwu „NASZ DOM”. Jesteśmy
dumni z zaangażowania naszych przedszkolaków i rodziców w tego typu akcje          
i mamy nadzieję, że z roku na rok NASZA
góra grosza będzie coraz większa i innym
dzieciom przyniesie dużo radości.
Z ogromną radością witaliśmy
też w progach naszego przedszkola Babcie, Dziadków i zaproszonych emerytów
z okazji Ich Święta. Goście jak zwykle nie
zawiedli ! Dzieci zaprezentowały się z jak
najlepszej strony: były wiersze, piosenki,
tańce, życzenia i rodzinna atmosfera. Łzy
wzruszenia w oczach dziadków, gromkie
brawa i serdeczne uściski były dla dzieci
największą nagrodą. Dopełnieniem spotkania był słodki poczęstunek przygotowany przez mamy przedszkolaków.
Tak nam minęło kilka przedszkolnych miesięcy wypełnionych po
brzegi zabawą, nauką i dobrym humorem.
Przed nami kolejne przedszkolne wyzwania i przygody. „Bo przedszkole uczy,
bawi nas. Bo w przedszkolu szybko mija
czas”
Łucja Sawka

ŻYCIE GMINY DĄBROWA
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Kolędowanie w Naroku
Już po raz jedenasty 12.01.2012 r. odbył się w kościele
św. Floriana w Naroku Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Główny cel  konkursu, którego organizatorem jest Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku, to podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd. Wiele   z nich wpisało się   bowiem dzięki temu w naszą kulturę  regionalną i narodową.
W przeglądzie brało udział 8 solistów  i 9 zespołów śpiewaczych
w kat. klas I-III i IV-VI.
Uczestnikami przeglądu byli nie tylko uczniowie naszej gminy, ale również uczniowie szkół podstawowych z gmin
ościennych oraz Opola. Każdy zespół zaprezentował tradycyjną
kolędę oraz inny utwór  o charakterze bożonarodzeniowym.
Jury w składzie: Aurelia Wenzel , Hubert Labusga , Robert Rutowicz, oceniało właściwą intonację, dykcję i emisję głosu
oraz wyraz artystyczny. Komisja oceniająca podkreśliła wysoki
poziom prezentowanych utworów, ciekawe interpretacje, dwugłosowość, zróżnicowany repertuar, a także dużą ilość instrumentów muzycznych towarzyszących wykonawcom.

A oto wyniki klasyfikacji:
w kat. soliści klas I-III
I  m. Julia Sosnowska PSP w Chróścicach op. Dorota Trojan
II  m. Wiktoria Bujanowska PSP nr 5 w Opolu op. Anna Dul
III m.  ex aequo Katarzyna Kopyto PSP w Sławicach op. Gabriela Burczek oraz Agnieszka Jańdziak  ZS w Chróścinie op. Anna
Dul
w kat. soliści klas IV-VI
I  m. Jessica Glombek PSP Narok op. Małgorzata Litwiniec
w kat. zespoły klas I-III
I  m. PSP nr 5 w Opolu op. Anna Dul
II m.PSP Narok op. Ewa Jarzyna oraz PSP w Chróścicach op.
Dorota Trojan
III m. ZS w Chróścinie op. Anna Dul
w kat. zespoły klas IV-VI
I m. PSP nr 14 w Opolu  op. siostra Sylwia Sztuka oraz Renata
Bulkiewicz
II m.  PSP Narok op. Małgorzata Litwiniec
III m. nie przyznano

Wyróżnienie ex aequo przyznano PSP Sławice op. Gabriela Burczek oraz PSP Lewin Brzeski op. Anna Mościcka.

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez licznych
sponsorów.
         Jak co roku swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy
Dąbrowa Marek Leja, zastępca Wójta Erwin Marsolek, dyrektor GZEASiP Janusz Staszowski, dyrektor PP w Naroku Gizela
Przybyła, dyrektor PSP w Sławicach Barbara Ottenbreit,  Urszula
Glombek-organistka, sołtys Skarbiszowa Urszula Szindler, sołtys
Naroka Marzena Odziomek oraz pomysłodawczyni  i wieloletnia
jurorka tego konkursu pani Bogumiła Malawska z małżonkiem.
Serdeczne podziękowanie składamy ks. prob. Witoldowi
Walusiakowi za udostępnienie świątyni,   pracownikom obsługi
szkoły, Radzie Rodziców za przygotowanie sali i obsługę konkursu. Dziękujemy pani dyr. Gizeli Przybyła,  dzieciom i opiekunom
z PP w Naroku za  dopingowanie  wszystkich zespołów śpiewaczych. Cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu i przychylności
wielu osób piękna bożonarodzeniowa tradycja kolędowania nie
zaginie. Do zobaczenia za rok!
Małgorzata Litwiniec
PSP Narok
REKLAMA PŁATNA

USŁUGI GEODEZYJNE
Zbigniew Konieczny
45-306 Opole ul. Gdańska 5
tel. 774579702 , 601529242
--------------------------------podziały i wznowienia granic działek ,
mapy do celów projektowych ,
pomiary powykonawcze budynków i sieci

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. 077 464-10-10 w. 221
Strona internetowa: www.gokir.pl, www.gminadabrowa.pl, e-mail kontaktowy z redakcją:
gokir@gminadabrowa.pl, Reklama: gwocka.gokir@wp.pl.      
Druk: Drukarnia Sady- Zenon Gil, Os. Sady 2, 47-303 Krapkowice;  
Reklama: strona kolor 1 cm2 = 2,44 zł brutto, strona czarno-biała 1cm2 = 1,22 zł brutto
LUTY
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Siatkarze zagrali w Żelaznej

6 drużyn uczestniczyło w styczniowym turnieju piłki siatkowej „Żelazna Piłka”. Zawody rozegrane zostały po
raz trzeci w Żelaznej. Gminę Dąbrowa reprezentowały zespoły ze Sławic, Żelaznej,
Ciepielowic oraz Karczowa. Stawkę uzupełnili zawodnicy z Brzegu i Skarbimierza.
Mecze rozgrywane były systemem „drabinkowym” (do dwóch przegranych). Spotkanie prowadzone było do
dwóch wygranych setów (do 15 punktów,
bez przewag). W meczu o 1 miejsce zmie-

rzyły się drużyny z Brzegu i Ciepielowic.
Rywalizacja zakończyła się wynikiem 2:0
(15:13, 15:9) i to brzescy zawodnicy mogli się cieszyć ze zwycięstwa w Turnieju.
Z kolei zespół z Ciepielowic musiał rozegrać jeszcze jedno spotkanie. Z turniejowej drabinki wynikało, że w spotkaniu
o drugie miejsce muszą zagrać siatkarze
z Żelaznej i Ciepielowic. Ostatecznie  lepsi w tej konfrontacji okazali się gospodarze turnieju – czyli druż7yna z Żelaznej,
która pokonała Ciepielowice 2:0.
Zwycięskie zespoły otrzymały

puchary ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, który
był organizatorem turnieju.
Klasyfikacja końcowa Turnieju Piłki
Siatkowej „Żelazna Piłka”:
1. Brzeg
2. Żelazna
3. Ciepielowice
4. Skarbimierz
5. Sławice
6. Karczów
gokir

ZAGINĄŁ PIES
W dniu 8.02.2012r na terenie Ciepielowic zaginął
10-cio miesięczny piesek.
Właściciele bardzo przywiązali się do niego. Dzieci tęsknią za nim. Bardzo prosimy,
może ktoś widział lub przygarną go. Kontakt tel. 663515-370.
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GOKiR w Dąbrowie

Piłkarze zdobywali HATTRICKA!
14 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół w Chróścinie, odbył
się po raz  trzeci, Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej „HATTRICK”. Do udziału w turnieju zgłosiło się 10 drużyn piłkarskich, zrzeszających zarówno zawodników LZS, jak również
sportowców-amatorów, którzy z ogromnym zapałem rywalizowali, o jak najlepszy wynik. Do rywalizacji przystąpiły następujące
zespoły:  Bongo Karczów I, Bongo Karczów II, LZS Niewodniki,
Sąsiedzi Sławice, FC Żelazna, LZS Mechnice - Juniorzy, LZS Sławice, LZS Narok, LZS Prądy oraz FC Ciepielowice.
Rozgrywki podzielono na dwie części – grupową i pucharową. O kolejności w grupie decydowały ilość punktów, a następnie
wynik spotkania bezpośredniego i stosunek liczby bramek strzelonych do straconych. Każde spotkanie trwało 10 minut. Nad sprawnym przebiegiem zawodów oraz rywalizacją w duchu Fair Play
czuwali niezawodni: Wojciech Korzekwa oraz Józef Gerc, którym składamy serdeczne podziękowania.
Duże emocje wzbudziły mecze ćwierćfinałowe, gdyż
przegrana w tej fazie turnieju decydowała o definitywnym wykluczeni z dalszej gry. Ostatecznie, do rywalizacji w półfinałach
przystąpili: drużyna z Ciepielowic z zawodnikami LZS Prądy oraz
Bongo Karczów I z piłkarzami LZS Narok. W finale zmierzyły
się FC Ciepielowice i LZS Narok. O zwycięstwie w turnieju zdecydowały rzuty karne, gdyż regulaminowym czasie był remis 1:1.

LUTY

W rzutach karnych lepsi okazali się piłkarze z Ciepielowic (na zdjęciu), którzy pokonali piłkarzy z Naroka 3:1. Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Adam Daszkiewicz, Janusz Cisowski, Tomasz
Gajda, Filip Słomka, Ryszard Machnik, Robert Szmielak oraz
Maciej Siuzdak. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy Bongo Karczów I, którzy w decydującym spotkaniu pokonali
LZS Prądy 3:2. To właśnie w tej drużynie wystąpił najskuteczniejszy strzelec „HATTRICKA” Adam Tomczyk,
który zdobył łącznie w turnieju 8 bramek. Otrzymał on
w nagrodę, replikę piłki „TANGO 12”, ufundowaną przez
Marka Wojciechowskiego - Prezesa Gminnego Zrzeszenia
LZS w Dąbrowie
Atrakcji nie brakowało także w czasie meczu pokazowego, który odbył się w przerwie turnieju. Zmierzyli się w nim Radni Gminy Dąbrowa z Pracownikami
Urzędu Gminy. W tej rywalizacji zdecydowanie   lepsi
okazali się Radni, którzy pokonali Urzędników 9:5, przy
czym 8 bramek dla drużyny Radnych zdobył Krystian Golec, na co dzień trener LZS Mechnice. Zgodnie z tradycją
po meczu nastąpił konkurs rzutów karnych. Celniejszymi
strzałami popisali się urzędnicy,  wygrywając rywalizację
4:2   W drużynie Radnych wystąpili: Andrzej Poślinski,
Krystian Golec, Marek Wocka, Ryszard Gonschior  oraz
gościnnie sołtysi Józef Gerc i Andrzej Piotrowicz. W drużynie Pracowników Urzędu zagrali: Wójt Marek Leja,
dyrektor GZEASiP Janusz Staszowski, kier. referatu organizacyjnego Grzegorz Jeziorański,  insp. ds. gospodarki
komunalnej i ochr. środowiska Marek Snela, pracownik
obsługi technicznej urzędu Piotr Półtorak, insp. ds. rekreacji GOKiR Grzegorz Wocka  oraz radca prawny urzędu
Artur Świderski.  
Wszystkim składamy  podziękowania za zaangażowanie,
wolę walki i chęć uczestniczenia w naszej zabawie. Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
Klasyfikacja końcowa:
I m - FC Ciepielowice
II m - LZS Narok
III m - Bongo Karczów I
IV m - LZS Prądy
V -VIII m - FC Żelazna, LZS Mechnice-Juniorzy,
Sąsiedzi Sławice, LZS Sławice
IX-X m - LZS Niewodniki, Bongo Karczów II
gokir
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KONCERT Z PIEPRZYKIEM NA DZIEŃ KOBIET
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza 3 marca do Sali w Ciepielowicach na pełen humoru i muzyki koncert. W roli głównej wystąpi rybnicki duet gitarowy „Pieprzyk”. Zespół tworzą  Hanna Kaczmarek (śpiew, gitara) oraz                    
Zbigniew Dobrzyński (gitara, śpiew). Wykonują głównie piosenki autorskie ale również utwory innych artystów. O swoich utworach
i aranżacjach piszą: „gramy piosenkę prawie poetycką, choć częściej
jest to piosenka prozaiczna - prosta,
lecz nie prostacka... właściwie to
taka śpiewana proza życia. Chętnie
okraszamy ją bluesem i poczuciem
humoru.” Zespół PIEPRZYK jest
laureatem wielu ogólnopolskich
festiwali i przeglądów piosenki autorskiej i poetyckiej, między innymi
I miejsca na Przeglądzie Utworów
z Charakterem podczas V Międzynarodowego Festiwalu Kropka 2011
w Głuchołazach oraz II miejsce na
VII Wrocławskim Przeglądzie Kultury Studenckiej 2011.
Koncert Zespołu Pieprzyk
poprzedzi występ Studia Piosenki
z Dąbrowy. Początek 3 marca o godzinie 18.00 w Sali w Ciepielowicach. Wstęp: 5 zł osoby dorosłe,
dzieci bezpłatnie.

Park w Chróścinie
Kolejny,
zaplanowany etap prac w parku
w Chróścinie został zakończony. Decyzja odmulenia
dwóch stawów nie mogła być
odsunięta w czasie. Na przestrzeni lat na dnie odkładał się
osad powstały z obumarłych
szczątków roślin, zwierząt,
glonów, który na skutek ruchów wody wywołanych np.
wiatrem w płytkim zbiorniku
przemieszał się upodabniając wodę do brunatnej mazi.
W słoneczne dni wydzielające pęcherzyki tlenu glony
tworzyły unoszące się na
powierzchni wody kożuchy,
a rozkładająca się materia
organiczna zużywała zawarty w wodzie tlen, wpływając
niekorzystnie na biotop stawu. Niespełna miesiąc temu zakończyły
się prace przy odmulaniu małego stawu.
Całe przedsięwzięcie polegało na dokładnym wyczyszczeniu mułu, gdzie grubość
dochodziła nawet do 60 cm. Staw został
wyczyszczony  przez firmę specjalizującą
się w tego rodzaju pracach. Koparka przepracowała 91 godzin.
Całość mułu rozplantowana została na brzegu wokół stawu. Dno w tej
chwili jest czyste i piaszczyste, co umożliwi zdrowy rozwój ryb i roślin.
Wiosną w ramach prac społecznych miesz-

kańcy i członkowie klubu wędkarskiego
zadbają o wyrównanie brzegów, posianie
trawy i uprzątnięcie terenu po pracach. Finalnie wartość inwestycji stanowi kwotę:
31947,00 zł.
Kwotę w wysokości 13275,00 zł
zapłacił Urząd Gminy w ramach Funduszu
Sołeckiego na 2012 rok, kwotę 5322,00
zł sfinansował miejscowy Klub Wędkarski z funduszy pochodzących ze zbiórek
złomu i makulatury. Członkowie klubu
wędkarskiego przepracowali ponad 890
godzin społecznie przy obsłudze całodo-

bowej - stałym wypompowywaniu wody,
ochronie nocnej sprzętu i zabezpieczeniu
prac. Przyjmując stawkę roboczogodziny
15zł, wartość przepracowanych 890 godzin  wynosi 13350,00 zł.
Dziękujemy miejscowej OSP
za użyczenie pomp szlamowych, firmie
Imex-Piechota za bezpłatne użyczenie
samochodu ciężarowego oraz wszystkim
mieszkańcom za   ofiarowany złom lub
makulaturę, co umożliwiło dokończyć tę
inwestycję.                                      
j.malik
k.gołębiowska-jarek

