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Wesołych Świąt!
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            Z ŻYCIA GMINY            

OSP	Dąbrowa	zaprasza
Zarząd OSP w Dąbrowie ma zaszczyt za-

prosić mieszkańców Gminy na uroczystość 
wręczenia sztandaru dla jednostki OSP Dą-
browa, która odbędzie się 3 maja w Dąbro-
wie (więcej na str. 7).

Propozycje	„Dąbrowskich	Skarbów”
Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kul-

tury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie 
Skarby”zaprasza do udziału w:

- II edycji konkursu fotograficzno-hi-
storycznego pt. „Nasza gmina sprzed lat” 
(szczegóły na str. 3)

- 24-25.05: warsztaty dla artystów: dzieci, 
młodzieży i dorosłych (w programie malo-
wanie farbami olejnymi, pastelami, grafika)

- 14-15.06: plener malarski
- 5-6.09: VI Spotkania z Poezją Śpiewaną 

„Zamczysko”
Festiwal	Piosenki	Przedszkolnej

Publiczne Przedszkole w Dąbrowie zachę-
ca wszystkie przedszkolaki do udziału w III 

Festiwalu Piosenki Przedszkolnej. W tym 
roku odbędzie się on 15 maja 2014 r w świet-
licy w Ciepielowicach (początek godz. 9.00). 
Celem wydarzenia jest rozwijanie wrażliwo-
ści dzieci poprzez bezpośredni kontakt z mu-
zyką, umożliwienie wymiany doświadczeń 
muzycznych oraz propagowanie kultury mu-
zycznej wśród najmłodszych. Na każdego 
uczestnika imprezy czeka upominek. 

Dyrektor	PP	w	Dąbrowie
Lucja	Czerwińska	

„Moja	Zagroda”	i	„Aktywna	Wieś”
Wójt Gminy, Marek Leja, ogłasza VIII 

edycję konkursów: „Moja Zagroda” oraz 
„Aktywna Wieś”. Głównym celem kon-
kursów jest wyłonienie obiektów z terenu 
Gminy Dąbrowa, które wyróżniają się naj-
większymi walorami przyrodniczymi i este-
tycznymi oraz wyłonienie miejscowości , w 
której mieszkańcy w 
największym stop-
niu angażują się w 
działania na rzecz jej 
rozwoju oraz dbają 
o jak najlepszy jej 
wizerunek. Zgłosze-
nia przyjmowane są 
do 30 czerwca br. w 
sekretariacie Urzędu 
Gminy w Dąbrowie 
przy ul. Ks. prof. J. 
Sztonyka 56.

Konkurs	Ekologiczny
Przed X Gminny Konkurs Ekologiczny 

organizowany przez PP im. św. Franciszka z 
Asyżu w Naroku. Zmagania konkursowe za-
planowano 30 kwietnia (g. 9.00). Wszystko 
ma koncentrować się wokół zawołania: „Sza-
rotka, pszczoła do Franciszka woła chroń 
nas”. Zgłoszenia zespołów przedszkolnych 
przyjmowane są do 23 kwietnia (tel/fax 77 
464 20 17; e-mail: ekoluby@interia.pl

Newsletter Gminy Dąbrowa 

Nie czas się nudzić!
Sporo się będzie działo w naszej Gminie. Ale zanim te wszystkie imprezy, przed 
nami święta Wielkiej Nocy. Czas zatrzymania, bycia razem z najbliższymi. Mo-
ment odpoczynku, zwolnienia tempa dnia codziennego. Wesołych Świąt!

13 maja w Ciepielowicach wy-
stąpi współtwórca legendy Wol-
nej Grupy Bukowina WACŁAW 
JUSZCZYSZYN.

Niewątpliwa uczta czeka w maju na 
miłośników piosenki autorskiej. W 

ramach „Muzycznej Przystani” organi-
zowanego przez GOKiR, wystąpi jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych muzy-
ków z kręgu krainy łagodności – Wacław	
Juszczyszyn. Kto z nas nie śpiewał na szla-
kach czy ogniskach refrenów: „… o dobra 
rzeko, o mądra wodo…”, czy „… szukam, 
szukania mi trzeba…”? Na koncercie w 
Ciepielowicach na pewno zabrzmią te 

największe przeboje Wolnej	Grupy	 Bu-
kowina, z którą to Wacław Juszczyszyn 
związany jest od ponad 40 lat. 

Warto zaznaczyć, że artysta ten nie od razu 
trafił do kręgu poezji śpiewanej i piosenki 
turystycznej. Zaczynał jako basista w zespo-
łach rockowych. Do poezji śpiewanej nie od 
razu się przekonał, zaciągniety przez przy-
jaciół z górskich wędrówek prosto na scenę 
Turystycznej Giełdy w Szklarskiej Porębie 
w 1972 roku. Od 1974 roku członek Wolnej 
Grupy Bukowina.

Jego muzyczna wrażliwość nadała rozpo-
znawalny ryt wszystkim przebojom Bukowi-
ny. Wacław Juszczyszyn jest także współau-
torem najpiękniejszych kompozycji zespołu 
Nasza	 Basia	 Kochana. Koncertował oraz 
nagrywał także z Elżbietą	Adamiak i An-
drzejem	Poniedzielskim. 

Koncert Wacława Juszczyszyna odbędzie 
się na scenie w Ciepielowicach 13 maja 
(wtorek) o godzinie 19.00.

 (zj)

Szukam szukania mi trzeba domu gitarą i piórem… 

Muzyczna atrakcja

Kurki,Kaczki,Gęsi,Brojlery 
ODCHOWANE oraz pisklęta 

Opole-Bierkowice 
Ul. Pisankowa 6 
Tel;697736096 

Sprzedaż od KWIETNIA 
  

 

Szanowni MieSzkaŃcy!

z głębi serca życzę Państwu 
pełnych radości 

i duchowych przeżyć 
Świąt zmartwychwstania 

Pańskiego.
Życzę, aby ten wyjątkowy 

czas upłynął wam 
w spokoju, bez pośpiechu 

i bez zmartwień, 
w zdrowiu i w pogodnym, 

wiosennym nastroju.

wójt Gminy Dąbrowa
Marek Leja
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            WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW            

Złodziejowi wszystko potrzebne i ni-
czym nie pogardzi. W ostatnim czasie 
także na terenie naszej gminy do-
świadczyliśmy kilka razy uciążliwości 
związanych z grasowaniem złodziei. 
Szczególnie ucierpiały Niewodniki. 
Do tamtejszej świetlicy włamano się 
już drugi raz w ciągu kilkunastu mie-
sięcy. Kilka dni później splądrowano 
także budynek LZS Niewodniki.

W świetlicy złodziej dostał się do piwni-
cy. Zainteresowały go miedziane rury, któ-
re powyrywał ze ścian. Efekt jego „pracy” 
prezentujemy na zdjęciu obok. Piwnica 
wyglądała niczym pobojowisko. Szkodnik, 
być może zarobił kilkadziesiąt złotych, za to 
szkód wyrządził na kilka tysięcy. W miejsco-
wym klubie sportowym złodziej pozabierał 
większość baterii do umywalek, pryszniców 
i toalet. 

Piszemy o tym, aby uczulić mieszkań-
ców Gminy na wszelakie niestandardowe 
sytuacje. Zarówno budynek świetlicy, jak i 
LZS, zlokalizowane są przy ulicach (wokół 
innych domów), więc prosimy, aby mieć na 
nie szczególne baczenie. Tyczy się to nie tyl-
ko poszkodowanych ostatnio Niewodnik, ale 
wszystkich naszych sołectw. 

Jeżeli zauważysz podejrzanie zachowują-
ce się nieznane osoby lub samochody na ob-
cych numerach rejestracyjnych - REAGUJ. 
Dzwonić można nie tylko na 997, ale także 
do policjantów z Komisariatu w Niemodli-
nie, do czego zachęca tamtejszy Komendant, 
komisarz Sebastian	Górski. Ich numery to: 
(77)	40�	�6	5�,	40�	�6	5�,	40�	�6	58.

- Uczulamy ludzi, aby nie bali się informo-
wać nas o wszelakich nieprawidłowościach - 
zauważa komendant Sebastian Górski. - Jeśli 
dostaniemy 100 zgłoszeń, a tylko 4 okażą się 
zasadne, to już jest dobrze, że rozwikłaliśmy 
te sprawy, albo mamy możliwość je rozwią-
zać. Ludzie często myślą: „nie będę dzwonił 
na policję, bo to błahostka! Błąd! Widzicie 
podejrzane auto w okolicy, kręcących się 
obcych, nieznajomych oferujących kupno 
lub sprzedaż czegoś, macie podejrzenia - 
dzwońcie! Pamiętam sytuację, gdy we Wrzo-
skach mężczyzna zaobserwował wieczorem u 
sąsiada osobnika kręcącego się po domu w 
kominiarce i z latarką, ale nie przyszło mu do 
głowy, że należy nas natychmiast o tym po-
wiadomić! W Gminie Dąbrowa nie ma wiel-
kiego problemu z włamaniami do domów, 
ale rabunki na trwających budowach to już 
plaga. Uważajcie, chrońcie się nawzajem i 
współpracujcie z nami - prosi komendant.

(ema)

Nie dajmy się złodziejom!

UWAGA - KONKURS!
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            PIŁKA NOŻNA           

PODATEK	od	NIERUCHOMOŚCI
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1.	od	gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 po-
wierzchni

0,88 0,89 0,8� 0,82 0,86 0,84 0,86

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni 
wodnych od 1 ha powierzchi 4,51 4,56 4,56 4,56 4,52 4,56 4,56

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni

0,45 0,46 0,�� 0,33 0,40 0,46 0,34

�.	od	budynków	i	ich	części

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,73 0,74 0,70 0,74 0,69 0,74 0,73

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spdarczej zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

22,82 23,03 18,00 21,03 21,07 19,70 21,48

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,65 10,75 10,75 10,75 10,73 10,75 10,75

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udziela-
nioa świadczeń zdrowotnych zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,63 4,68 4,50 4,68 4,65 4,68 4,68

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni użytkowej

7,66 7,73 4,15 5,76 6,07 7,73 7,73

od	budowli	-	2 % wartości

LZS Mechnice od 12 lat nieprzerwanie 
rywalizuje w klasie okręgowej. Na mecie 
każdego sezonu zawsze ląduje w gór-
nej połówce tabeli. W sezonie 2010/11 
mistrz jesieni. Obecnie z wielkimi szan-
sami na awans do IV ligi. Właśnie ten 
temat był pretekstem do rozmowy 
z prezesem Tomaszem Kotulą i trene-
rem Krystianem Golcem.
-	 Panowie,	 my	 kibice,	 marzymy 

o	awansie!
-	Krystian	Golec: My też! Jak bardzo ba-

nalnie to nie zabrzmi, zawsze gramy o zwycię-
stwo. Jeśli nie uda się awansować, będziemy 
czuli wielki, wielki niedosyt, bo w sporcie na 
każdym poziomie ambitni ludzie marzą o zwy-
cięstwach. Ale też twardo stąpamy po ziemi 
i nasi liczni kibice doskonale wiedzą, jak w 
Mechnicach smakuje chleb powszedni. Mam 
na myśli absencje chłopaków. Kościelny, Ko-
liński i Tudyka nie mogli zagrać w 6 meczach, 
a to podstawowi nasi obrońcy. Wiadomo, jak 
jest okazja, wyjeżdżają za granicę do pracy. 
Trudno się temu dziwić i jednocześnie mieć 
do kogokolwiek pretensje. Jestem pewien, 
że z nimi w składzie mielibyśmy kilka punk-
tów więcej, a więc jeszcze bliżej do awansu. 
A przecież wiosną przed nami kilkanaście spot-
kań i nie mamy gwarancji, że niektórzy znowu 
będą musieli ewakuować się za pracą.
-	Tłumaczy	pan	sytuację	na	okoliczność	

nieudanej	walki	o	awans?
K.G.: - Skąd! Mówię o realiach. U nas 

nikt za grę nie dostaje pieniędzy!
Tomasz	Kotula: - Tylko się wtrącę. Kilka 

razy chcieliśmy na koniec sezonu podzię-
kować Krystianowi za pracę, wręczając mu 
kopertę z drobną gratyfikacją. Nigdy nie 
przyjął!
K.G.: Chłopcy świetnie godzą pasję z ży-

ciem zawodowym. Mam za to do nich wielki, 
wielki szacunek i nigdy nie obrażam się, gdy 
na treningu jest nas za mało. I tak gramy naj-
bardziej ofensywny futbol w rozgrywkach. 
I to od kilku lat.
-	Panie	prezesie,	tak	szczerze,	czy	ewen-

tualny	awans	do	IV	ligi	byłby	dla	was	fi-
nansowym	kłopotem?
T.K.: - Trudno teraz to określić. Trzeba 

byłoby zmierzyć się z dalszymi wyjazdami, 
sprawdzić, czy obiekt nie wymaga spełnienia 
dodatkowych wymogów licencyjnych. Nie 
jest wykluczone, że trzeba będzie  pozyskać 
nowych graczy. Na pewno awans  poniesie za 
sobą koszty finansowe, ale w Zarządzie Klubu 
są fantastyczni ludzie, z którymi można roz-
mawiać i pracować społecznie. Nie raz były 
już problemy i zawsze udało nam się z nich 
wyjść. Nie przewiduję, żeby tym razem było 
inaczej.
-	Mieliby	grać	za	darmo?
T.K.: - Nie przewidujemy innej opcji!
-	Da	się	to	zrobić?

T.K.: - Dopóki Krystian jest trenerem, tak! 
On ich jednoczy wokół siebie, wokół drużyny. 
Nie boję się stwierdzić, że jest ich autoryte-
tem, na co dzień psychologiem. Niech ktoś 
spróbuje, jak on, ogarnąć zespół kilkudziesię-
ciu facetów, którzy za przysłowiową kiełbaskę 
po meczu trenują, a potem tak dobrze grają. 
Trener może ich tylko motywować słowami 
i swoją postawą. Od lat robi to świetnie. 
A przecież też zajmuje się tym w czasie wol-
nym, gdy inni wybierają telewizor, komputer, 
dobrą książką czy na przykład zimne piwko.
-	Słyszy	pan	to	wszystko.	Serce	rośnie?
K.G.: - Z Tomkiem jesteśmy kolegami. 

Świetnie znamy klub i lubimy „tracić w nim 
czas”! Ja w roku spędzam z chłopakami 500 
godzin na boisku. Mógłbym to robić, gdy-
bym tego nie lubił?
-	Zatem	nie	ma	strachu,	że	Krystian	Go-

lec	miałby	w	najbliższym	czasie	zrezygno-
wać	z	prowadzenia	Mechnic?
K.G.:	- A odwróćmy sytuację: może gdy-

by udało się awansować, byłby to piękny 
moment, aby pozwolić spróbować wykazać 
się komuś innemu...
-	Ale	słyszał	pan,	co	mówi	prezes!	Bez	Gol-

ca	kłopot!	Panie	Tomku,	i	co?
T.K.: - Nie wybiegajmy aż tak daleko. Zda-

nie Krystiana zawsze uszanuję, kiedykolwiek i 
cokolwiek postanowi. Na razie jednak naszym 
wyzwaniem jest próba sprostania szansy na 
awans do IV ligi. Patrzę z boku i widzę, że Kry-
stian namawia chłopaków do grania na luzie. 

Nie ma „napinki”, ale jest wiara w sukces. Do-
póki będziemy mieli szansę na awans, z pew-
nością nie odpuścimy! Nigdy nie odpuszczamy 
niezależnie od tego, czy gramy o awans, czy 
o zajęcie jak najwyższego miejsca w tabeli.
K.G.:	 - O tak, każdemu w klubie marzy 

się taki najważniejszy mecz w karierze dla 
LZS Mechnice.
-	Kilku	waszych	 zawodników	 szczegól-

nie	na	 taki	awans	czeka,	 i	 szczególnie	na	
niego	zasługuje.
K.G.:	 - Grzesiu Stotko i Krystian Niedwo-

rok z małymi przerwami są u nas od począt-
ku. Bramkarz Robert Konopacki całą karierę. 
No i ikona Mechnic, Rysiu Machnik, grający 
w tej drużynie jeszcze w czasach występów 
w B klasie. Im się marzy taki sukces, a nam się 
marzy, żeby ich... marzenia się spełniły. Widzi 
pan więc, że jest o co i dla kogo się „bić”.
-	 Panie	 Tomku,	 zapytam	 prowokacyj-

nie:	„nie szkoda panu własnych pieniędzy 
wydawanych na klub?”.
T.K.: - Dobrze, że zaznaczył pan, że to py-

tanie prowokacyjne, bo inaczej pomyślałbym, 
że... głupie. LZS Mechnice ma całą rzeszę 
sponsorów – firm i osób prywatnych, którym 
zależy na naszym klubie i bez których funk-
cjonowanie klubu stanęło by pod wielkim zna-
kiem zapytania. Mnie tu absolutnie nie można 
wyróżniać! Oprócz tego Zarząd Klubu sam 
pozyskuje środki na działalność poprzez orga-
nizację festynów i innych imprez.
-	Największym	kibicem	jest	wójt	Marek	

Leja?
T.K.:	 - Nie wiem czy największym, ale 

wielkim i wiernym. A nasz „Mechnicki Nie-
dzielnik Sportowy”? Znajdźmy drugą tak 
profesjonalną gazetę klubową z taką liczbą 
wiadomości i statystyk. Wójt jest olbrzymim 
motorem napędowym wszystkiego co robimy. 
I nie jest to jakiś kulturalny ukłon w jego stro-
nę, tylko fakt! Chciałbym, żeby wszyscy wy-
raźnie to usłyszeli: możemy zawsze na niego 
liczyć i doskonale wiemy, że Gmina Dąbrowa, 
która utrzymuje aż 10 klubów sportowych, jak 
nam pomagała do tej pory, tak zapewne nie 
odmówi wsparcia w przyszłości. Bez względu 
na to, czy awansujemy do IV ligi, czy też na-
dal będziemy grać w klasie okręgowej.
K.G.: I żeby sprawa była jasna: wiemy, że 

wójtowi także marzy się awans Mechnic, bo 
przecież klub jest wizytówką i promocją całej 
gminy Dąbrowa! Zapewne nie chce wywie-
rać presji i oficjalnie nam tego nie powie. Za 
dobrze go jednak znamy! Najbliższe tygodnie 
pokażą, czy wspólne marzenie uda się zrealizo-
wać. Rozmawiał	(dk)

Prezes LZS Mechnice Tomasz Kotula i trenerer Krystian Golec

Awans? Powalczą!

Z lewej prezes LZS Mechnice Tomasz Ko-
tula, z prawej trener Krystian Golec.
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            SPORT, EKOLOGIA            

Drużyna Opolskiego Klubu Taekwon-
do z Mistrzostw Europy w Davos wró-
ciła w bardzo dobrych nastrojach. Po 
znakomitych Mistrzostwach Polski 
(pierwsze miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej) do Szwajcarii można było 
wysłać dużo większą ekipę,  jednak 
zdecydowano się postawić na najbar-
dziej doświadczonych seniorów. My 
cieszymy się, że wielki sukces ponow-
nie zanotował mieszkaniec Prądów 
Bartłomiej Chaduch, o którym w mi-
nionym roku już pisaliśmy przy okazji 
sukcesów w MŚ. Po tytule najlepsze-
go na globie, Bartek dołożył do swojej 
kolekcji mistrzostwo kontynentu w 
kategorii 80 plus!

Zawodnicy mieli prawo startować w 
walkach ciągłych i przerywanych oraz 

testach siły. Davos leży wysoko w górach, 
co ma duży wpływ na wydolność podczas 
zawodów. Pierwszy przekonał się o tym 
właśnie Bartek. W walce przerywanej nie 
miał sobie równych  i pewnie wywalczył 
złoty medal. Do walki ciągłej organizm 
nie dał rady się w pełni zregenerować. Już 
pierwsze starcie pokazało, że wygrać bę-
dzie niezwykle trudno. Podczas jednej z 
walk Bartek otrzymał mocne uderzenie w 

żebra, które odczuwał przy każdym ruchu. 
Końcowe sekundy finału przypominały ra-
czej walkę o przetrwanie niż rywalizację o 
złoto. Jeden i drugi zawodnik  łapczywie 
łapali powietrze, a po walce przez dłuższy 
czas ciężko ich było namówić do podej-
ścia pod podium.

- Na takich zawodach nie ma miejsca na 
odpuszczanie. Czuję się świetnie i myślę, 
że przede mną jeszcze kilka mocnych lat w 
tej dyscyplinie!- cieszył się po zawodach 
Bartek. - Inna sprawa, że zrobiłem co do 

mnie należało i mój sukces nie jest jakąś 
wielką sensacją.

Z deklaracji sportowca tylko się cieszyć, 
bo przy takiej motywacji Bartka Chaducha 
możemy być pewni, że o jego sukcesach 
pisać będziemy jeszcze nie raz.

(dk)

Kolejny wielki sukces Bartka Chaducha z Prądów

Mistrz świata mistrzem Europy!

Mistrz świata i mistrz Europy w pełnej 
krasie. Po prawej zaraz po ceremoni 
rozdania medali. U góry na tle pięknych 
szwajcarskich gór w Davos.

W przeddzień Święta Leśnika 
i Drzewiarza uczniowie klas piątych 
PSP w Dąbrowie w ramach reali-
zacji projektu Fascynujący Świat 
Nauki i Technologii, wzięli udział w 
odnowieniu lasu.

Czym różni się zalesienie od odnowie-
nia? W jednym i w drugim przypad-

ku efektem działań jest powstanie nowej 
uprawy leśnej, jednak zalesiając wprowa-

dzamy las na grunt, który wcześniej lasem 
nie był. W odróżnieniu do zalesienia, pra-
ce odnowieniowe polegają na ponownym 
wprowadzeniu roślinności leśnej na grun-
cie będącym niedawno również lasem.

Odnowienie lasu miało miejsce w Leśni-
ctwie Narok, w oddziale 44a pod czujnym 
okiem Leśniczego Andrzeja	 Zimmer-
manna oraz Tomasza	Mendla.

Panowie zapoznali uczniów z zasadami 
odnowienia lasu, a także ze sposobami sa-
dzenia poszczególnych gatunków drzew. 
Zainteresowani z ogromnym zapałem za-
brali się do pracy.  Podczas akcji posadzo-
no 1000 sztuk dębu szypułkowego.  

Teraz najważniejsze jest, aby drzewka 
się przyjęły. Za parę lat miło będzie przy-
jechać i zobaczyć, jak pięknie rosną zasa-
dzone przez dzieci dęby. Wiadomo, więcej 
drzew to więcej tlenu, a co za tym idzie 

mniej zanieczyszczeń. Po zakończeniu 
akcji wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni 
zostali zaproszeni na pieczenie kiełbasek 
przy ognisku.

Odnowienie lasu z pewnością było jed-
nym z elementów edukacji leśnej spo-
łeczeństwa. Okazało się, że uczniowie 
chętnie uczestniczą w tego typu zajęciach. 
W PSP Dąbrowa cyklicznie odbywają się 
również zbiórki makulatury.

Uczniowie mają już świadomość, że 
las to nie tylko miejsce, gdzie żyją dzikie 
zwierzęta, to również obszar, gdzie każdy 
z nas może wejść, odpocząć, ochłodzić się 
podczas upału. Szanujmy więc te obszary 
zieleni, bowiem las rośnie dziesiątki lat, 
a człowiek może go zniszczyć w ciągu kil-
ku godzin. 

Renata	Planert	–	Palak
Stanisława	Czerezdrecka

Po święcie Leśnika i Drzewiarza

1000 nowych drzew
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Plaga podpaleń suchych traw była 
największym zagrożeniem na terenie 
naszej gminy w marcu. Strażacy wy-
jeżdżali także do groźnych wypadków 
oraz palących się budynków. Nieste-
ty, odnotowano osoby poszkodowa-
ne oraz jedną śmiertelną. Druhowie 
z Chróściny pomagali w lądowaniu 
helikoptera Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, który musiał szybko 
przetransportować ranną osobę do 
szpitala.

Palące się suche trawy 
w Chróścinie przy ul. Ogrodowej

1 marca OSP Chróścina wyjechała do 
zdarzenia o godz. 14.42.

Palące się krzaki w Dąbrowie 
przy ul. Wodociągowej

2 marca OSP Dąbrowa wyjechała do 
zdarzenia o godz. 11.25.

Palące się suche trawy 
w Mechnicach przy ul. Strażackiej
2 marca OSP Chróścina wyjechała do 

zdarzenia o godz. 11.41.
Pożar sadzy w kominie w Dąbrowie 

przy ul. J. Sztonyka
2 marca OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 16.05.
Pożar szklarni w Sławicach 

przy ul. Stawowej
3 marca OSP Sławice, OSP Żelazna 

wraz z JRG 2 Opole wyjechały do zdarze-
nia o godz. 11.02.

Palące się suche trawy 
w Sławicach przy ul. Odrzańskiej
3 marca OSP Sławice wyjechały do zda-

rzenia o godz. 14.41.
Palące się suche trawy 

w Opolu przy ul. Północnej
4 marca OSP Sławice  wyjechały do 

zdarzenia o godz. 14.27.
Palące się suche trawy 

w Dąbrowie przy ul. Polnej
6 marca OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 21.15.
Palące się suche trawy pomiędzy 

Chróścina a Dąbrową
7 marca OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 18.23
Palące się suche trawy 

we Wrzoskach
8 marca OSP Wrzoski wyjechały do zda-

rzenia o godz. 12.12.
Palące się suche trawy przy lesie 

za Narokiem w kierunku Golczowic

10 marca OSP Żelazna wyjechała do 
zdarzenia o godz. 14.50.

Palące się suche trawy 
w Żelaznej przy ul. Dobrzańskiej 

10 marca OSP Żelazna wyjechała do 
zdarzenia o godz. 16.10.

Palące się suche trawy 
w Chróścinie przy ul. Dąbrowskiej
10 marca OSP Chróścina wyjechała do 

zdarzenia o godz. 18.49.
Palące się drzewo oraz suche trawy 

w Sokolnikach 
11 marca OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 12.44.
Palące się suche trawy 

i drewno opałowe 
we Wrzoskach przy ul. Ogrodowej
11 marca OSP Wrzoski wyjechały do 

zdarzenia o godz. 15.42.
Palący się budynek w Skarbiszowie
11 marca OSP Dąbrowa, OSP Wrzoski 

wraz z JRG 2 Opole wyjechały do zdarze-
nia o godz. 22.03.

Palące się suche trawy pomiędzy 
Narokiem a Niewodnikami

12 marca OSP Żelazna wyjechała do 
zdarzenia o godz. 18.13.

Palące się suche trawy 
w Niewodnikach 

przy ul. Odrzańskiej
12 marca OSP Żelazna wyjechała do 

zdarzenia o godz. 18.13.
Palące się suche trawy 

w Sokolnikach
12 marca OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 20.28.
Palące się suche trawy 

w Żelaznej przy ul. Opolskiej
13 marca OSP Żelazna wyjechała do 

zdarzenia o godz. 10.19.
Palące się suche trawy 

w Chróścinie przy ul. 1 Maja
13 marca OSP Chróścina wyjechała do 

zdarzenia o godz. 12.21.

Zabezpieczenie miejsca lądowania 
helikoptera Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w Chróścinie 
przy ul. Komprachcickiej

13 marca OSP Chróścina wyjechała do 
zdarzenia o godz. 14.19.

Palące się trzciny przy stawie 
w pobliżu autostrady A4 (km. 222)
13 marca OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 19.15.
Palące się suche trawy 

w Mechnicach przy ul. Polnej
14 marca OSP Chróścina wyjechała do 

zdarzenia o godz. 14.46.
Palące się suche trawy za Lipową 

w kierunku Przeczy
14 marca OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 16.41.
Wypadek drogowy przed 

Skarbiszowem na DK nr 94 
16 marca OSP Wrzoski wyjechały do 

zdarzenia o godz. 15.07.
Wypadek drogowy 

przed  Karczowem na DK nr. 94
19 marca OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 6.18.
Wypadek drogowy 

przed Skarbiszowem na DK nr. 94
19 marca OSP Wrzoski wyjechały do 

zdarzenia o godz. 8.27.
Palące się suche trawy 

w Sokolnikach
22 marca OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 11.51.
Palące się suche trawy 

w Mechnicach przy ul. Polnej
22 marca OSP Chróścina wyjechała do 

zdarzenia o godz. 13.49.
Palące się suche trawy 

w Dąbrowie przy ul. Nowej
22 marca OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 20.08.
Wypadek drogowy w Sławicach 

przy ul. Opolskiej 
29 marca OSP Sławice  wyjechały do 

zdarzenia o godz. 14.11.
Palące się suche trawy 

w Sokolnikach
30 marca OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 14.07.
Palące się suche trawy 

w Chróścinie przy ul. Dąbrowskiej
30 marca 2OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 19.55.

 Dh	Karol	Widacha

Kronika strażacka (III. 2014)

Rekord wyjazdów w miesiącu
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Elewacja budynku OSP w Dąbrowie była w złym stanie. 
Wyblakłe ściany, które straciły swój kolor, braki w tyn-
ku, odpadająca farba i nie atrakcyjny wygląd zewnętrzny 
był powodem odrestaurowania budynku. Drugim aspek-
tem jest uroczystość wręczenia sztandaru i poświęce-
nia samochodu pożarniczego 3 maja 2014 r. oraz Festyn 
Strażacki 4 maja b.r. Strażacy z Dąbrowy postanowili 
wszystkie prace wykonać własnymi rękami.

Dużym plusem na początek była podarowana farba elewacyj-
na bardzo dobrej marki (koszt ok. 3500 zł) przez hurtownię 

farb i lakierów KOSTA z Opola. Wyzwaniem do pomalowania 
dla strażaków okazała się wieża strażacka (wysoka 20 m). Po-
trzebowaliśmy rusztowanie, jednak jego wynajęcie to koszt około 
1500 zł. Pomoc zaoferował Adam	Jagielski z Dąbrowy (na co 
dzień prowadzi firmę budowlaną) i wypożyczył swoje rusztowa-
nie zupełnie za darmo. 

Do pomalowania elewacji, na której znajduje się tynk mineralny, 
potrzebny był specjalny sprzęt (pistolet natryskowy z kompresorem), 
ponieważ malowanie wałkami lub pędzlami mijało się z celem. Zuży-
libyśmy bardzo dużo farby. Z pomocą przyszedł Mateusz	Faryniarz 
z Dąbrowy (na co dzień prowadzi sklep przy ul. Karczowskiej), który 
wypożyczył niezbędny sprzęt. 

Inwestycja wymagała także wkładu Gminy Dąbrowa. Drobny 
sprzęt, tj. wałki, pędzle, folie malarskie, taśmy samoprzylepne, farby 
olejne na rynny i drzwi, środek gruntujący na całość budynku oraz 
ciemno-szarą farbę elewacyjną – koszt tych zakupów został pokryty 
przez Gminę Dąbrowa. 

Wójt Marek	Leja odwiedzał nas kilka razy w tygodniu i za każdym 
razem podkreślał, że praca społeczna, jaką tu wykonano, przynosi 
wielkie efekty! Wspierał nas psychicznie. - Atmosfera u was jest tak 
fajna, że gdybym miał troszkę czasu, malowałbym z wami - mówił.

Szacowany koszt pomalowania budynku waha się, bagatela, od 15 
do 25 tys. zł! Jesteśmy dumni z naszej pracy i dziękujemy sponsorom 
za każdą pomoc. Gdy malowaliśmy pierwsze ściany, przechodzący 
ludzie kiwali głową, że kolor nie wkomponuje się w otoczenie i bę-
dzie straszydłem Dąbrowy. Jednak efekt końcowy jest piękny i ci 
sami ludzie gratulują wykonanej pracy. (wk)

ZAPROSZENIE

Zarząd OSP w Dąbrowie ma zaszczyt zaprosić wszyst-
kich mieszkańców Gminy na uroczystość wręczenia 
sztandaru dla jednostki OSP Dąbrowa. Uroczystość 
odbędzie się 3 maja 2014 r. w Dąbrowie.

Ceremoniał uroczystości (początek 11.00):

• Msza Św. polowa przy Remizie OSP Dąbrowa 
• Poświęcenie sztandaru 
• Poświęcenie samochodu
• Oficjalne obchody
• Poczęstunek
• Festyn Strażacki

Dziękujemy sposnorom!

Odnowiona remiza

Do świątecznego klimatu znakomicie 
co roku dostraja się PSP ze Sławic, 
gdzie tradycyjnie już zorganizowano 
wielkanocny kiermasz. Jak zwykle też 
dopisali goście, którzy tłumnie zja-
wili się w czwartkowe popołudnie 10 
kwietnia.

Gospodyni, dyrektor placówki Barba-
ra	Ottenbreit, w kilku zdaniach przywi-
tała wszystkich i zaprosiła na artystyczną 
część kiermaszu. Kilkudziesięciu uczniów 
przepięknie śpiewało, recytowało oraz 
odgrywało najróżniejsze scenki, a całość 
zakończyło wspólne śpiewanie młodych 
artystów i wszystkich gości.

Atrakcją był następny punkt programu, 
czyli poczęstunek przeróżnymi słodkościa-
mi sprawionymi przez nauczycieli i rodzi-
ców uczniów, którzy zarzekali się, że przy 
niektórych wypiekach solidnie pomagała 
młodzież! A kto chciał, wybrane słodkości 
mógł zakupić i zabrać do domu, co oczy-
wiście czynili wszyscy bez wyjątku, wszak 
taka jest właśnie natura kiermaszy. (r)

Tradycyjny przedświąteczny kiermasz w sławickiej szkole

Słodko przedświątecznie
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            SZKOŁY            

 

Czy szkoła może być przygodą? Oczy-
wiście! Udowadniają to liczne projek-
ty unijne realizowane od kilku lat w 
Zespole Szkół w Chróścinie.

W bieżącym roku szkolnym placów-
ka edukacyjna z Chróściny bierze 

udział w dwóch kolejnych: w projekcie 
„Fascynujący Świat Nauki i Techno-
logii”, któremu patronuje Regionalne 
Centrum Rozwoju i Edukacji oraz w 
projekcie „I ja mogę wiele” współfi-
nansowanym z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i zapewnienie wysokiej jako-
ści  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.

Zajęcia projektowe to warsztaty w 
szkole, ale też liczne wyjazdy eduka-
cyjne. W ostatnim czasie odbyło się ich 
kilka, m.in. 8 marca uczniowie realizu-
jący zadanie projektowe „Aktywnie po 
wiedzę”, pod opieką prowadzącego za-
jęcia Krystiana	 Iwańskiego, udali się 
na wycieczkę objazdową po wszystkich 
miejscowościach Gminy Dąbrowa. Wy-
jazd miał na celu zapoznanie młodzieży 
z bogatą historią gminy, jej zabytkami 
oraz atrakcjami przyrodniczymi.

Kolejny wyjazd, tym razem w ramach 
zadania „Z językiem angielskim na tury-
stycznym szlaku”, to wyprawa 30 marca, 
z anglistką Agnieszką	Stolarz, na Tar-
gi Turystyczne do Katowic. Uczestnicy 
mieli okazję zapoznać się z właściwym 
sposobem redagowania w języku pol-
skim, a także w językach obcych, folde-
rów i przewodników turystycznych.

Obie imprezy wyjazdowe dostarczy-
ły uczniom wielu wrażeń i pozytywnych 
przeżyć, a co najważniejsze, okazały się 
wspaniałym sposobem na zdobywanie i 
poszerzanie wiedzy. Udowodniły więc, że 
szkoła, a właściwie nauka, może być praw-
dziwą i niepowtarzalną przygodą. (ki)

„Szkoła może być przygodą”

  
Zapraszamy wszystkich 

 utalentowanych  

wokalnie do udziału w  

XV  Jubileuszowym  

Wojewódzkim 

Festiwalu  Artystycznym 

„Liść Dębu” – Dąbrowa  2014 
 

Festiwal odbędzie się w   
Zespole Szkół w Dąbrowie  

9 i 10 maja 2014 r. 
Szczegóły na  stronie: 

 
  zs_dabrowa.wodip.opole.pl/festiwal-2014 
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            PRZED WIELKANOCĄ            

Już po raz czwarty w tym roku szkol-
nym odbyły się zajęcia ceramiczne z 
Katarzyną Urbaniak. Zajęcia cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem.

Wiosna tuż, tuż... A wraz z nią nasze 
wiosenno – wielkanocne  warsztaty. 

Znalazło się coś dla drugoklasisty i gim-
nazjalisty. I każdy miał pomysł na twórcze 
spędzenie czasu. Warsztaty będą z pew-
nością inspiracją i pomocą  w przedświą-
tecznym dekorowaniu domu.

Wesołe ceramiczne kurki, radosne za-
jączki, czy urocze baranki na pewno będą 
pięknymi ozdobami wielkanocnego stołu 
lub wielkanocnego koszyczka.

Twórcza zabawa sprzyjała poznawa-
niu nowych technik pracy z gliną. Nowe 
formy powstawały przez wygniatanie i 
ugniatanie. Każdy miał ten sam materiał, 
ten sam kształt początkowy, ale każdy wy-
konał inny symbol wielkanocny.

Podczas takich zajęć czas szybko płynie. 
Zabawa z gliną daje dużo przyjemności. 
Radości było wiele, a prace zachwycały po-
mysłowością. Własnoręcznie przygotowane 
figurki będą osobistym, niepowtarzalnym 
dodatkiem do życzeń składanych podczas 
świąt. Renata	Planert	–	Palak

Ceramiczne cudeńka na Wielkanoc

Kurki, zajączki, baranki

Warsztaty kroszonkarskie groma-
dzą coraz więcej ludzi. 25 marca 
w narockiej świetlicy zorganizował 
je GOKiR w Dąbrowie, a jajka zdo-
biono na wiele sposobów. Wielkie 
podziękowania dla sołtys Naroka 
Marzeny Odziomek oraz prowadzą-
cych warsztaty: Marii Maciak i Ire-
ny Zawadzkiej z Muzeum Wsi Opol-
skiej. Równie udane były warsztaty 
zorganizowane w Sławicach przez 
Małgorzatę Warsitz (29 marca) i w 
Mechnicach przez GOKiR oraz sołtys 
Teresę Kowolik (8 kwietnia).
Na zdjęciu po lewej zające wykona-
ne w Mechnicach. Po prawej swoimi 
pracami chwalą się uczestnicy war-
sztatów w Naroku. (gokir)

Pisanki w Naroku, Sławicach i Mechnicach

Tłumy na zajęciach
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ŻYCIE	 GMINY	 DĄBROWA miesięcznik 
informacyjny dla mieszkańców gminy Dą-
browa i nie tylko  Wydawca: GOKiR w 
Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. 
J. Sztonyka 56, tel. 77 464-10-10 w. 213, 
Nakład: 1500 egzemplarzy;  Strona	inter-

netowa: www.gokir.pl, www.gminadabrowa.pl, e-mail	 do	
redakcji:	 gokir@gminadabrowa.pl  Druk: Wydawnictwo 
Alia-Media, ul. Kwaśna 36;   Reklama:	 	 kolor	 1.	 strona	
-	�	zł	brutto/	1	cm2;	str.	�.,	11.	i	1�.	-	�,50	zł	brutto/	1	cm2; 
strony	pozostałe	-	1,50	zł	brutto/	1cm2.

            GOKiR           

Jako pierwszy zagrał, stawiający pierw-
sze kroki sceniczne, zespół MOON-

SHINE ODDITY. To krakowska grupa 

łącząca w swojej twórczości melancholię 
z beztroską, science fiction z baśnią. Trio 
tworzą: wokalistka Nina	 Sawicka, gita-

rzysta Grzegorz	Kosek i basista Maciej	
Sitkowski. 

Druga część koncertu zarezerwowana 
była dla duetu scenicznego: Katarzyna	
Nowak	–	Ryszard	Żarowski. Artyści za-
czarowali publiczność pięknym wokalem 
Katarzyny Nowak ozdabianym koronko-
wymi pasażami gitarowymi w wykona-
niu Ryszarda Żarowskiego. Na program 
występu złożyły się między innymi utwo-
ry Grupy Pod Budą Bułata Okudżawy i 
Wojciecha Młynarskiego. Na koniec kilka 
utworów z repertuaru U Studni oraz ze 
swojej płyty „A może jednak” wykonał 
Ryszard Żarowski. (gokir)
Na	zdjęciu	u	góry	MOONSHINE	OD-

DITY.	Po	 lewej	 	duet	 -	Katarzyna	No-
wak	i	Ryszard	Żarowski

Muzyczna Przystań w Ciepielowicach

Czarodziejski duet

„Galeria na schodach” (mieszcząca 
się w UG Dąbrowa), stworzona przez 
GOKiR w Dąbrowie, znowu zmieniła 
wygląd. Uczestniczki kółka fotogra-
ficznego (Walentyna Bąk, Beata Bia-
łoń, Maria Gruntowska, Halina Ma-
kuch, Marta Otremba, Kalina Trond) 
zaprezentowały prace pod hasłem 
„Wzory i kolory”. Autorki starały się 
dostrzec szczegóły i motywy, które 
inni mijają obojętnie. Szukały nie-
zwykłości w zwykłości otoczenia.

- Amatorzy matwią się sprzętem, profe-
sjonaliści światłem, a artyści robią zdjęcia - 
celnie zauważa Walentyna	Bąk. Fotografia 
to jej pasja. - Fotografia rozwija wrażliwość, 
pozwala zauważać piękno tam, gdzie inni go 

nie widzą. Jestem mieszkanką naszej gminy 
od zawsze, najpierw była to Lipowa, a od po-
nad 20 lat Karczów - tłumaczy.
Halina	 Makuch twierdzi, że prezento-

wane prace powstały z fascynacji impresjo-
nistami, ich sposobem pokazywania świata 

poprzez nieostrości, rozmycia, odbicia... 
Wszystko zabarwione blaskiem przeżywa-
nych emocji. - Patrząc na ich prace niczego 
nie analizuję, analizę zastępują odczucia i 
emocje… Dla mnie to nigdy nie jest szara 
rzeczywistość tego świata… To wizje, ma-
rzenia i subiektywne odczucia..., dlatego tak 
bardzo mnie fascynują impresjoniści. Ma to 
odbicie również w moich pracach. Starałam 
się zapisać ulotne chwile, odbicie w szybie 
lub na wodzie, w kropli, snujące się dymy, 
które tworzą swoiste kompozycje… wszyst-
ko co trwa ułamek sekundy i bezpowrotnie 
znika - opowiada Halina.

- Każdy człowiek rejestruje obraz za po-
mocą oczu, nie wszyscy jednak dostrzegają 
ukryte piękno w najzwyklejszych przedmio-
tach - twierdzi Marta	 Otremba. - Lampa 
wisząca od paru ładnych lat nad moją głową 
stała się ciekawa. Znalezienie najlepszego 
miejsca na umieszczenie jej w kadrze i uła-
mek sekundy, obraz przechwycony - zauważa 
z widoczną pasją. (jw)

Galeria na schodach

Widziane inaczej...

1 kwietnia w sali w Ciepielowicach wystąpiły dwa zespoły prezentujące od-
mienne style muzyczne. Koncert odbył się w ramach cyklu „Muzyczna Przy-
stań” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
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            GOKIR, SZKOŁY            

Osoby chętne do udostępnienia miejsc noclegowych dla przyjezdnych na ZAMCZYSKO proszone są o kontakt z GOKiR w Dąbro-
wie pod numerem telefonu: 77 402 64 49.

Kolejna porcja ciekawych książek. W 
naszej Gminie znajdują się 4 bibliote-
ki: w Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie 
i Żelaznej. Wszystkie polecane książki 
dostępne są przynajmniej w jednej z 
czterech naszych placówek! Dwie po-
zycje skierowane są bezpośrednio do 
najmłodszych. ZAPRASZAMY!

Krąg
Autor: Mats Strandberg, 
Sara Bergmark Elfgren

Bestsellerowy thriller dla młodzieży! 
Małe, otoczone gęstymi lasami miasteczko 
Engelsfors. Sześć dziewcząt właśnie rozpo-
częło naukę w liceum. Nic ich ze sobą nie 
łączy, każda jest inna. Na początku semestru 
w szkolnej toalecie znaleziony zostaje mar-
twy uczeń. Wszyscy podejrzewają samo-
bójstwo, wszyscy z wyjątkiem tych, którzy 
znają prawdę... Pewnej nocy, gdy na niebie 
pojawia się czerwony księżyc, dziewczyny 
spotykają się w parku. Nie wiedzą jak, ani 
dlaczego się tu znalazły. Odkrywają, że drze-
mią w nich tajemne moce, a ich życiu zagra-
ża niebezpieczeństwo... Aby przeżyć, muszą 
działać wspólnie, tworząc magiczny krąg. 
Od tej chwili szkoła staje się dla nich sprawą 

życia i śmierci… Pierwsza część znakomitej 
szwedzkiej trylogii.

Złodziejka książek
 Autor: Markus Zusak

„Dziecięcy Bestseller Roku” 2008 na 
podstawie którego powstał film wytwórni 
Twentieth Century Fox. Liesel Meminger 
swoją pierwszą książkę kradnie podczas po-
grzebu młodszego brata. To dzięki „Podręcz-
nikowi grabarza” uczy się czytać i odkrywa 
moc słów. Później przyjdzie czas na kolejne 
książki: płonące na stosach nazistów, ukryte 
w biblioteczce żony burmistrza i wreszcie te 
własnoręcznie napisane... Ale Liesel żyje w 
niebezpiecznych czasach. Kiedy jej przybra-

na rodzina udziela schronienia Żydowi, świat 
dziewczynki zmienia się na zawsze... .

Blondynka w...
Autor: Beata Pawlikowska

Pierwszą książkę napisała w wieku 18 lat, 
była to „powieść z nurtu realizmu magiczne-
go”, czytana w odcinkach w Programie III 
PR. Przez kilka miesięcy w roku podróżuje 
po świecie, głównie po Ameryce Południo-
wej, gdzie dokumentuje życie Indian ama-
zońskich. Według Wojciecha Cejrowskiego 
jako pierwsza kobieta przeszła na piechotę 
przez „najbardziej malaryczną dżunglę świa-
ta” Darién na pograniczu Panamy i Kolum-
bii, co opisał on w swej książce „Gringo 
wśród dzikich plemion”. Zgodnie z tą rela-
cją Cejrowski i Pawlikowska mieli być tak-
że pierwszymi Polakami, którym udało się 
przebyć Darién. Z Pawlikowską zawędujecie 
tam, gdzie się wam nawet nie śniło!

 (r)

Zapraszamy do bibliotek w Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej

Fajna książka

19 marca w Zespole Szkół w Dąbrowie zorganizowano 
Dzień Otwarty. Miał on na celu przybliżenie funkcjonowa-
nia placówki przyszłym uczniom i ich rodzicom. Była to 
wspaniała okazja, aby poznać szkołę i jej ofertę edukacyj-
ną. Dla gości przygotowano wiele atrakcji.

Rodzicom zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczą-
ce szkoły oraz  dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich.  Mieli 

oni okazję porozmawiać z dyrektorką szkoły, Jolantą	Wiśniew-
ską oraz nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,  a także zoba-
czyć swoje pociechy uczestniczące w różnorodnych zajęciach.

Przyszli pierwszoklasiści mogli się przekonać, że szkoła to nie 
tylko miejsce nauki, ale również wspaniałej zabawy. Mieli okazję 
zwiedzić placówkę, a przede wszystkim zobaczyć sale lekcyjne, w 
których w przyszłym roku będą się uczyć. W hali gimnastycznej 
uczestniczyły w grach i zabawach przygotowanych przez nauczy-
cieli. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach interaktywnych, 
dzięki którym z rzeczywistości mogły przenieść się w świat bajki. 
Na końcu przyszli pierwszoklasiści, wykonali oryginalne prace pla-
styczne. Maluchy były nie tylko szczęśliwe, ale i pełne wrażeń.

 Na zakończenie Dnia Otwartego każdy przedszkolak dostał 
słodki prezent i kolorowankę oraz wykonane przez siebie prace. 

Mamy nadzieję, że będą one przypominały dzieciom o miłych 
chwilach, które spędziły w dąbrowskiej szkole. Wszystkim za-
interesowanym serdecznie dziękujemy za przybycie do naszej 
szkoły.

nauczyciele	edukacji	wczesnoszkolnej

Dni Otwarte w ZS Dąbrowa

Pierwsze wrażenia maluchów



Za rok specjalny tomik poezji!

Złote Pióra rozdane

Konkurs	 odbywa	 się	 pod	 honoro-
wym	patronatem	Kuratora	Oświa-

ty	w	Opolu	oraz	Wójta	Gminy	Dąbrowa,	
który	po	raz	kolejny	ufundował	„Złote	
Pióra”.	 Złote	 Pióro	 w	 kategorii	 szkół	
podstawowych	 w	 tym	 roku	 otrzymała	
Kaja	Sołtys	 z	PSP	�4	w	Opolu.	Wśród	
gimnazjalistów	 jurorzy	 pierwszego	
miejsca	 nie	 przyznali.	 Listę	 nagrodzo-
nych	w	tegorocznym	konkursie	prezen-
tujemy	w	ramce.	Jak	co	roku,	Nagrodę	
Specjalną	przyznał	Dyrektor	Gminnego	
Ośrodka	Kultury	i	Rekreacji	w	Dąbro-
wie	 Zbigniew	 Janowski.	 Otrzymała	 ją	
uczennica	V	klasy	PSP	w	Żyrowej	Zofia	
Grzyb,	za	wiersz	pt.:	„Nocne	mary”.

Piękne deklaracje

Po	 programie	 artystycznym	 ucz-
niów	Gimnazjum	w	Żelaznej	 (konkurs	
jest	 autorskim	 pomysłem	 dyrektor	 tej	
placówki,	 Aurelii	 Wenzel),	 ogłoszeniu	
laureatów	 oraz	 odczytaniu	 przez	 nich	
swoich	wierszy,	głos	zabrali	 zaproszeni	
goście.	A	mówili	rzeczy	ważne!

- Mam taki pomysł, aby z okazji przy-
szłorocznego jubileuszu „Złotego Pióra”, 

zebrać najpiękniejsze wiersze z wszystkich 
lat i wydać je w formie książkowej	 -	po-
wiedział	Opolski	Wicekurator	Oświaty	
Rafał	Rippel.	 - Obiecuję, że znajdziemy 

na to środki finansowe - dodał. - Cieszę 
się z takiej inicjatywy i wspieram ją już 
teraz	 -	 ucieszył	 się	 na	 taką	 deklarację	
Wójt	Gminy	Dąbrowa	Marek	Leja.
I	w	ten	oto	sposób	możemy	być	już	nie-

mal	pewni,	 że	XV	Wojewódzkie	„Złote	
Pióro”	 doczeka	 się	 jeszcze	 piękniejszej	
oprawy,	 a	 wszyscy	 laureaci	 mogą	 być	
dumni,	że	 ich	utwory	znajdą	się	w	wy-
jątkowym	tomiku	poezji.	
Wszystkie	 wiersze	 oceniało	 jury	 w	

składzie:	 opolski	 poeta	 Jan	 Goczoł	 -	
przewodniczący	 oraz	 członkowie:	 Zbi-
gniew	 Janowski,	 Iwona	Adam,	Aurelia	
Wenzel.
	 (gokir)

LISTA NAGRODZONYCH:

Szkoły Podstawowe:
1.	Kaja	Sołtys

(PSP nr 24 w Opolu), „Jego pasja”
�.	Zofia	Grzyb

(PSP w Żyrowej), „Nocne mary”
�.	Justyna	Witkowska

(PSP nr 15 w Opolu),
 „To właśnie ja”
Wyróżnienia:
Taisja	Konowałow
(PSP nr 15 w Opolu), „Płomień”
Maja	Szewczyk
(PSP nr 2 w Opolu),
 „Język ojczysty”

Gimnazja:
1. nie przyznano
�.	Alicja	Mendiuk

(PG nr 5 w Opolu), „Dwie wazy”
�.	Adam	Grycan

(PG nr 5 w Opolu),
 „Jak rośnie przywiązanie”
Wyróżnienia:
Bartosz	Bednarski
(Gimnazjum nr 1 w Głubczycach),
 „Ratusz”
Aleksandra	Calicka
(PG nr 9 w Opolu),
 „Moje ważne pytanie”

Nagroda	Specjalna
Dyrektora	GOKiR	w	Dąbrowie:

Zofia	Grzyb (PSP w Żyrowej),
 „Nocne mary”

„Poezją wyrażę wszystko”  - tak brzmiało tegoroczne hasło przewodnie 
XIV Wojewódzkiego Konkursu Młodych Talentów Poetyckich „Złote Pióro 
2014”. W poetyckiej rywalizacji wzięło udział sześćdziesięciu uczniów z 
całego województwa.

Powyżej pamiątkowe zdjęcie laureatów Złotego Pióra 2014 wspólnie z gośćmi i go-
spodarzami konkursu. U dołu Zosia Grzyb recytuje podwójnie nagrodzone „Nocne 
mary”.


