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Czysta woda tanio,
ładnie i wygodnie

TUTAJ KUPISZ NTO

Dla uczniów na lekcje

Przy ulicy Niweckiej 1 w Dębskiej Kuźni od czternastu lat jest mały sklepik ogolnospożywczy. Od 12 lat
pracuje w nim Róża Bronek. - nto sprzedajemy od początku istnienia sklepu - mówi pani Róża. Codziennie
średnio do 40 sztuk. Oprócz stałych klientów wiele egzemplarzy kupują uczniowe pobliskiej szkoły, by - jak
mówią - być na bieżąco ze świeżymi wiadomościami
na lekcje wiedzy o społeczeństwie.
JAG

DOBRZEŃ WIELKI

Wybory uzupełniające do rady
Decyzją wojewódzkiego komisarza wyborczego 25
marca odbędą się w Chróścicach wybory uzupełniające
do rady gminy. Wybrany w listopadowych wyborach
Gerard Halama musiał zrezygnować, bowiem ukazał
się przepis, który wyklucza łączenie funkcji urzędnika
państwowego z obowiązkami radnego. Wybory obejmą
dwa obwody wyborcze nr 2 i nr 7 okręgu nr 2 Chróścice. Zgłosiło się trzech kandydatów: Marek Stiller - 38 l.
(KWW Mniejszość Niemiecka gminy DW), Tobiasz
Matuszczyk - 23 l. (KWW Tobiasza Matuszczyka) i Bogdan Szczepan Lechowski - 39 l. (KWW AKW). Komisje
obu obwodów wyborczych pracować będą 25 marca
od godz. 6 do 20 w Zespole Szkół w Chróścicach
JAG
przy ul. Powstańców Śląskich 1.

wona i Jens Fraskowie
prowadzą w Szczedrzyku
gospodarstwo ekoturystyczne. Nie mając podłączonej kanalizacji postanowili, że zamiast szamba wybudują roślinno-stawową
oczyszczalnię ścieków.

I

Jej budowa jest bardzo prosta: nieczystości wpadają do
betonowego osadnika, a
stamtąd do studzienki czyszczącej. Ta obsadzona jest roślinami. Takimi samymi, jakie rosną przy naturalnych
stawach: tatarakiem, pałką,
manną mielec i turzycą. To
one - razem z korą drzewną,
piaskiem i żwirem - czyszczą zabrudzoną wodę.
Na koniec spływa ona
do wyłożonego folią i żwirem stawu. Fraskowie używają jej m.in. do podlewania ogrodu.
- Jedynym mechanicznym
urządzeniem w całym systemie jest pompa elektryczna
- opowiada Jens Frasek.
Cała oczyszczalni kosztowała 16 tysięcy złotych. To
niewiele, zważywszy że teraz
oszczędzają na wodzie do
ogrodu, nie płacą też za wywóz szamba.
Ich oczyszczalnia może ob-

MARIUSZ JARZOMBEK

ANDRZEJ JAGIEŁŁA

OZIMEK. Państwo Fraskowie ze Szczedrzyka mają przy domu ekologiczną
oczyszczalnię ścieków. Uważają, że takie same mogłyby powstać w całej gminie.

- Dobrze byłoby, aby gmina postawiła na ekologiczne oczyszczalnie. My jesteśmy z niej bardzo zadowoleni - mówi Jens Frasek. Przed nim staw, do którego spływa oczyszczona już woda.
służyć co najmniej 10 dorosłych mieszkańców.
- Gdyby zrobić trochę
większy osadnik i studnię,
mogłoby się do tego podłączyć kilka domów - tłumaczą
Fraskowie. - To idealny sposób dla domów, które leżą
za daleko od planowanej kanalizacji.
W styczniu Fraskowie złożyli do ozimeckiej rady miejskiej pismo, w którym poprosili o dofinasowanie bu-

dowy małych, ekologicznych
oczyszczalni ścieków.
- Prywatnie uważam, że pomysł jest dobry i warto się
nad nim zastanowić - mówi
Joachim Wiesbach, przewodniczący rady miasta w
Ozimku. - Na razie zajmie się
tym komisja ochrony środowiska. Potem dyskutować będą nad pomysłem wszyscy
radni.
Jan Labus, burmistrz

Ozimka: - Idea jest świetna,
ale teraz staramy się o to, aby
jak najwięcej mieszkańców
miało klasyczną kanalizację.
Na dofinansowanie małych
oczyszczalni będzie czas, kiedy projektanci zadecydują,
że do niektórych pojedynczych gospodarstw nie opłaca się ciągnąć rur. Na pewno
będzie kilka takich domów.
MARIUSZ JARZOMBEK
mjarzombek@nto.pl - 077 44 32 602

PROMOCJA

PIERWSZE ZDJĘCIA

PROMOCJA

Hania Sołtys
z Opola
ur. 2.03, g. 11.02
3120 g, 52 cm

Szymon Jurczyszyn
z Opola
12.03, 5.55
3640 g, 53 cm

Maciek Mokrzycki
z Opola
9.03, 21.25
2895 g, 52 cm

Emily Bartek
z Chrząszczyc
9.03, 16.15
3800 g, 56 cm

Emilia Marianna Kołodziej
z Chróścic
7.03, 23.00
2920 g, 50 cm

Karolina Włoch
z Ozimka
9.03, 14.35
2940 g, 54 cm

Kacper Jamróz
z Opola
7.03, 22.07
3540 g, 55 cm

Fabian Czaja
z Opola
11.03, 1.55
3560 g, 56 cm

Daniel Cebula
z Opola
8.03, 12.45
2865 g, 55 cm

Weronika Giza
z Grzróścic
8.03, 11.00
4065 g, 56 cm

Kamil Szczepaniak
z Dąbrowy Niemodlińskiej
9.03, 14.10
3500 g, 54 cm

Syn Państwa Gołębickich
z Grabczoka
6.03, 11.02
3660 g, 57 cm
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