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 szamba ekologiczne, drenaże
* pomoc drogowa
* transport do 1,5 t

Adres:
Skarbiszów, ul. Opolska 31
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*minikoparka*
*koparkoładowarka*

Plac budowy za szkołą zmienia się nie do poznania

Sportowa perła Sławic

W kwietniu br. władze Gminy zdecydowały, że w 
Sławicach powstanie wielofunkcyjne boisko. Minęło 
kilka miesięcy i rozgrzebany za szkołą plac zmie-
nił się nie do poznania (patrz okładka i zdjęcia na 
str. 2). Przed nowym rokiem szkolnym obiekt zo-
stanie oddany do użytku. Mieszkańcy Sławic (mamy 
nadzieję, że także innych miejscowości) dostaną 
boisko do piłki ręcznej, siatkówki, tenisa ziemnego, 
koszykówki. Na ogrodzonym i oświetlonym obiekcie 
będzie można urządzać także pikniki.

reklama
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Plac budowy za szkołą zmienia się nie do poznania

Sportowa perła Sławic

Szczególnie uradowane są dzieci i młodzież ze Sławic, którym 
szalenie brakowało takiego obiektu. Nic zatem dziwnego, 

że uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej codziennie z nie-
cierpliwością wypatrywały postępu prac (na zdjęciu widać, jak 
chłopcy wyglądają przez szkolne okno). - Musieliśmy mocno ich 
pilnować, bo niemal na każdym etapie budowy, zwłaszcza chłop-
cy, chcieli wypróbowywać przyszłe boisko - zwierzyła się nam 
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławicach, Barbara 
Ottenbreit. - Chyba nie muszę nikogo przekonywać, jak bardzo 

cieszymy się, że tuż za szkołą Gmina wybudowała tak śliczny 
obiekt - dodała.

Rzeczywiście wierzymy pani dyrektor. Oczywiście z boiska 
korzystać będą jej podopieczni. Prowadzone tam będą zajęcia 
z wychowania fizycznego oraz szkolne kluby sportowe. Oznacza 
to, że obiekt znakomicie i w pełni wykorzystany zostanie w go-
dzinach przedpołudniowych i wczesno popołudniowych. Boisko 
będzie wielofunkcyjne, a więc do piłki ręcznej, siatkówki, tenisa 
ziemnego, koszykówki. W „nogę” też pewnie pograją. Obiekt bę-
dzie ogrodzony i oświetlony.

Boisko zagospodarowane będzie także przez mieszkańców Sła-
wic (zapewne nie tylko przez nich) do wypoczynku indywidual-
nego i grupowego. Część terenu zostanie utwardzona kostką be-
tonową, na której zostanie ustawiony m.in. stół piknikowy, ławki, 
kosze na śmieci, stojak na rowery oraz tablica informacyjna.

W przygotowaniach całej inwestycji z Urzędem Gminy czyn-
nie współpracowali mieszkańcy Sławic, a także rada pedagogicz-
na szkoły podstawowej. Już niebawem mieszkańcy będą mogli 
tam organizować turnieje rodzinne oraz drużynowe rozgrywki 
sportowe, co z pewnością jeszcze bardziej zintegruje lokalną spo-
łeczność. Rada Sołecka będzie miała znakomite miejsce na orga-
nizowanie festynów oraz pikników. (red)

Uwaga - ważne!
Podajemy nowe numery kont bankowych
Urzędu Gminy:
Wpłaty z tytułu podatków i opłat (podatek rolny, podatek leś-
ny, podatek od nieruchomości, opłata skarbowa, itp.):

BGK O/Opole
Nr 49 1130 1219 0026 3109 4920 0001     

PL 49 1130 1219 0026 3109 4920 0001 GOSKPLPW 
- SWIFT

Wpłaty związane z zamówieniami publicznymi i sprzedażą 
nieruchomości (wadia przetargowe, należyte zabezpieczenie 
mienia):

BGK O/Opole
Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003

Rachunek Organu
BGK O/Opole

Nr 11 1130 1219 0026 3109 4920 0006

Najpierw były konsultacje Urzędu Gminy Dąbrowa z mieszkańcami. Następnie władze gminy rozpoczęły przygoto-
wania do budowy boiska wielofunkcyjnego w Sławicach tuż za szkołą. Klamka zapadła. „Powstanie piękne, boisko” 
- ogłoszono. Był 12 kwietnia tego roku. Kto wtedy w przedsięwzięcie powątpiewał, dzisiaj powinien powiedzieć 
głośno: - „Myliłem się”. Ostateczne oddanie sportowej perełki Sławic tuż, tuż.

Z lewej „boisko” na etapie wczesnych prac, u góry zdjęcie z 5 
lipca br.. U dołu chłopcy ze sławickiej szkoły zerkają przez okno, 
„jak idzie robota”.
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24 czerwca br. w Opolskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie po 
raz XIX rozstrzygnięto wojewódzki 
konkurs o miano najlepszego rolnika 
i firmy przetwórstwa rolno-spożyw-
czego i usług - AgroLiga. W kategorii 
Rolnik Indywidualny 2. miejsce przy-
padło Państwu Hubertowi i Sabinie 
Mróz z Żelaznej, uhonorowanych tak-
że przez wójta Gminy Dąbrowa Mar-
ka Leję, który z ramienia pełnionego 
przez siebie urzędu był w dużej gru-
pie sponsorów nagród i wyróżnień.

Nadal do przodu

- Nasze gospodarstwo liczy 300 ha 
razem z dzierżawą - powiedział Hubert 
Mróz. - Uprawiamy głównie zboża, ku-
kurydzę, buraki cukrowe. Zarzuciliśmy 
produkcję zwierzęcą. Z programów po-
mocowych korzystaliśmy jeszcze przed 
wejściem do Unii Europejskiej. W przy-
szłości chcemy rozbudować halę i zaku-
pić maszyny usprawniające pracę w polu. 
Z tego co osiągnąłem jestem zadowolony 
tylko częściowo. Chciałbym zrobić wię-
cej. Zamierzam się rozwijać - zapewnia 
laureat z Żelaznej.

Nagroda dla kreatywnych

Zwycięzcami zostali Państwo Wie-
czorkowie z Kościelisk (powiat oleski), 
a dwa trzecie miejsca przypadły Wiechom 
z Czapli Starych (powiat kluczborski) oraz 

Hanusiakom ze Słokowa (powiat prud-
nicki). Do konkursu zakwalifikowano 9 
gospodarstw indywidualnych oraz 4 firmy 
przetwórstwa rolno-spożywczego i usług. 
W konkursie, co oczywiste, doceniani są 
ludzie przedsiębiorczy oraz z inicjatywą, 
wprowadzający nowoczesne technologie, 
innowacyjne rozwiązania, przyczyniając 
się do poprawy konkurencyjności polskie-
go rolnictwa i przetwórstwa. Tym bardziej 
cieszymy się, że w tym gronie są nasi!

Uroczystość zaszczyciło wielu znakomi-
tych gości, m.in. Wiceminister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Andrzej Butra, przed-
stawiciele konsulatu i ambasady ame-
rykańskiej w Polsce, opolscy posłowie, 
senatorowie, władze wojewódzkie, samo-
rządowcy, dyrektorzy, prezesi oraz przed-
stawiciele instytucji związanych z rolni-
ctwem, przedstawiciele powiatu Kusel. Z 
wykładem na temat: „Polityki rolnej UE 
po 2013 roku” wystąpił Andrzej Butra. (r)

Hubert i Sabina Mróz laureatami konkursu Agroliga 2012

Chciałbym zrobić więcej!

Pańswto Hubert i Sabina Mróz w najbardziej dla siebie uroczystym momencie podczas 
uroczystości w Łosiowie. Moment wręczania nagród.

STYPENDIA �01� GMINA DĄBROWA
Placówka Naukowe Sportowe

Liczba uczniów
Szkoły podstawowe

PSP Narok 9 -

PSP Sławice 7 -
PSP Chróścina 14 4
PSP Dąbrowa 26 4

Razem 56 8
Gimnazja

PG Żelazna 15 5
PG Dąbrowa 18 6
PG Chróścina 16 27

Razem 49 38
Ogółem 105 46

Zdolnych dzieci w naszej Gminie nie brakuje

Stypendia 2012
W czerwcu, na zakończenie roku szkolnego, najlepsi 
uczniowie naszych szkół otrzymali stypendia naukowe 
i sportowe. Aby uzyskać stypendium, trzeba było spro-
stać określonym kryteriom. W przypadku stypendium 
naukowego należało uzyskać przynajmniej średnią 
ocen 5,09 (szkoła podstawowa) lub 4,9 (gimnazjum) 
oraz otrzymać ocenę wzorową lub bardzo dobrą z za-
chowania. W przypadku stypendium sportowego nale-
żało zająć, w danej dyscyplinie sportowej, miejsce na 
podium na szczeblu wojewódzkim.

Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja wręczył wyróżnionym ucz-
niom listy gratulacyjne, za sumienne wypełnianie obowiązków 
uczniowskich, umożliwiających uzyskanie stypendium.

Przyznawanie stypendiów ma celu motywowanie uczniów do 
uzyskiwania wysokich wyników w nauce oraz rozwijania swoich 
zdolności i pasji. Stypendium naukowe i sportowe wynosi 125 zł. 
Gratulujemy stypendystom. red.
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Prądy lepsze od Mechnic, 
Radni od Urzędników

Od samego rana toczyły się zawody pił-
karskich „szóstek” o Puchar Wójta Gmi-
ny Dąbrowa. Wystartowało 10 drużyn. 
Po kilku latach dominacji piłkarzy LZS 
Mechnice, tym razem niespodzianka. W 
finale pokonała ich ekipa z Prądów (1-
0). Trzecie miejsce przypadło Dąbrowie, 
a czwarte drużynie z Karczowa. Najlep-
szym strzelcem został Denis Grajnert 
(Mechnice), a najlepszym piłkarzem wy-
brany został Damian Jaworski (Prądy). 

Sędziowali niezawodni Józef Gerc i Woj-
ciech Korzekwa. Za pomoc serdecznie 
dziękujemy! Tradycyjny pojedynek Radni 
kontra Urzędnicy zakończył się pewnym 
3-0 Radnych. Urzędnicy jeszcze mieli 
szansę rewanżu w „dogrywce”. Jednak 
zwyczajowo rozgrywany konkurs rzutów 
karnych zastąpiło przeciąganie liny, a tu... 
Radni okazali się też silniejsi. 

Pokazali co potrafią

Podczas Festynu Dębowego zapre-
zentować się mogły niemal wszystkie 
zespoły, które na co dzień działają przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji 
w Dąbrowie. Gromadząca się coraz licz-
niej widownia oklaskiwała Zespół Mażo-
retek „TUPOT”, który w różnych kate-
goriach wiekowych i zmieniających się 
układach choreograficznych prezentował 
swoje nieprzeciętne umiejętności. Dzieci 
i młodzież z TUPOTU zapamiętale ćwiczą 
już od 2009 roku w świetlicy w Skarbi-
szowie, obecnie pod okiem Barbary Kaj-
dzik. Brawa zebrały także dzieci z Zespo-
łu Tańca Nowoczesnego ASTER, którego 
opiekunem jest Damian Gorazdowski. 
Dla najmłodszych, debiutantów, emocje 
były tak wielkie, że po występie pojawiały 
się nawet łzy. Na szczęście publika takie 
obrazki kwitowała jeszcze większymi bra-
wami. GOKiR ma także gitarzystów. Oni 
również podczas festynu mogli szerszej 

publiczności pokazać, że sporo potrafią. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć Studia 
Piosenki i zespołu Gospel, znanemu chyba 
większości mieszkańcom gminy. Raz jesz-
cze podopieczne Justyny Mihułki pokaza-
ły się z jak najlepszej strony.

Dolipski znaczy Dąb

Inne atrakcje festynu, to tradycyjny już 
konkurs „Chłop jak dąb”. Tym razem zo-
stał nim Andrzej Dolipski, najrówniejszy 
z wszystkich siłaczy. Rywalizowali oni 
w biegu z ciężarkami, podnoszeniu cię-
żarka jedną ręką i najatrakcyjniejszej 
z konkurencji, czyli przetaczaniu stukilo-
gramowej opony. Słowo honoru, opona ro-
biła wrażenie! A nagrodami były narzędzia 
ogrodowe oraz ufundowane przez Szkołę 
Jazdy DAKAR kupony zniżkowe na kur-
sy prawa jazdy kategorii A i B. 

Dla każdego coś miłego

Nie sposób było przy wszystkim być 
i wszystko obejrzeć. Gdy na scenie prezen-

Festynowi sprzyjała nawet pogoda!

Atrakcyjna Dębowa sobota
Tegoroczny Festyn Dębowy odbył się w Dąbrowie 23 czerwca, w Dzień Ojca. 
Rodzinny był też wymiar całej imprezy. Pogoda była aż nadto łaskawa. Słońce 
paliło, a od rana do świtu następnego dnia, atrakcji nie brakowało. Od tego 
roku organizację imprezy przejęła Rada Sołecka Dąbrowy, z którą współdzia-
łali strażacy OSP w Dąbrowie, dąbrowska szkoła i przedszkole oraz Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.

Mażoretki TUPOT są nie tylko lubiane, ale i coraz bardziej doceniane!

Chłop jak dąb podczas próby z mega opo-
ną. Grymas na twarzy mówi wszystko.

Urzędnicy na łopatkach. Najpierw w me-
czu z Radnymi, potem podczas przeciąga-
nia liny.

Triumfatorzy z Prądów. Drugi od prawej 
stoi Damian Jaworski (najlepszy piłkarz).
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towała się Gminna Orkiestra Dęta (za-
grała nawet... Pszczółkę Maję), obok jeż-
dżono na koniach ze stadniny w Lipowej, 
przymierzano się do motocykli, kibico-
wano strażakom i druhnom z dąbrowskiej 
OSP, demonstrującym swoje umiejętno-
ści w konkurencjach pożarniczych. OSP 
z Dąbrowy zorganizowała dodatkowo wie-
le zabaw i konkursów dla najmłodszych. 
Wystąpił także kabaret z Naroka.

Wieczór zarezerwowany był już dla tań-
ca. Ludzie rozkręcali się przy muzyce za-
proszonego do Dąbrowy zespołu GIRLS. 
Trzy dziewczyny przez ponad 90 minut 
śpiewały największe polskie przeboje mu-
zyki rozrywkowej. Zespół na tyle spodobał 
się uczestnikom Festynu, że bez bisów się 
nie obyło. Po koncercie na scenie zainsta-
lowała się grupa Galaktika, która popro-
wadziła wielogodzinną zabawę taneczną.

Wszystkim organizatorom oraz dar-
czyńcom składamy gorące podziękowa-
nia za okazaną pomoc!!! (gokir)

Gminna Orkiestra Dęta na chwilę przed 
koncertem.

Podpis na Aglomeracji
4 lipca Wójt Gminy Dąbrowa Ma-
rek Leja i Prezydent Opola Ryszard 
Zembaczyński podpisali porozumienie 
o przystąpieniu Dąbrowy do Aglome-
racji Opolskiej.

Aglomeracja opolska ma być płasz-
czyzną porozumienia w takich kwe-

stiach, jak: działania przeciwpowodziowe, 
transport zbiorowy, rozwój gospodarczy 
i przyciąganie inwestorów, transfer no-
woczesnych technologii, kultura, oświata, 
sport i ochrona środowiska. Wspólne będą 
także działania dotyczące poprawy konku-
rencyjności całego ośrodka miejskiego. 

Aglomerację opolską utworzyły: Opole, 
Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wiel-
ki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, 
Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, 
Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, 
Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, 
Turawa, Walce i Zdzieszowice.

 (mm)

1 lipca 1972 roku, w wyniku reformy 
administracyjnej, miejscowości Kle-
in Lafferde i Lengede (należące do 
powiatu Paine) oraz miejscowości 
Barbecke, Broistedt i Woltwiesche 
(należące do powiatu Wolfenbuttel) 
zostały włączone do nowej Gminy 
Lengede. Ciekawostką jest fakt, że 
to mieszkańcy dobrowolnie chcieli 
nowej Gminy. Swoje 40-lecie Len-
gede obchodziło uroczyście. Razem 
z wszystkimi gminami partnerskimi, 
także z Dąbrową.

Z tej okazji na zaproszenie Burmistrza 
Gminy Lengede Hansa-Hermana 

Bassa udała się do Niemiec delegacja 
Gminy Dąbrowa, składająca się z Wójta 
Marka Lei, jego zastępcy Erwina Mar-
solka oraz wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Dąbrowa, Marka Wocki. Głów-
ne uroczystości odbyły się w niedzielę, 
1 lipca, czyli dokładnie w 40. rocznicę 
powstania. Na obchody zaproszono także 
delegacje wszystkich pozostałych gmin 
partnerskich: z Austrii gminy Werfen, z 
Francji Ribemont  oraz ze Szwecji Al-
vesta. Podczas uroczystości obecni byli 
m.in. minister Landu Dolna Saksonia 
i Starosta tamtejszego Powiatu.

Gospodarze przedstawili dorobek 40-le-
cia funkcjonowania, a trochę się tego uzbie-

rało. W przeszłości był to rejon skoncentro-
wany głównie na rolnictwie i górnictwie. 
Przez te dziesięciolecia powstał nowy bu-
dynek władz Gminy, nowe szkoły, przed-
szkola. Na przestrzeni dziesięcioleci w gmi-
nie przybyło około 3 tysiące mieszkańców 
(z 10 tysięcy w 1972 roku do około 13 ty-
sięcy obecnie), a w dzisiejszych czasach to 
bardzo dobra rekomendacja dla władz lo-
kalnych. Przyszłościowo gmina skupia się 
m.in. właśnie na problemie demograficz-
nym,  a także o różnego rodzaju sposobach 
wykorzystywania energii odnawialnej.

Warto słuchać i podglądać co robią inni, 
a okazji do dyskusji między przedstawi-
cielami wszystkich innych gmin było spo-
ro. Takie doświadczenia mogą się potem 
przydać także na naszym podwórku.

(red)

Rada Gminy Dąbrowa, na sesji 28 
czerwca 2012 r., udzieliła  Wójtowi 
Gminy Markowi Lei  absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2011 
r. W 2011 r. na inwestycje przezna-
czono 2.889.913,39 zł. Do najważ-
niejszych zrealizowanych na terenie 
Gminy w 2011 roku należą m.in.:
• Budowa ul. Polnej i części ul. Ogrodowej na 
Osiedlu w Chróścinie wraz z kanalizacją deszczo-
wą i chodnikiem – koszt całkowity 935.281,81 (w 
ramach Programu Odbudowy Dróg tzw „schety-
nówka” pozyskano kwotę  416.551,01  zł) 
• Odbudowa po powodzi ulicy Bocznej i części 
ulicy Leśnej w  Żelaznej oraz ulicy Odrzańskiej 
w Niewodnikach – koszt całkowity 569.816,62 zł 
(dotacja państwowa 520.000,00 zł)
• Dokończenie rozbudowy świetlicy w Karczo-
wie - koszt całkowity  538.353,53 (w roku 2011 
276.228,55 zł)

• Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego na 
kwotę  178.636,03 zł (bez zadań bieżących)
Ponadto zostały wykonane następujące projekty:
• Budowy kanalizacji  sanitarnej w Żelaznej i 
Skarbiszowie
• Budowy sali gimnastycznej  w Dąbrowie
• Budowy boiska „Orlik 2012” w Chróścinie
Dodatkowo współfinansowaliśmy dwa bardzo 
ważne przedsięwzięcia, które prowadziły pod-
mioty zewnętrzne:
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 Wrzo-
ski – Chróścina. Realizacja projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego przy współudziale powiatu 
opolskiego i Gminy Dąbrowa. Łączna wartość 
inwestycji   1.913.861,21 zł  (wkład Gminy Dą-
browa 100.000 zł) 
• Wyposażenie wszystkich naszych trzech gim-
nazjów w sprzęt multimedialny i sale komputero-
we w ramach programu e-szkoła. Łączna wartość 
inwestycji 1.500.000 zł (wkład własny Gminy 
Dąbrowa - 225.000 zł).

(r)

Uroczysta 40-tka Parneterskiej Gminy Lengede

Urodzinowa wizyta

Absolutorium
dla Wójta
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Pierwszą atrakcją był koncert profilak-
tyczny Jacka Matusiewicza z synem. 

Podczas koncertu  zwracał uwagę na rela-
cje  dzieci między sobą, stosunek do ro-
dziców i nauczycieli. Podkreślał wartość 
miłości i poszanowania dla innych. Mó-
wił o asertywności i poczuciu odpowie-
dzialności za swoje czyny. Podkreślał też  
problem uzależnień od komputera, Inter-
netu. Zwracał uwagę na zjawisko „cyber 
przemocy”. Laureat wielu festiwali pod-
powiadał dzieciom, jakie korzyści płyną 
z poznania swoich małych ojczyzn - a co 
za tym idzie, całego kraju. 

Prysznic od strażaków

Następnym punktem pikniku było przy-
bycie „służb specjalnych”. Zaczęło się od 
funkcjonariuszy policji, którzy dzieciom 
opowiadali, jak uniknąć niebezpiecznych 
sytuacji oraz jak bezpiecznie bawić się 
w domu i nad wodą. Gdy pojawili się stra-
żacy, cieszyli się niesłabnącym zaintere-
sowaniem. Dla dzieci zorganizowali kilka 

konkurencji m. in. przewracanie przeszkód 
za pomocą strumienia wody. Każdy mógł 
wejść do wozu strażackiego i poczuć się 
strażakiem. Na koniec urządzili dziecia-
kom ochładzający prysznic, a upał był nie-
miłosierny. 

Następna atrakcja, to ambulans z ratow-
niczkami medycznymi. Opowiadały, jak 
postępować w nagłych wypadkach, m. in. 
jak ułożyć osobę w bezpiecznej pozycji, 
jak prawidłowo sprawdzić parametry życia 
i jak przeprowadzić sztuczne oddychanie.

Niezmordowany Pan Mirek

W międzyczasie dzieci i młodzież ba-
wił ukochany Wodzirej Pan Mirek. Mimo 
upału spisał się na medal. Głodni zajadali 
pyszny swojski bigosik, ciasto, kiełbaskę 
i kaszankę z grilla. Każdy mógł wylosować 
cegiełkę szczęścia, która zawierała wiele 
cennych nagród, np. maskotki, słodycze, 
przybory szkolne oraz gadżety z Taurona 
Polska Energia oraz Telefon LG. 

Skwar nie zniechęcił nowojameckiej 
młodzieży do rozegrania pasjonującego 
meczu piłki siatkowej. Mimo zaprosze-
nia rówieśników z ościennych sołectw, 
nikt nie odważył się stawić czoła gospo-
darzom! Liczymy, że przygotowane pod 
siatkówkę boisko będzie służyło nie tylko 
Nowej Jamce.

Dyskoteka na koniec

Ostatnią atrakcją Pikniku Rodzinnego 
była zabawa taneczna. Repertuar został 
już wcześniej dobrany, ustawiono automa-
tyczne odtwarzanie play listy, włączono 
klimatyczne światła i zabawa rozpoczę-
ła się na dobre! Zakończenie planowano 
ok. 22.00, ale organizatorzy przedłużyli 
dyskotekę do 23.00 Piknik zakończyła 
piosenka Elektrycznych Gitar „To już jest 
koniec”.

Dziękujemy

Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się pośrednio i bezpośrednio do 
organizacji. Dziękujemy sponsorom, m.in. 
Radosławowi Nieckarzowi, Mariano-
wi i Wojciechowi Duczmal, Tauronowi 
S.A. Polska Energia, Przedsiębiorstwu 
Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A. 
Dziękujemy wszystkim, którzy pracowa-
li w pocie czoła, aby świetlica i boisko w 
Nowej Jamce mogły godnie przyjąć gości, 
szczególnie sołtysowi Andrzejowi Po-
chopieniowi oraz przedstawicielom Rady 
Sołeckiej. Dziękujemy OSP w Dąbrowie 
za użyczenie namiotów, a księdzowi pro-
boszczowi Hubertowi Łysemu z Wrzosek 
za wypożyczenie podestów.

K. Lasota

Piknik Rodzinny w Nowej Jamce

„Mamo, tato, zaczęło się lato!”
W sobotę 30 czerwca, w Nowej Jamce przy Świetlicy Środowiskowej odbył się 
piknik rodzinny pt. „Mamo, tato, zaczęło się lato!”, organizowany w ramach 
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Postaw na rodzinę”.
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W Naroku odbyły się Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta 
Gminy Dąbrowa Marka Lei. Gospo-
darzem i organizatorem przy udziale 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, 
była jednostka OSP Narok.

W zawodach uczestniczyły 23 druży-
ny ze wszystkich jednostek gminy. 

Tradycyjnie rywalizowano w dwóch kon-
kurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50mb 

z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe z 
motopompą. Nowością były starty wszyst-
kich drużyn na jednej motopompie.

Klasyfikacja:

Grupa „A” Męska:
1. OSP Sławice, 2. OSP 

Żelazna, 3. OSP Narok, 4. 
OSP Chróścina, 5. OSP Dą-
browa, 6. OSP Wrzoski

Grupa „C” Kobieca:
1. OSP Żelazna, 2 OSP 

Sławice, 3. OSP Wrzoski
MDP Męskie:

1. OSP Sławice, 2. OSP 
Żelazna, 3. OSP Dąbrowa

MDP Żeńskie:
1. OSP Żelazna

HDP Chłopcy:
1. OSP Chróścina, 1. OSP Wrzoski-

młodsze, 2. OSP Sławice, 3. OSP Wrzoski
HDP Dziewczęta:

1. OSP Sławice-młodsze, 1. OSP Narok-
starsze, 2. OSP Żelazna-młodsze, 2. OSP 
Dąbrowa 1-starsze, 3. OSP Wrzoski, 3. 
OSP Dąbrowa II-starsze

***
W Wojewódzkich Zawodach Sportowo 

– Pożarniczych rozegranych 23 czerwca 
w Strzelcach Opolskich Gminę Dąbrowa  
reprezentowały drużyny z jednostki OSP 
Sławice. Grupa „A” Męska zajęła  3. miej-
sce. Grupa „C” Kobieca 3. miejsce. Gru-
pa MDP chłopcy 4. miejsce. Grupa MDP 
dziewcząt 6. miejsce.

(jm)

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta

Narok gościł strażaków

Dwa lata temu Zarząd OSP Sławi-
ce złożył deklarację, że jeżeli Wójt 

i Rada Gminy zabezpieczą środki finan-
sowe oraz zlecą wykonanie dobudowy 
boksów garażowych w stanie surowym, to 
członkowie OSP, mieszkańcy i firmy dzia-
łające na terenie miejscowości wykonają 
i znajdą pieniądze na pozostałe prace. 

Wspólnym wysiłkiem

Gmina sfinansowała inwestycję na kwo-
tę 1��.��� zł (dokumentacja, stan surowy, 
dach, jedna brama z napędem elektrycz-
nym, odsysacze spalin, nadzór inwestor-

ski). Wieś wykonała 
instalację elektryczną, 
wodociągową, grzew-
czą, montaż odsysaczy 
spalin, rozbiórkę starych 
pomieszczeń gospodar-
czych, tynki wewnętrz-
ne, posadzki betonowe, 
malowanie, ocieplenie, 
położenie tynków na ele-
wacji, wreszcie odprowa-
dzenie wód opadowych. 
Strażacy do inwestycji 
przyłożyli się porządnie. 

Zagospodaro-
wali także te-
ren przyległy. 
Wykonali 148 
m kw chodnika z kostki bru-
kowej i parking o powierzch-
ni 153 m kw. Łączna wartość 
wszystkich tych prac na ze-
wnątrz i wewnątrz remizy to 
ponad 220.000 zł.

Ceremonia oddania inwe-
stycji była uroczysta, zjechało 
się wielu gości, oprócz Wójta, 
Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Wieczorek, radni oraz gość specjal-
ny, wiceprezes Zarządu Głównego OSP 
RP Teresa Tiszbierek.

- Życzę wam dalszego zapału i zaanga-
żowania. Nowa inwestycja pokazuje, że 
warto, a chcieć, to móc! - powiedział po 
uroczystości Wójt.

Tego dnia OSP Sławice przyjęła w swój 
stan posiadania ciężkiego Jelcza, przeka-

zanego przez UM Opole z jednostki OSP 
Bierkowice oraz lekki samochód ratow-
niczy. Ma on służyć głównie do działań 
technicznych i powodziowych. I choć 
cieszymy się ze strażakami i całą wsią, 
to jednak mamy nadzieję, że podarowane 
samochody z nowych garażów wyjeżdżać 
będą bardzo, bardzo rzadko!

(J. Michalczyk)

Dwa nowe garaże i dwa samochody wzbogaciły OSP Sławice

Chcieć, znaczy móc

Naczelnik Zarządu OSP Sławice, Mirosław Moraw-
ski, dziękuje wszystkim, którzy wsparli inwestycję.

Nieodzowny element wszystkich tego typu projektów. Fi-
nalne przecięcie wstęgi.

W Sławicach oddano do użytku dwa boksy garażowe przy remizie strażackiej 
oraz przekazano tamtejszej OSP dwa samochody pożarnicze. Pomysł straża-
ków na rozbudowę remizy został zaakceptowany przez Wójta Marka Leję w 
2010 roku. 26 maja br. doczekaliśmy szczęśliwego finału inwestycji.

SPRZEDAM 
 

działkę budowlaną 
7 arów w Chróścinie 

przy ul. Niemodlińskiej 
przy Zespole Szkół. 

Kontakt: 604115006

OGŁOSZENIE
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Niebezpieczeństwo upałów
Intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, 

spędzanie długiego czasu na słońcu, albo zbyt 
długie przebywanie w przegrzanym miejscu może 
spowodować uraz termiczny. Aby skutecznie za-
pobiegać podobnym przypadkom, poznaj objawy 
i bądź gotów do udzielenia pierwszej pomocy. 
Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia 
słonecznego lub przegrzania.

Oparzenie słoneczne objawia się zaczerwie-
nieniem i bolesnością skóry, możliwe jest swę-
dzenie, gorączka, ból głowy. Pierwsza pomoc: 
weź chłodny prysznic, użyj mydła, aby usunąć 
olejki (kremy). Miejsca oparzone polewaj dużą 
ilością zimnej wody. Jeśli na skórze wystąpią pę-
cherze, zrób suchy, sterylny opatrunek i skorzy-
staj z pomocy medycznej.

***
Przegrzanie objawia się osłabieniem, zawro-

tami głowy, występuje nadmierne pragnienie, 
nudności i wymioty, kurcze mięśni (zwłaszcza 
nóg i brzucha), utrata przytomności. Pierwsza 
pomoc: połóż poszkodowaną osobę w chłodnym 
miejscu (nogi unieś na wysokości 20-30 cm). Po-
luzuj ubranie. Użyj zimnej mokrej tkaniny jako 
okładu do obniżenia temperatury ciała. Podawaj 
wodę z solą do picia małymi łykami. Jeśli wy-
stąpią nudności, odstaw wodę. Jeśli wystąpią 
wymioty, szukaj natychmiastowej pomocy me-
dycznej. W przypadku utraty przytomności przy 

wyczuwalnym oddechu i tętnie, ułóż poszkodo-
wanego na boku.

Bądź przygotowany na wystąpienie gwał-
townego ocieplenia!

• Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz po-
mieszczeń.

• Rozważ utrzymanie w użyciu zewnętrznych 
okiennic przez cały rok. Zewnętrzne okiennice 
latem nie dopuszczają ciepła do wnętrza domu, 
natomiast utrzymują ciepło zimą. Sprawdź czy 
p przewody urządzeń klimatyzacyjnych są izolo-
wane i szczelne.

• Oszczędzaj elektryczność. W okresie dużych 
upałów ludzie mają skłonności do większego zu-
życia energii na potrzeby urządzeń klimatyzacyj-
nych.

• Przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, 
jak to możliwe. Jeśli jest brak klimatyzacji, prze-
bywaj poza zasięgiem światła słonecznego.

• Spożywaj lekkie posiłki.
• Regularnie pij duże ilości wody mineralnej. 

Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia ser-
ca, nerek lub wątroby, będące na niskowodnej 
diecie oraz mające problemy z utrzymaniem pły-
nów, powinny skontaktować się z lekarzem przed 
zwiększonym przyjmowaniem płynów.

• Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholo-
wych. Pamiętaj, że choć piwo i napoje alkoholo-
we wydają się zaspakajać pragnienie, to zazwy-

czaj powodują dalsze odwodnienie organizmu. 
Nie daj się nabrać!

• Ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy, za-
krywające możliwie największą powierzchnię 
skóry. Lekka, o jasnych kolorach odzież odbija 
ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga 
utrzymać normalną temperaturę ciała.

• Noś okrycia głowy.
• Unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opaleni-

zna spowalnia zdolność do samoczynnego chło-
dzenia się. Użyj środków ochrony przed promie-
niami słonecznymi o wysokim współczynniku 
skuteczności.

• Unikaj skrajnych zmian temperatury. Zwolnij 
tryb życia. Osoby z grupy wysokiego ryzyka po-
winny przebywać w chłodnych miejscach.

• Podczas upałów występuje zwiększone za-
grożenie przeciwpożarowe - przebywając w lesie, 
na podsuszonych łąkach, ścierniskach, zachowaj 
szczególną ostrożność.

Podczas suszy:
• Zmniejsz zużycie wody.
• Podlewanie trawników i mycie samochodów 

marnotrawi wodę.
• Gdzie tylko możliwe, używaj wielokrotnie tej 

samej wody.
Wykorzysano materiały WBiZK 

Opolskiego Urzędu Wojewózkiego
w Opolu.

Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych

Uwaga na upały
Przed dwoma miesiącami tłumaczyliśmy, jak radzić sobie podczas gradobicia. 
Teraz pora ostrzegać przed upałami (zaatakowały już na przełomie czerwca 
i lipca). W następnym numerze skoncentrujemy się nad zagrożeniami związa-
nymi z wodą, która latem bezpowrotnie zabiera wiele istnień ludzkich! Upał 
częściej kojarzy nam się wyłącznie z wakacjami i przyjemnością. Nie dajmy się 
zwieść. Fala gorąca może być bardzo niebezpieczna.

Upał nam nie przeszkodził, było fajnie

Sportowe Siedliska
IV Wielobój Rodzinny w Sied-
liskach zapoczątkował waka-
cyjny cykl rodzinnych pikni-
ków, jakie organizuje Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Dąbrowie. 1 sierpnia spo-
tykamy się w Nowej Jamce, 
8 w Niewodnikach, 22 w Na-
roku i na koniec, 29 sierpnia, 
odwiedzimy Lipową. Sądząc po 
tym, jak bawiły się dzieci i mło-
dzież w Siedliskach, zapowiada 
się atrakcyjny sportowo-rekre-
acyjny sierpień.

Trzy godziny na podwórku przy świetlicy w Siedliskach zle-
ciały jak „z bicza strzelił”. W tym czasie dzieci zmagały się 

z wieloma konkurencjami. Celowały piłką byle gdzie, m.in do 
wiadra, albo kijem od szczotki pokonywali na czas slalom z pustą 
butelką. Konkurencja wydawała się łatwa dla sołtys Marii Słod-
kowskiej, ale gdy spróbowała, zdanie zmieniła. Z bezkonkuren-
cyjnym Robertem Sosińskim nie miała szans. Przy lejącym się 
z nieba upale rywalizowano jeszcze w wyścigu z jajkiem na łyżce 
przytrzymywanej w buzi, rzucie... kaloszem, na skakance.

W międzyczasie konkursowicze i tak dopytywali o najbardziej 
przebojowy moment rywalizacji, czyli wypijanie na wyścigi jo-
gurtu przez rurkę. Szalenie podobała im się także konkurencja 
z kubkiem wypełnionym wodą i postawionym na głowie. 

Gminny Ośrodek Kultury zadbał, aby w każdej konkurencji 
najlepsze dzieciaki mogły otrzymać upominek. Szczególne po-
dziękowania składamy sołtysce Siedlisk, Marii Słodkowskiej. 
Nie dość, że na piknik skrzyknęła kilkadziesiąt dzieci, to także 
pomogła przy organizacji. Konkursowe jajka czy jogurty to także 
jej „sprawka”. (gokir)
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Uczniowie z zaproszonych szkół 
przedstawili wylosowane wcześniej 

przez nauczycieli języka niemieckiego 
kraje, dlatego w ekspresowym tempie 
można było „zwiedzić”: Czechy,  Gre-
cję, Włochy, Niemcy, Hiszpanię, Wielką 
Brytanię, Francję, Austrię, Belgię i  Ho-
landię.

Zorba, lord i... krecik

Festiwal otworzyła Helga Brandt, wiel-
ka orędowniczka pokoju między naroda-
mi, dlatego na początku z tajemniczego 
pudła wyfrunęły dwa symboliczne białe 
gołębie. Około 200 uczestników odśpie-
wało „Odę do radości” – hymn Unii Euro-
pejskiej, a następnie szkoły zaprosiły nas 
do „swoich” krajów. Była to super lekcja 
realioznawcza! Zobaczyliśmy rower ho-
lenderski, taniec Greka Zorby, hiszpań-
skie flamenco, modelki prosto z Paryża, 
niemieckie Lederhose, krecika z Czech, 
angielskiego lorda, „Damę z łasiczką” Le-
onarda da Vinci, Mozarta w peruce 
i wiele innych znanych postaci, za-
bytków i ciekawostek. 

Stół pełen smakołyków

Na barwnych stoiskach poszcze-
gólnych krajów można było skosz-
tować przepysznych smakołyków: 
m.in. włoską lasagne i pyszne cap-
pucino, greckie tzatziki, hiszpań-
skie oliwki, niemiecki Spuntekäse 
z preclami, holenderski ser gouda, 
angielski pudding, francuskie sery, 
belgijskie czekoladki oraz austria-

cki tort Sachera ze Sławic, gdyż to my re-
prezentowaliśmy Austrię. Komu było mało 
smakołyków na stoiskach, mógł najeść się 
lodów, ciastek, słodyczy i pizzy, na któ-
re były talony. Wszystko za darmo! Wy-
starczyło wcześniej wyrazić chęć udziału 
w festiwalu i popracować nad prezentacją.

Atrakcja goniła atrakcję

Po części artystycznej była już tylko 
zabawa. Dla dzieci przygotowano masę 
atrakcji: kule wodne, ściankę wspinacz-
kową i park linowy. Można było zoba-
czyć  pokazy żonglerów, sztukmistrzów 
i szczudlarzy oraz nauczyć się tańca ir-
landzkiego. Odbyło się też nawet mini-
Euro 2012 (zwyciężyła Grecja!). Nic dziw-
nego, że trudno było zakończyć festiwal. 

Na osłodę wszyscy zjedli jeszcze euro-
pejski tort z bitą śmietaną i w doskonałych 
humorach wrócili  do domu. 

Gabriela Burczek
PSP Sławice

Festiwal Europejski - wspaniała nauka i zabawa

10 krajów w 8 godzin! 
Uczniowie ze szkoły w Sławicach mieli szczęście być zaproszonymi na Festi-
wal Europejski zorganizowany przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae we 
współpracy z Helgą Brandt z Niemiec w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ra-
szowej. W piątek, 18 maja, „zwiedzili” 10 krajów europejskich. W 8 godzin!!!  

Jaka jest największa gminna atrakcja 
lata dla naszych mieszkańców? Oczy-
wiście dożynki! Mamy jeszcze do nich 
trochę czasu, bowiem zaplanowano 
je na weekend 25-26 sierpnia. Sze-
roko „pochwałę chleba” zapowiadać 
będziemy w następnym numerze, te-
raz tylko garść podstawowych infor-
macji, co nas czeka.

Dzieci się nie zawiodą. Karuzele, czy 
atrakcyjne zawsze piłki do chodzenia 

po wodzie sprawią, że pociechy z pewnoś-
cią namówią rodziców do odwiedzenia 
Żelaznej (przy boisku LZS). Wieczorem 
w sobotę oczywiście dyskoteka.

Miłośnicy górskiej wspinaczki mogą 
zmierzyć się ze ścianką, jaką posiada OSP 
Żelazna. Zaprezentują się oczywiście gim-
nazjaliści z Żelaznej, lokalna mniejszość 
niemiecka, chór, duet „Żyłka”. Obejrzy-
my występ Mażoretek działających przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji 
w Dąbrowie, a w niedzielny wieczór cze-
ka nas zabawa przy muzyce zespołu Ar-
kadia.

O rytualnych korowodach, prezentacji 
i konkursie najładniejszych Koron, dobrze 
zaopatrzonych grillach i smacznym piwie 
nie ma nawet co wspominać. To nieod-
zwony element każdych dożynek. Zapra-
szamy już teraz. W następnym wydaniu 
„Życia Gminy Dąbrowa” szczegółowa 
zapowiedź dożynek.

 (r)

Widzimy się w Żelaznej!

Niebawem
Dożynki!

Przejazd podczas poprzednich dożynek. 
Jak widać na załączonym obrazku, wszy-
scy są zachwyceni!
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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 do redakcji: gokir@gminadabrowa.pl 
Druk: Drukarnia Sady - Zenon Gil, Os. Sady 2, Krapkowice;  
Reklama: 
kolor 1. strona - 3 zł brutto/ 1 cm2; str. �., 11. i 1�. - �,�0 zł 
brutto/ 1 cm2 ; strony czarno-białe - 1,�0 zł brutto/ 1cm2.

            Z ŻYCIA GMINY            

Chętnych do udziału w zawodach węd-
karskich „O Puchar Wójta” nie bra-

kowało. W rywalizacji wzięło udział �� 
zawodników w dwóch kategoriach: Senio-
rzy oraz Kobiety i Dzieci. Zawodnicy mie-
li 2,5 godziny na rywalizację wędkarską, 
a w tym czasie mieszkańców rozbawiał ka-
baret Alicji i Krzysztofa z Warmątowic.
Miejscowa OSP udostępniła wóz gaśniczy. 
Pod okiem strażaków dzieci mogły poznać 
wnętrze pojazdu. 

Prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Chróściny, Przewodniczący  Koła Mniej-
szości Niemieckiej Alfred Biskup i Prze-

wodnicząca Jury Elżbieta Skrzypczyk 
ogłosili wyniki konkursu plastycznego 
„Wodny Świat”. Zwycięzcom rozdano 
nagrody, przyznając także 5 wyróżnień. 
W pobliżu drewnianej chatki zorganizo-
wano kącik zabaw dla dzieci. Aurelia 
Gogol przygotowała dzieciom nagradza-
ny książkami quiz, tematycznie związany 
z imprezą. 

Wyniki zawodów ogłoszono wieczorem. 
Nagrody ufundował i wręczył Wójt Gmi-
ny, Marek Leja. Uczestnicy otrzymali dy-
plomy, a wśród nagród były m.in. puchary 
i artykuły wędkarskie.. 

Wszystkim sponsorom, którzy przyczy-
nili się do sukcesu festynu, bardzo dzięku-
jemy za okazaną pomoc finansową i rze-

czową. Lista darczyńców  
znajduje się w gablocie 
parkowej i na stronie www.
chroscina.eu. 

Dziękujemy miejscowej 
OSP za pracę nad zapew-
nieniem bezpieczeństwa, 
GOKiR-owi w Dąbrowie za 
udział w kosztach imprezy 
oraz wszystkim wolontariu-
szom za okazaną pomoc.

 k.golebiowska-jarek

IV Festyn Wędkarski w Chróścinie

Niedziela z wędką

Wyniki:

Seniorzy:
1. Janusz Faron 1,220 kg
2. Rudolf  Panusz 1,170 kg
3. Edward Newiger 1,160 kg
4. Henryk Pudełko 1,150 kg
5. Kamil Szwalikowski 1,140 kg
6. Ernest Kiedrowski 1,040 kg
7. Roman Panusz 0,850 kg
8. Franciszek Kot 0,580 kg
9. Marcin Olejnik 0,540 kg

10. Sebastian Lachnik 0,320 kg
      Józef  Hylla 0,320 kg

Kobiety i Dzieci
1. Vanessa Nizik 1,040 kg
2. Damian Malik 0,830 kg
3. Piotr Porwol 0,720 kg
4. Wiktoria Baron 0,710 kg
5. Katarzyna Dworczak 0,660 kg
6. Joanna Zielińska 0,490 kg
7. Robert Wójcik 0,470 kg
8. Oliwia Żyła 0,410 kg
9. Izabela Kasprzyk 0,050 kg

10. Bartosz Lukowski 0,025 kg

Za nami IV Festyn Wędkarski w Chróścinie. Impreza staje się charakterystycz-
na dla wsi i z każdym rokiem nabiera większych rozmiarów. To idealny mo-
ment, aby spędzić miło, z humorem, ze znajomymi, czy rodziną, niedzielne 
popołudnie. - Tegoroczny festyn odbył się w bardzo upalny dzień, ale byliśmy 
na to przygotowani:  jadła, lodów, zimnych napoi i schłodzonego piwa nie bra-
kowało, a każdy mógł znaleźć schronienie przed palącym słońcem, np. w cieniu 
drzew lub nowej altanie – powiedział Józef Malik, szef Klubu Wędkarskiego. 

SPRZEDAM lub WYDZIERŻAWIĘ
 

pole w Ciepielowicach
(2,7 ha - III klasa ziemi) 

Kontakt: 696301065
               784504600

OGŁOSZENIE
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LZS Karczów powstał w 
1961 r. Założył go ów-

czesny dyrektor Stacji Ho-
dowli i Unasieniania Zwierząt 
w Karczowie. Od początku 
istnienia klubu, drużyna rywa-
lizowała w klasach C oraz B, 
z różnymi rezultatami. Przez 
pół wieku istnienia ekipa z 
Karczowa dwa razy otarła się 
o A klasę. Za każdym razem 
zabrakło odrobiny szczęścia. 
Zakończony niedawno sezon 
potwierdził jednak, że „wie-
rzyć trzeba zawsze”.

Cały czas do przodu

Przez wiele lat aktywnym prezesem 
LZS-u był Jerzy Sówka, dzięki któremu 
klub bardzo się rozwinął. W karczow-
skim teamie prężnie działali również 
m.in.: Wojciech Tyc, Roman Idzikowski, 
Leon Trenka, Karol Otręba, Jan Sopa, 
Edward Złocki, Marek Nagiel. Za kaden-
cji prezesa Józefa Gerca, drużyna zrobiła 
kolejny krok w nowoczesność. Zmienione 
zostało boisko, przeniesione z ul. Opol-
skiej na ul. Grobla, wybudowano szatnie. 
Przy tej okazji działacze składają podzię-
kowania władzom Gminy Dąbrowa, któ-
ra w każdym sezonie zaopatruje drużynę 
w nowy sprzęt sportowy. Wójt Marek 
Leja lubi futbol, tworzy wokół niego przy-
jazną atmosferę i oczywiście m.in. dlatego 
takim klubom jak LZS Karczów łatwiej 
funkcjonować.

Nowy prezes, nowa nazwa

Dużym osiągnięciem klubu w latach 90. 
było zdobycie mistrzostwa województwa 
opolskiego w piłce halowej. W LZS-ie 
na początku XXI wieku istniały nawet 
drużyny trampkarzy i juniorów. W ubie-
głym roku klub obchodził 50. rocznicę po-
wstania. Na specjalnie zorganizowanym 
okolicznościowym festynie sportowym 
spotkali się starzy oraz obecni zawodnicy 
i działacze. W 2010 roku nowym prezesem 
został Michał Winsze, dzięki któremu ze-
spół przyjął nazwę Bongo Karczów. Dru-
żyna rozwinęła się sportowo, pozyskała 
nowych zawodników i już po pierwszym 

sezonie zajęła 2. miejsce, które, niestety, 
nie premiowało awansem do A klasy. Ale 
co się odwlecze, to nie uciecze. W drugim 
roku istnienia Bongo ponownie zaliczyło 
drugi „plac”, który tym razem dał wyma-
rzony i pierwszy w 
historii klubu awans 
do A klasy! Gratu-
lujemy i liczymy na 
dobrą passę w nowej 
klasie rozgrywkowej. 
W historczynym sezo-
nie pierwsze skrzypce 
w drużynie grali: w 
bramce niezawodny 
i nieobliczalny Ma-
riusz Adamczyk, 
Ariel Bąk, czyli nasz 
filar obrony, mózg 
środka pola Prze-
mysław Chwaliński 
oraz duet świetnych 
egzekutorów Olek 
Malinowski oraz Se-
bastian Czech. - Fut-
bol to gra zespołowa, 
więc wyróżnić należy 
każdego bez wyjątku 
- dodaje Winsze.

Nie tylko piłka

Ale LZS Karczów 
może się również po-
chwalić kortami teni-
sowymi, na których, 
licznie uwijają się 

miłośnicy tej dyscypliny sportu. Obiekt 
rozwija się z roku na rok. Jeden z kortów 
jest oświetlony, jedyny taki w naszej gmi-
nie. Co roku organizowana jest liga teni-
sa, w tym zapisała się rekordowa liczba 
około 50 zawodników. Korty funkcjonują 
dzięki Wiktorowi Sołędze oraz Adamowi 
Czeszkowi.

Mamy nadzieję, że kolejny sezon w Kar-
czowie będzie równie udany.

 Michał Winsze, Józef Gerc

A klasa - nowe wyzwanie naszego LZS-u

W Karczowie dopięli swego!
Jak Karczów długi i szeroki, na koniec piłkarskiego sezonu zapanowała 
tam wielka radość, bowiem tamtejsza drużyna piłkarska awansowała do 
A klasy. Spełniło się marzenie obecnych działaczy, piłkarzy i kibiców, ale 
także tych, którzy klub zakładali. A było to 51 lat temu...

Tabela po sezonie 2011/12

1. LZS Popielów 20  56 104-12
2. Bongo Karczów 20  50 100-35
3. Polonia Karłowice 20  41 72-31
4. LZS Golczowice 20  34 39-41
5. FC Żelazna 20  28 38-26
6. LZS Niewodniki 20  24 29-37
7. LZS Stobrawa 20 21 39-52
8. LZS Narok 20  19 30-60
9. LZS Sławice 20  16 32-60

10. Bizon Kurznie 20  12 22-73
11. Odra Mikolin 20  12 20-98

            SPORT            

Drużyna z Karczowa przed meczem z Polonią Karło-
wice, na mecie rozgrywek 3. zespołem ligi.



Niebanalne teksty, znane z licznych 
wykonań, nie tracą na aktualności, mimo 
upływającego czasu. Kolejne pokolenia 
starają się mierzyć z bogatą twórczością 
Osieckiej. Studio Piosenki jest dosko-
nałym miejscem do takich prób.  Dodać 
należy, że był to już  kolejny koncert 
w wykonaniu Studia Piosenki z Dąbro-
wy, zaprezentowany w Ciepielowicach. 
Każdorazowo dokonania dąbrowskich 
śpiewaków są przyjmowane bardzo 
życzliwie.

Koncert zatytułowany „Ludzkie gada-
nie” złożony był z ośmiu piosenek Osie-
ckiej wykonywanych solo z towarzysze-
niem zespołu muzycznego oraz trzech 
wykonań grupowych.  Zespół w składzie: 
Paweł Kaliciński – gitara, Łukasz Cho-
miak – gitara basowa, Jakub Osiecki 
– klawisze, Mateusz Pilot – perkusja oraz 
Piotr Gnyszka – saksofon, w znakomity 
sposób ubarwił ten recital. Koncert był 
jednocześnie okazją do podziękowań za 
pracę Justynie Mihułce, która tym wy-
stępem zakończyła przygodę z muzyką 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji. 
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie 
i ożywczego ducha, ale przede wszystkim 
za fachowość prowadzonych zajęć. Swoje 
podziękowania złożyły także adeptki Stu-
dia Piosenki. Był więc tort, kwiaty, uściski 
i łzy… 

Coś się kończy, coś nowego się zaczyna 
- od września zajęcia Studia Piosenki oraz 

zespołu Gospel poprowadzą nowe instruk-
torki - Magda Janoszka i Ania Hume-
niuk. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich 
chętnych do obu zespołów!  

z. janowski

LUDZKIE GADANIE  koncert Studia Piosenki

Spotkanie z Osiecką

Agata Kubicka.

Dominika Płaszczymąka.

22 czerwca świetlica w Ciepielowicach po raz kolejny zapełniła się miłośnikami 
piosenki. Tym razem Studio Piosenki pod kierunkiem Justyny Mihułki zapropo-
nowało mieszkańcom wędrówkę po twórczości Agnieszki Osieckiej.

Kamila Borowicz.


