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18 lat Caritasu

Caritas na Opolszczyźnie obchodzi 20-lecie działalności. Pierwszą placówkę uruchomiono w Dobrzeniu.
W naszej gminie funkcjonuje ona od 1 grudnia 1994
roku (prawie 18 lat). Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie,
żeby tej instytucji miało nam zabraknąć. Niestety,
ale ludzi chorych i samotnych, mających utrudniony
kontakt ze służbą zdrowia, nigdy nie brakuje... Od
samego początku w naszej placówce pracuje Marianna Turczyk (na zdjęciu druga z lewej), pielęgniarka i
kierowniczka zarazem. Czym na codzień zajmują się
panie z Caritasu w Dąbrowie? Szczegóły na str. 10.
reklama

reklama

Z ŻYCIA GMINY

Newsletter Gminy Dąbrowa

Działo się i będzie się działo
W tym numerze „Życia Gminy Dąbrowa” tradycyjnie informujemy o tym,
co wydarzyło się w naszym regionie, gdzie trwają inwestycje i co nas czeka
w najbliższym czasie. W wielkim skrócie wspomnijmy tylko, że odwiedzamy z aparatem dwa place budowy (Orlik w Chróścinie i sala gimnastyczna
w Dąbrowie), rozmawiamy z nowym radnym Karolem Widachą, donosimy
o sukcesach straży ze Sławic, w przededniu urodzin Caritasu odwiedzamy
jego pracowniczki, informujemy o sytuacji naszych drużyn w rywalizacji
ligowej, kończymy sezon tenisowy w Karczowie, wreszcie zapowiadamy
V Bieg Niepodległości i zapraszamy na turniej Darta w Naroku. Słowem
działo się, dzieje się i będzie się działo!
Zapraszamy na Bieg Niepodległości
Od pięciu lat to już w naszej gminie tradycja. 11 listopada zwyczajowo zapraszamy wszystkich pod ciepielowicki pomnik,
gdzie na sportowo uczcimy rocznicę niepodległości Polski. Dotychczas biegaliśmy
w ośmiu kategoriach. Nowością tegorocznego ścigania będzie dodatkowa kategoria.
Rywalizować będą także pięcio-sześciolatki. Zapraszamy. Szczegóły dotyczące
V Biegu Niepodległości na str. 11.
Dart w Naroku
Zapraszamy na IV Andrzejkowy Turniej Darta o Puchar Dyrektora GOKiR w
Dąbrowie. Zawody odbędą się 23 listopada (piątek) o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Naroku. Więcej na str. 11.
Nasi ludzie we władzach
Wiceprezesem zarządu Partnerstwa
Borów Niemodlińskich został Łukasz
Litwinowicz (prezes Stowarzyszenia
Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby”), zaś w Radzie
Decyzyjnej znalazła się Katarzyna Gołębiowska-Jarek, przewodnicząca stowa-

rzyszenia Miłośników Chróściny. Naszym
ludziom gratulujemy. Więcej na str. 5.
Mury coraz wyżej
Na budowie sali gimnastycznej w Dąbrowie dostrzegliśmy, że mury wspinają
się coraz wyżej. Na Orliku w Chróścinie
ostatnio pracowano przede wszystkim nad
odsączaniem wody. Pamiętając obrazki
z Narodowego przed meczem Polska - An-

glia temat wydaje się poważny! Obydwa
obiekty odwiedziliśmy z aparatem fotograficznym. Relacja i zdjęcia na str. 5
(sala gimnastyczna) i 4 (Orlik).
Kwiaty na pożegnanie
Podczas październikowej sesji Rady Gminy Dąbrowa byliśmy świadkami uroczystego
pożegnania sprawującej urząd sołtysa Sławic
Weroniki Wacławczyk, która po upływie
kadencji nie startowała do kolejnych wyborów. Przypomnijmy, że panią Weronikę
zastąpił Janusz Warsitz (rozmawialiśmy
z nim w poprzednim numerze). Była już
sołtyska (na zdjęciu) otrzymała od radnych
i wójta podziękowania i kwiaty.
Sławice dumne ze strażaków
Strażacy ze Sławic osiągnęli międzynarodowy sukces. W zawodach rozegranych
na terenie Czech przegrali tylko z ekipą
Austrii. Zdjęcia i relacja  na str. 2-3.
Wszędzie nowe lampy
Zapewne mieszkańcy gminy dostrzegli, że przy naszych drogach trwa montaż
nowych lamp. Jest to wynik podpisania
1 czerwca br. nowej umowy z Tauronem.
Więcej na te temat piszemy na str. 6.
Karol Widacha nowym radnym
Za nami wybory uzupełniające do Rady
Gminy Dąbrowa z okręgu nr 3 (sołectwa
Dąbrowa, Prądy i Siedliska). Wybierano
następcę zmarłego 14 maja br. Stanisława
Królikowskiego. W wyborcze szranki stanęli Karol Widacha i Kamila Lasota. Ostatecznie nowym radnym został prezes OSP
w Dąbrowie, Karol Widacha. Wywiad
z nowym radnym na str. 3.
(red)

Sukces sławickich strażaków

Wicemistrzowie „na sucho”
28 września drużyna seniorów OSP
Sławice uczestniczyła w zawodach
sportowo-pożarniczych
rozgrywanych w czeskiej miejscowości Dvur
Kralove nad Labem. Zawody były mistrzostwami Czech, które rozgrywano
w tradycyjnym systemie CTiF. System
ten, w odróżnieniu od znanego nam
z zawodów gminnych i powiatowych
systemu, odbywa się całkowicie bez
wody, tj. na „sucho” i wymaga znacznie staranniejszego przygotowania
technicznego oraz motorycznego.



oraz Polski. Rywalizacja odbywała się
w dwóch dyscyplinach: sztafeta pożarnicza 8x50m oraz ćwiczenia bojowe polegające m.in. na złożeniu linii ssawnej
z 4 odcinków oraz zbudowania linii głównej oraz dwóch linii gaśniczych.
Nasi cały czas w czubie

W

zawodach brało udział14 jednostek
strażackich z Czech, rywalizujących o miano najlepszych w kraju, oraz
zaproszone jednostki z Austrii, Słowacji

W konkurencji tej z zagranicznych drużyn najlepiej spisała się ekipa z Austrii,
nic w tym dziwnego, system ten potocznie
zwany jest przecież „Austriak”.
(ciąg dalszy na str. 3)
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PO WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Karol Widacha - nowy radny Gminy Dąbrowa

Pozostaję strażakiem!
Karol Widacha już jako dzieciak chciał zostać strażakiem. Od 2007 roku jest
komendantem OSP w Dąbrowie i strażakiem Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu, a od 2011 prezesem jednostki w Dąbrowie oraz zastępcą prezesa
Oddziału Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie. Od
kilku tygodni także radnym naszej gminy.
- Wygrał pan wybory uzupełniające
i został reprezentantem naszej społeczności w miejsce świętej pamięci Stanisława Królikowskiego. Szanowanego
nauczyciela, lubianego człowieka!
- I, po pierwsze, dla mnie to wielki zaszczyt zastępować taką zacną postać, zaś
po drugie, olbrzymie wyzwanie!
- Teraz trzeba będzie strażacki uniform zamieniać na.. garnitur. Pasuje to
panu?
- Nie chcę, aby zabrzmiało to jak zarozumialstwo, ale startowałem w tych wyborach nie żeby cieszyć się z bycia radnym
gminy, ale by z tej pozycji jeszcze skuteczniej pomagać ludziom.
- W lokalnej społeczności strażacy
mają wielki mir. Nie może pan tego wizerunku nadwyrężyć. Trzeba będzie ostro pracować.
- „Moim celem w życiu pozostaje służyć
Ojczyźnie i jest to moje prawdziwe motto,
a nie puste hasło wyborcze” - takich słów
używałem w mini-kampani przedwyborczej do Rady Gminy. Wszyscy się przekonają, że to nie „puste hasło wyborcze”.
Byłem już na pierszej sesji, intensywnie
wszystkiemu się przyglądam i mam nadzieję, że szybko znajdę dla siebie właściwe miejsce w Radzie Gminy.

Dużą niespodziankę sprawiła natomiast
drużyna ze Sławic, zajmując w tej rywalizacji drugie miejsce. Jeszcze lepiej spisała
się w konkurencji sztafety pożarniczej, nie
mając sobie równych wśród drużyn zagranicznych, a przegrywając o zaledwie 0,4
sek. z najlepszą jednostką z Czech. W ostatecznych rozrachunku jednostka ze Sławic
zajęła 2. miejsce, za co otrzymała puchar
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- Jak pierwsze wrażenia?
- Jako radny byłem pierwszy raz, ale
przecież na różnego rodzaju zebraniach
bywałem wielokrotnie, więc trudno mówić, abym zderzył się z czymś absolutnie
nowym. A co do atmosfery, było sympatycznie. Dziękuję przy okazji radnym za
dobre słowo na „dzień dobry”!
- Będzie pan wykorzystywał dotychczasowe doświadczenia strażaka?
- Grzechem byłoby inaczej! Do straży wstąpiłem jako dzieciak, 16 lat temu,
więc trochę o tej organizacji wiem. Gdy
w 2007 roku przejąłem obowiązki Komendanta OSP Dąbrowa było raptem
sześciu członków OSP, a w tej chwili
jest nas... 60 osób(!), w tym dwie drużyny młodzieżowe dziewcząt i jedna
chłopców. Przeszkolono 20 druhów do
wyjazdów na akcje ratowniczo-gaśnicze.
W tym czasie pozyskaliśmy dwa pojazdy: gaśnicze Volvo, osobowe Deawoo Nexia oraz wiele cennego sprzętu.
I żeby było jasne, uczyniliśmy to w grupie. Strażacy nie są indywidualistami.
- Gracie zespołowo?
- Oczywiście, dlatego mam nadzieję
przydać się bardziej doświadczonym radnym naszej gminy. Oni i mieszkańcy wiedzą, że lubię pracę i jej się nie boję.

- Przydać się w jakiej roli? Na czym
chce się pan koncentrować?
- Wiem doskonale, że celem naszej gminy jest dbałość o sprawne funkcjonowanie
obrony cywilnej i zagrożeń wynikających
z tego zagadnienia.
- Czyli?
- Zajmę się tym, na czym znam się najlepiej, czyli ochroną przeciwpożarową,
z którą mam kontakt 24 godziny na dobę!
Trzeba nam też pamiętać, że jesteśmy gminą nieustannie narażoną na zagrożenia powodziowe, drogowe i kolejowe. Nudził się
więc nie będę.
- Mówimy o całej gminie, ale wybierany był pan z sołectw Dąbrowa i Prądy.
Tym mieszkańcom należy się więc oddzielne słowo od Karola Widachy, już
radnego.
- Oczywiście przede wszystkim dziękuję im za zaufanie! Za chwilę zaczniemy
się spotykać na zebraniach w sołectwach.
Zresztą w Dąbrowie podjąłem się z kolegami strażakami kilku zadań. Trwa zagospodarowanie terenu przy remizie, na
czym skorzystają wszyscy mieszkańcy.
Natomiast od mieszkańców sołectwa Prądy chcę podczas spotkań usłyszeć, jakie są
priorytety.

Rozmawiał (dk)

oraz pamiątkowe dyplomy. Zebrała ponadto wiele pochwał za swoją postawę od
kolegów z Czech. Mało kto wierzył, że dopiero raczkująca w tym systemie drużyna
z Polski pokaże się z tak dobrej strony na
międzynarodowych zawodach. Swoje zadowolenie wyraziła również towarzysząca
jednostce Wiceprezes Zarządu Głównego
ZOSP RP, dh Teresa Tiszbierek.

Był to bardzo udany wyjazd jednostki
z naszej gminy na zawody międzynarodowe. Pozwolił ochotnikom na zebranie
nowych doświadczeń i zawarcia znajomości ze strażakami z sąsiednich państw.
Miejmy nadzieję, że system ten również
u nas zyska w najbliższym czasie na popularności i być może w niedługim czasie
zawody gminne również rozgrywane będą
w systemie CTiF. Byłby to zapewne krok
w dobrym kierunku, a wyszkolenie strażaków w naszej gminie na pewno by na tym
zyskało. Strażacy ze Sławic są jak najbardziej za!
Na zdjęciach strażacy ze Sławic w czeskim Dvur Kralove. Na stronie 3. podczas rywalizacji, na stronie 2.  już jako
szczęśliwi wicemistrzowie podczas prezentacji z pucharem.

Nowe znajomości
Po zawodach wszyscy przyznali, że system jest bardzo atrakcyjny zarówno dla
biorących udział, jak i obserwujących. Od
zawodników wymaga bardzo dokładnego
i starannego przygotowania technicznego.
Każde uchybienie natychmiast skutkuje
otrzymaniem punktów karnych, a zasady
są bardzo jasno sprecyzowane.
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Nasz Orlik niczym Stadion Olimpijski w... Berlinie

Będzie się czym chwalić!
Jak już kilkukrotnie informowaliśmy, we wrześniu ruszyła budowa Orlika
w Chróścinie. Koszt inwestycji to 1 419 000,00 zł, z czego 653 000,00 zł będzie
pochodzić z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a 13 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Planowany termin zakończenia robót to
31 grudnia 2012 r.
Orlik w liczbach

Na naszym Orliku robota idzie pełną parą. Widok od strony szkoły.

U

żytkowników obiektu najbardziej
oczywiście interesuje efekt finalny,
czyli piękna murawa i funkcjonalność
Orlika, z którego mają korzystać wszyscy
mieszkańcy Gminy Dąbrowa. My tymczasem odwiedziliśmy budowę na etapie, gdy
wokół roiło się od potężnych koparek, a w
głębokim dole pracowano nad systemem
odwodnienia. Mogliśmy zatem z bliska
zobaczyć to, czego zwykły śmiertelnik
(czytaj użytkownik Orlika) nigdy nie zobaczy i o czym raczej nie ma pojęcia.
U nas jak w Berlinie
W przypadku infrastruktury sportowej
istotne jest szybkie zagospodarowanie wody
deszczowej w obrębie bieżni i murawy.
Montowany na naszym Orliku Wavin Q-Bic
w zależności od potrzeb może przyjąć rolę
podziemnego zbiornika na wodę deszczową.
Może także, w przypadku przeciążenia istniejącej sieci kanalizacyjnej i braku naturalnych odbiorników pełnić funkcję zbiornika,
z którego woda deszczowa będzie powoli
wsiąkać w grunt. Mówiąc wprost chodzi o
to, aby na Orliku po obfitych deszczach nie
było problemu ze „stojącą” wodą. Ona ma
natychmiast wsiąkać! A że to sprawa absolutnie poważna, przekonaliśmy się 16 października wieczorem, gdy ulewny deszcz
spadł na murawę stadionu Narodowego w
Warszawie. Woda nie wsiąkała i mecz Polska - Anglia się nie odbył! Podobne rozwiązania do naszego zastosowano m.in. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, Motoarenie
Toruń, Torze Lodowym w Ośrodku Sportów



Zimowych w Zakopanem oraz na Stadionie
Olimpijskim w... Berlinie. Sądząc więc po
wymienionych przykładach, nasz Orlik równał będzie do najlepszych!
Obiekt dla każdego
Orlik umożliwi dostęp do aktywnego
uprawiania sportu wszystkim mieszkańcom Gminy. Dla 10 LZS-ów sekcji piłki
nożnej, będzie doskonałą bazą treningową
przez cały rok. Ponadto boiska do siatkówki i koszykówki pozwolą rozwinąć
zainteresowania również tymi dyscyplinami sportu. Nieodpłatna dostępność obiektu
dla społeczności lokalnej przyczyni się do

- boisko piłkarskie o nawierzchni z
trawy syntetycznej i wymiarach 30m x
62m (pole do gry 26m x 56m) – ogrodzone o wysokości 4m, wyposażone
w piłkochwyty, wyposażenie sportowe
trwale montowane do podłoża (dwie
bramki do gry w piłkę nożną);
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni
poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m
– ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem
o wys. min. 4m, wyposażenie sportowe
montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet
wyposażenia do gry w piłkę siatkową),
- budynek sanitarno-szatniowy o
powierzchni użytkowej 58m2, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy, spełniający wymogi
funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół
higieniczno-sanitarny, pomieszczenie
gospodarza obiektu i trenera środowiskowego,
- oświetlenie kompleksu – 10 słupów
oświetleniowych: boiska piłkarskiego
i boiska wielofunkcyjnego

Nowoczesny system odwodniania od kuchni. Pracownicy układają głęboko w ziemi
urządzenia przypominające skrzynki. To one będą odsącząc zbierającą się wodę. Obiecujemy, że lepiej niż na Stadionie Narodowym w Warszawie.
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Śledzimy postępy inwestycji przy szkole w Dąbrowie

Sala wyrasta z ziemi
Do końca grudnia 2013 roku jeszcze szmat czasu, ale my już teraz na bieżąco
przyglądamy się postępom związanym z budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dąbrowie. Oto garść informacji związanych z tą wyczekiwaną
przez uczniów i nauczycieli inwestycją oraz zdjęcie z placu budowy zrobione
15 października.

Sala gimnastyczna w liczbach
Budynek pomieści do 200 osób. Sala
będzie posiadała następujące gabaryty
zewnętrzne: długość – 44,55 m, szerokość – 35,80 m, wysokość – 9,92 m od
terenu do najwyższego elementu dachu. Powierzchnia użytkowa 1274,97
m2, pow. całkowita 1378,33 m2, pow.
zabudowy 1219,12 m2, kubatura całości 8985,00 m3. Płyta boiska ma wymiary 20 m x 40 m.
Planowana sala gimnastyczna o powierzchni 1012,94 m2, będzie zbudowana
przy Zespole Szkół w Dąbrowie, który posiada 17 oddziałów (klas), uczy się w nim
ponad 300 dzieci i jest największą placówką w Gminie. Znajdująca się tam obecnie sala do ćwiczeń i lekcji wychowania
fizycznego ma tylko 129 m kw., co bardzo
utrudnia przeprowadzanie gier zespołowych i zabaw sportowych.
Pierwsza taka w Gminie
Obecnie Gmina Dąbrowa nie posiada
pełnowymiarowej sali gimnastycznej, która umożliwiałaby przeprowadzanie takich

gier, np. w piłkę ręczną. Realizacja inwestycji ułatwi przeprowadzanie zajęć wychowania fizycznego dla uczniów.
Koszt inwestycji to ponad 3,5 mln zł.
Około 1,3 mln zł będzie pochodzić ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem będzie przystosowana do ćwiczeń gimnastycznych
oraz gier (na przepisowej pełnowymiarowej powierzchni) piłki ręcznej, siatkówki,
koszykówki i tenisa oraz wyposażona w
4 kosze treningowe do koszykówki na ścianach bocznych i drabinki gimnastyczne.
Powstanie także zaplecze sali w łączniku

z magazynem na sprzęt sportowy, zapleczem szatniowo-sanitarnym, pomieszczeniem trenera, pokojem nauczycielskim
oraz salka kultury fizycznej.
Będziemy tam zaglądać
Zważywszy, że szkoła nie ma aktualnie
sali gimnastycznej nie trudno zrozumieć,
że jest ona wytęskniona przez dzieciaków.
Nauczyciele wychowania fizycznego za
kilkanaście miesięcy będą mogli śmiało
mówić, że warunki do pracy mają prawdziwie... olimpijskie. Co kilka miesięcy
będziemy wracać na budowę, by obserwować, czy wszystko idzie jak należy. (r)

XI Walne Zebranie Członków Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Nasi we władzach
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ma nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną
i Radę Decyzyjną, które wybrano podczas XI Walnego Zebrana Członków
w Wawelnie. Miło nam poinformować,
że we władzach znaleźli się także
przedstawicie z naszej gminy.
Wiceprezesem zarządu został Łukasz
Litwinowicz (prezes Stowarzyszenia
Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby” - na zdjęciu u
góry), zaś w Radzie Decyzyjnej znalazła
się Katarzyna Gołębiowska-Jarek, przewodnicząca stowarzyszenia Miłośników
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Chróściny (poniżej na pierwszym planie).
Prezesem Zarządu pozostała Jadwiga
Wójciak.
Na zebraniu obecny był m.in. wójt Marek Leja i to on rekomendował do zarządu Litwinowicza. Nasza gmina, w tym
GOKiR, przodują w rankingu instytucji
pozyskujących środki na odnowę wsi.
Z uzyskanych w ten sposób środków gmina wspomogła np. budowę niedawno oddanego boiska w Sławicach, zaś ośrodek
kultury pozyskał środki m.in. na dofinansowanie kolejnych Dąbrowskich Spotkań
z Poezją Śpiewaną „Zamczysko”. (red)
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Uczniowie, którzy nie chcą o sobie zapomnieć!

Pielęgnują wspomnienia
Spotkanie klasowe po 35 latach od zakończenia nauki w sławickiej podstawówce. Gdy zagadnęliśmy o tę przemiłą uroczystość Marię Śmigulec, wychowawczynię od I do VIII klasy dzieci z lat 1969-1977, nauczycielka nie skrywała emocji. Znowu przeżywała spotkanie z 28-29 lipca tego roku. Jej głos drżał,
ale opowiadała chętnie.

Ruch przy naszych drogach

Nowe lampy
Zapewne mieszkańcy gminy zauważyli, że od jakiegoś czasu pracownicy
firmy Tauron instalują w naszej gminie nowe lampy. Spieszymy zatem
z garścią informacji w tej sprawie.
Tym bardziej, że obecne prace energetyków to efekt wieloletnich i bardzo ciężkich negocjacji zakończonych
sporym sukcesem Gminy Dąbrowa.
1 czerwca została podpisana umowa
dotycząca modernizacji oświetlenia
drogowego na terenie Gminy.
odernizacja polegać będzie na wymianie dotychczasowych zużytych
opraw na nowe, energooszczędne. Aktualnie na terenie naszej gminy są 769 oprawy,
będące własnością Tauronu i 102 oprawy
należące do Gminy Dąbrowa. Planowane
jest dowieszenie 181 opraw, co łącznie da
1052 nowe lampy na terenie wszystkich
15 naszych sołectw.
Modernizacja obejmuje tylko oprawy na
istniejących już słupach energetycznych.
Wszelkie dobudowy nowych słupów
oświetleniowych wiążą się z tworzeniem
oddzielnego projektu, uzyskaniem pozwoleń na budowę, warunków podłączenia
- jest to zadanie inwestycyjne finansowane z budżetu Gminy, które sukcesywnie
będzie realizowane. Obecnie na przykład
trwa budowa oświetlenia przy ul. Wodociągowej w Dąbrowie. Zamontowane zostanie osiem słupów stalowych. Z każdego z nich popłynie światło o mocy 70 W.
Wartość zadania wynosi blisko 32 tysiące
złotych.
(ms)

M



Emocje, emocje, emocje...
- Przypomnę najpierw nasze spotkanie
w 2002 roku, z okazji 25-lecia ukończenia
przez nich szkoły. Od razu kazali mi siebie rozpoznawać. Byłam szalenie zdenerwowana i wzruszona. Nie poznałam tylko
Margity Michalczyk, która zaraz po podstawówce wyjechała i nigdy przez te lata
jej nie widziałam. Z okrągłej buzi zrobiła
się bardziej podłużna - wspomina pani
Maria.
Do Sławic przyjechała z Mazur. Ona zaczynała pracę w podstawówce, oni szkolną edukację w I klasie. Została ich wychowawczynią. Do końca VIII klasy z przerwą
na dwa urlopy macierzyńskie.
- To była nowość dla nich i dla mnie.
Ja poznawałam ich, a oni mnie. Chciaż to
była bardzo liczna klasa, nie pamiętam,
aby sprawiali problemy. Powiem więcej,
dodawali mi motywacji, a dodatkowo
świetnie współpracowałam z rodzicami wspomina.
Pierwsze spotkanie to masa emocji. Nauczycielka nie wierzyła, że do niego dojdzie. Zwłaszcza, że znakomita większość
jej uczniów dzisiaj mieszka za granicą, ale
Hubert Dudek, Roman Przybyła i Rajmund Lecybil jako organizatorzy dopięli
swego. Trzy czwarte klasy przyjechało. Ci
co tutaj nie mają już rodziny, załatwiali
hotel.
- Wszyscy wciąż żyją? - zapytaliśmy
nieśmiało.
- Tak. Jednemu podczas tegorocznego
spotkania nie wytrzymały emocje i był tylko w sobotę. Drugi, moment przed spotka-

niem miał wypadek... - słyszymy w odpowiedzi.
Oczywiście spotkanie klasowe było wyśmienitym pretekstem do wspomnień, bo
one liczyły się najbardziej. Wspominali
więc różne rzeczy. Psikusy też. Jak poszli
na wagary, jak przeskakiwali przez płoty,
jak zadeptywali trawę. A co wypomnieli
po latach swojej wychowawczyni?
- Nic! Sama też nie pamiętam złych
chwil. Wiadomo, że przejmowałam się,
jak poszli na wagary, ale żadnych scysji
nigdy nie było. Wspominając czasy swojego dzieciństwa wczorajsi uczniowie, a
dzisiejsi rodzice zastanawiają się: „jak to
jest, że teraz rodzice przybiegają do szkoły
z pretensjami?” Mówią: „my dostawaliśmy w szkole uwagę lub pałę, to w domu
była druga kara!” Sądzę, że chcieliby, aby
dzieci były takie, jak oni wtedy - wtrąca
pani Maria.
Do zobaczenia już za 5 lat
Czy będą kolejne spotkania? Uczniowie
rocznika 1969-77 już je planują, ale z małą
korektą. Teraz czas szybciej biegnie, więc
chcą spotkać się za 5 lat.
- Sama będę za nimi wydzwaniała.
Chciałabym namówić tych, którzy nie
przyjechali w 2002 roku i teraz - zapewnia
pani Maria.
W lipcu przyjechał na przykład uczeń,
który już w IV klasie zaczął chodzić do
podstawówki w Opolu, a do VIII klasy
uczęszczał ze swoją byłą klasą na religię
w Sławicach. Był przeszczęśliwy.
Wysłuchał (dk)
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SPORT, REKREACJA

Po miesiącu spodziewaliśmy się lepszych wieści z boisk. W okręgówce
Mechnice spadły z 12. na 13. pozycję, w klasie A Bongo Karczów nadal
jest przedostatnie, a w klasach B LZS
Wrzoski i LZS Żelazna nie są już liderami w swoich grupach. Mimo tego
nasz raport jest optymistyczny!
Idzie ku lepszemu?
Drużyna z Mechnic jest postrachem
bramkarzy rywali (lepiej w tym względzie
radzą sobie tylko dwie czołowe drużyny),
ale co z tego, skoro tylko w Proślicach
jest bardziej dziurawa obrona! Powody do
zadowolenia jednak są. Nasz zespół 4-3
zwyciężył na stadionie liderującego KraKlasa okręgowa; grupa opolska I
1. KS Krasiejów
11 27 33-12
2. Stal Brzeg
11 26 35-13
3. Start II Namysłów
11 22 24-17
4. Start Dobrodzień
11 18 16-13
5. Unia Murów
11 18 13-11
6. LZS Rudniki
11 17 20-20
7. Silesius Kotórz Mały 11 17 16-20
8. Naprzód Jemielnica 11 16 25-26
9. Widawa Lubska
11 15 25-29
10. Źródło Krośnica
11 14 25-20
11. LZS Rybna
11 13 22-19
12. Skalnik Tarnów Op. 11 13 24-34
13. LZS MECHNICE 11 13 31-35
14. Unia Kolonowskie 11 10 22-34
15. LZS Proślice
11 7 22-40
16. LZS Przywory
7 7 18-28

Drgnęło w Mechnicach
siejowa. Zespół nie załamał się, gdy po 20
minutach przegrywał 0-2, bowiem jeszcze przed przerwą chłopcy odpowiedzieli
czterema trafieniami (w 26. minucie Dennis Greinert, w 27. Andrzej Tudyka oraz
w 37. i 40. Damian Kampa). Gładkie 4-0
z Rudnikami to popis Krzysztofa Niedworoka, autora wszystkich goli! A więc
dopiero w 10. kolejce udało się nie stracić
gola i wygrać do zera. Nasz stoper Rafał
Kaliński przed meczem odebrał puchar za
100 meczów w okręgówce. - Odzyskaliśmy

morale - mówił po meczu zadowolony trener Krystian Golec.
Nie liderzy, ale dobrze
W B klasie Wrzoski i Żelazna straciły
przodownictwo, ale nadal grają dobrze.
Pierwsi m.in. ograli gładko 3-0 Deltę, zremisowali z liderującymi rezerwami Odry
i rozgromili w derby gminy Prądy (6-2).
Żelazna poległa tylko w Golczowicach,
a ekipom Kurznie i Skarbiszów wpakowała aż 11 goli!
(red)

TABELE grup, w których grają nasze drużyny (stan na 14.10.2012 r.)
Klasa A; grupa Opole III
1. LZS Kup
9 23 24-2
2. LZS Popielów
9 21 25-10
3. Rodło Opole
9 20 28-12
4. LZS Brynica
9 16 23-16
5. Stal Osowiec
9 16 19-11
6. Gazownik Wawelno 9 15 21-15
7. Start Siołkowice St. 9 14 22-16
8. Rudatom Kępa
9 13 19-17
9. TOR II Dobrzeń W. 9 8 13-18
10. LZS Luboszyce
9 7 19-41
11. Victoria II Chróścice 9 6 25-33
12. LKS Chmielowice 9 6 15-23
13. Bongo KARCZÓW 9 5 17-34
14. Groszmal Opole
9 3 2-24

Rajd pieszy turystycznym szlakiem
z Dąbrowy do Lipowej odbył się w sobotę 13 października. Dwie i pół godziny marszu zakończone ogniskiem
i wspólną zabawą. Uczestnicy wędrówki nie mogli się nudzić, nie zauważyli też zmęczenia. A wszystko
zasługą nieocenionego Tadeusza
Kota, który o przyrodzie wie wszystko, albo prawie wszystko. I pięknie
o niej opowiada. Impreza zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Dąbrowie udała się znakomicie. Zwłaszcza, że po dotarciu do
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Cztery gole Niedworoka i puchar dla Kalińskiego

Klasa B; grupa Opole II
1. Odra II Opole
7 17 22-6
2. Polonia Prószków
7 16 29-11
3. LZS WRZOSKI
7 16 24-10
4. Tempo Opole
7 13 17-10
5. Swornica II Czarnow. 7 12 22-12
6. LZS PRĄDY
7 10 15-20
7. LZS Przechód
7 9 15-20
8. MECHNICE II DĄBR. 7 9 21-20
9. LZS Komprachcice
10. Delta Bielice
11. Gazownik II W.
12. LZS Malerzowice

7
7
7
7

6
6
6
3

20-21
17-34
8-17
13-32

Klasa B; grupa Opole III
1. LZS Skorogoszcz
7 19 24-10
2. LZS ŻELAZNA
7 16 29-11
3. LZS Świerkle
7 13 14-10
4. Polonia Karłowice
7 12 23-10
5. LZS SŁAWICE
7 12 23-15
6. LZS Golczowice
7 10 17-16
7. LZS Przysiecz
6 7 22-20
8. LZS SKARBISZÓW
9. Odra Mikolin
10. LZS NIEWODNIKI
11. Bizon Kurznie
12. LZS NAROK

7
7
7
7
6

6
5
3
3
3

10-17
15-25
7-24
15-32
8-17

Rajd pieszy z Dąbrowy do Lipowej

Ziemniak i... „Cieniasy”
Lipowej „rajdowców” czekało „świętowanie ziemniaka”!
Mieszkańcy Lipowej wcześniej rozpalili
ognisko, na które przygotowali ziemniaki
i kiełbaski. Tamtejsza młodzież najbardziej czekała na zabawy i konkursy, które cieszyły się sporym zainteresowaniem.
Punktem kulminacyjnym miał być mecz
piłkarski lipowskiej młodzieży z... „Cieniasami” - tak nazywani są tam dorośli
sympatycy „kopanej”. Najwyraźniej faworyzowana młodzież zlekceważyła „Cieniasów”, zwłaszcza, że po kilku minutach
prowadziła już 3-0. Ostatecznie skończyło
się wygraną „Cieniasów” 9-5, którzy zaraz
po spotkaniu wspaniałomyślnie zaproponowali młodym oddanie swojej nazwy.
Kilka godzin obcowania z przyrodą na
świeżym powietrzu, zastrzyk wiadomości przekazanych przez Tadeusza Kota,

zabawy, konkursy, mecz piłkarski, biesiada przy ziemniaku, pieczonej kiełbasie
i smacznym, domowej roboty kompocie.
Na koniec przygotowano drobne upominki od sołectwa dla najmłodszych. Nic
dziwnego, że wszyscy wracali do domów
uśmiechnięci i już rozmawiali o kolejnej
tego typu imprezie. - Trzeba to powtórzyć
- stwierdziła radna Joanna Gasek.(gokir)
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Święty Franciszek z Asyżu „trzyma” z przedszkolakami z Naroka

Pamiętają o patronie

Przedszkolaki w Naroku za patrona mają św. Franciszka z Asyżu. Dyrektor
placówki, Gizela Przybyła, co roku dba o to, aby pamięć o założycielu zakonu
Franciszkanów była należycie pielęgnowana. Nie inaczej było 4 października,
w dniu, w którym Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Franciszka. Była
to 3. rocznica nadania przedszkolu w Naroku imienia Św. Franciszka z Asyżu.
Przedszkolaki, kadra pedagogiczna,
mieszkańcy Naroka oraz przedstawiciele
Urzędu Gminy najpierw udali się na mszę
świętą, a bezpośrednio po niej maluchy
znakomicie odegrały kilka scenek teatralnych pokazujących świętego Franciszka
oraz jego filozofię życia. Następnie dyrektor oficjalnie pasowała na przedszkolaków dzieci, które we wrześniu rozpoczęły
uczęszczanie do narockiej placówki. Były
uściski, okolicznościowy dyplom oraz ciesząca się największym zainteresowaniem
maluczkich tabliczka... czekolady.
Impreza miała miejsce w pięknie przystrojonym ogródku Przedszkola w Naroku.
Na uroczystość przybyło wielu rodziców
przedszkolaków, a Gminę Dąbrowa reprezentował zastępca wójta, Erwin Marsolek.

Na zdjęciach maluchy podczas przedstawienia. U dołu z prawej dyrektor
Gizela Przybyła.
(red)

Piękna wystawa

Siostry z Karczowa
W bibliotece w Karczowie wciąż można zobaczyć wystawę poświęconą siostrom zakonnym z tej miejscowości. Siostry Antonia, Maria Teresa i Maria
Emanuela wychowały się w Karczowie, a teraz służą ludziom w Polsce i na
świecie. Wystawę przygotowała Kazimiera Jeziorańska. W czasie jej otwarcia
obecna była m.in. jedna z sióstr (Antonia), proboszcz z Karczowa Marcin Bonk
oraz wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja.

P

iękne zdjęcia z różnych misji, przedruki tekstów o naszych siostrach
- wszystko to można wciąż zobaczyć w
karczowskiej bibliotece. Siostra Antonia
Gruntowska do zakonu wstąpiła w 1975
roku. Obecnie jest w Raciborzu. Opiekuje
się dziećmi z biednych rodzin, wydaje posiłki bezdomnym. Z zawodu jest krawcową i między innymi tego fachu uczy podopiecznych. Siostra Maria Teresa Trenka,



jak siostra Antonina także wstąpiła do zakonu w Raciborzu, tylko rok później. W
latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku
pojechała do Ghany. Z zawodu księgowa.
W Ghanie prowadziła m.in. księgowość
w miejscowym szpitalu. Obecnie przebywa w miejscowości Adeemmra. Siostra
Maria Emanuela Wiercimok do zakonu wstąpiła w 1983 roku, w Nysie do
sióstr Elżbietanek. Od 2006 roku przeby-

wa w Gardona Riviera, gdzie prowadzi
dom wypoczynkowy. Ona i mieszkające
z nią siostry wspierają finansowo inne siostry, które przebywają w Brazylii, Boliwii,
Paragwaju, Gruzji czy Jerozolimie.
- Siostry znakomicie reklamują nasz
Karczów - powiedział ks. Marcin Bonk.
- Dopóki będzie zainteresowanie, wystawa będzie czynna - zapewnia Kazimiera
Jeziorańska. - Niech pan spojrzy na list
od Inocenta Kanaye Kataki. Temu chłopcu
z Togo pomagają nasi parafianie - mówi.
„Kupiłem ubranie sportowe (na w-f),
inne ubranie, buty. Ponadto zeszyty i inne
rzeczy do nauki. Jestem na zawsze waszym
dzieckiem” - czytamy podziękowanie Katakiego z 2007 r. Dzisiaj ten chłopiec jest
20-letnim mężczyzną, ale nadal pamięta,
że sporo zawdzięcza pewnej małej społeczności z dalekiej Polski, w której jest
mała miejscowość Karczów...
(red)

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

SZKOŁY

Uwierz w siebie i wygraj!
Gimnazja z Gminy Dąbrowa przystąpiły do realizacji kolejnego Projektu zatytułowanego „Uwierz w siebie - wygraj przyszłość II”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych.
W ramach Projektu realizowane są następujące zadania:
. Szkolny Ośrodek Kariery - specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne realizowane w gimnazjach w Chróścinie,
Dąbrowie i Żelaznej, które odbędą się w
weekendy.
. Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne „Piknik profilaktyczny” dla uczniów klas I-III gimnazjów w Dąbrowie,

1
2

Chróścinie, Żelaznej. Uczniowie rozszerzą
wiedzę na temat zagrożeń uzależnieniami.
. ICT narzędziem do pracy i zdobywania wiedzy w naukach przyrodniczych
i matematycznych - pozalekcyjne zajęcia
realizowane w 3 gimnazjach gminy Dąbrowa. W programie warsztatay przyrodnicze,
3-dniowa wycieczka do Obserwatorium
Astronomicznego i Ogrodu Botanicznego
we Wrocławiu, Obserwatorium Meteoro-

3

W poszukiwaniu... kluczy
Wszyscy uczniowie szkół podstawowych z Gminy Dąbrowa zostali objęci Projektem pn. „Wiara w siebie kluczem do sukcesu II”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług edukacyjnych.
W ramach Projektu realizowane są następujące zadania:
. Zajęcia psychologiczno - pedagogiczne „Piknik” profilaktyczny realizowane we wszystkich czterech szkołach podstawowych w gminie Dąbrowa. Program
pozwoli na poprawę umiejętności komunikowania się, wzrost poczucia własnej wartości, samooceny oraz zdobycie wiedzy w
zakresie sposobów przeciwdziałania agresji i uzależnieniom.
. Terapia pedagogiczna - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne realizowane
w czterech PSP w gminie Dąbrowa. Program uwzględniał będzie terapeutyczne
kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia się i wzrost poczucia
własnej wartości.
. ICT narzędziem do pracy i zdobywania wiedzy w naukach przyrodni-

1

2
3
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czych i matematycznych realizowane we
wszystkich szkołach podstawowych w
gminie Dąbrowa. Podczas zajęć w szkole
uczniowie poznają teorię i przeprowadzą
doświadczenia dotyczące wody, powietrza
i skał. Wyjadą też do Ojcowskiego Parku
Narodowego i w Góry Stołowe.
. I ja jestem artystą - pozalekcyjne warsztaty artystyczne (weekendowe i wyjazdowe) kształtujące kreatywną postawę
wobec sztuki realizowane w PSP w Dąbrowie. Zajęcia rozwijające świadomość i
ekspresję kulturową. Planowany jest wyjazd do teatru, 5-dniowe warsztaty w Jarnołtówku i 3-dniowy wyjazd edukacyjny
do Muzeum Kasprowicza, Makuszyńskiego i Hasiora.
. Zajęcia dziennikarsko - pisarskie z
elementami języka angielskiego realizowane w PSP w Chróścinie. W planie 3

4

5

logicznego na Śnieżce oraz Arboretum w
Wojsławicach.
. I ja jestem artystą-warsztaty artystyczne (weekendowe i wyjazdowe)
realizowane w PG w Dąbrowie kształtujące kreatywną postawę wobec sztuki. W
programie m.in. wyjazd do teatru, 5-dniowe warsztaty w Jarnołtówku i 3-dniowy
wyjazd edukacyjny do muzeów Makuszyńskiego, Kasprowicza i Hasiora.
. W świecie teatru-warsztaty realizowane w Publicznym Gimnazjum w Żelaznej. W programie 2 wyjazdy do teatru i
warsztaty teatralne.
. „Nie taki język straszny jak go malują” - pozalekcyjne zajęcia językowo
artystyczne realizowane w Publicznym
Gimnazjum w Chróścinie. W programie
2-dwudniowy wyjazd edukacyjny do Muzeum Narodowego, Karykatury i Łazienki
Królewskie w Warszawie.

4
5
6

wyjazdy edukacyjne do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach, Muzeum Drukarstwa w Cieszynie oraz Izby Regionalnej
na Podhalu.
. Mam pomysł na bajkę-pozalekcyjne
zajęcia warsztatowe kronikarsko-teatralno-bajkowe z wykorzystaniem animacji komputerowej, realizowane w PSP w
Naroku. W programie 2 wyjazdy do kina,
w celu obejrzenia filmów animowanych, 2
do teatru, wycieczkę edukacyjną do Wytwórni Filmów Animowanych w Łodzi, do
Ogrodu Bajek w Międzygórzu.
. Pozalekcyjne zajęcia artystyczne wyzwalające potrzebę ekspresji ruchowej,
muzycznej i plastycznej realizowane w
klasach I-III w 4 podstawówkach gminy
Dąbrowa. W programie różne techniki plastyczne (min. lepienie z gliny w Muzeum
Wsi Opolskiej) i muzyczne (min. audycje
muzyczne w szkole, umożliwiające czynny kontakt z muzykami i instrumentami).
. Potrafimy porozumiewać się - zajęcia
pozalekcyjne ukierunkowane na pokonywanie barier w komunikacji w języku
obcym realizowane w PSP w Sławicach.
Uczniowie improwizować będą scenki rodzajowe w j. niemieckim.
Materiały opracowane przez koordynatora projektów „Uwierz w siebie - wygraj przyszłość II” oraz „Wiara w siebie
kluczem do sukcesu II”.

6

7

8

 

CARITAS W PRZEDEDNIU URODZIN

W grudniu nasz Caritas skończy 18 lat

Można na nich polegać!
Caritas na Opolszczyźnie obchodzi 20-lecie działalności. Pierwszą taką placówkę uruchomiono w Dobrzeniu. W naszej gminie Stacja Opieki Caritas funkcjonuje od 1 grudnia 1994 r. Działalność Stacji finansowana jest przez władze samorządowe oraz Opolski i Śląski NFZ. Nasza Stacja co roku wygrywa konkurs
ofert w zakresie pomocy społecznej. Z tego tytułu otrzymuje 150 tys. zł. Są
to środki z budżetu Gminy. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie, żeby tej instytucji
miało na naszym terenie zabraknąć. Niestety, ale ludzi chorych i samotnych,
mających utrudniony kontakt ze służbą zdrowia, nigdy nie brakuje... Od samego początku w dąbrowskiej placówce pracuje Marianna Turczyk, pielęgniarka
i kierowniczka zarazem.

Caritas w Dąbrowie w liczbach
(policzone za okres
25.02.2011-31.12.2011)
550
3.405
5.794
1615
2.868
1113
403

- tylu było pacjentów
- tyle wizyt domowych
- tyle wszystkich czynności
w tym m.in.:
- czynności
higieniczno-pielęgnacyjne
- czynności zabiegowe
- czynności zabiegowe
- tyle osób skorzystało
ze sprzętu

Nasze panie z Caritasu: od lewej Agnieszka Szymańska (fizjoterapeutka), Marianna
Turczyk (pielęgniarka, kierowniczka Caritasu w Dąbrowie), Kamila Damboń (pielęgniarka), Regina Woszek (fizjoterapeutka). Na zdjęciu brakuje Justyny Porady (fizjoterapeutki), Magdaleny Buhl (pielęgniarki) i Anny Turczyk (opiekun medyczny).
- Zaczynałyśmy przy ul. Opolskiej 14
w Sławicach - wspomina pani Marianna.
- Naszą placówkę uruchamialiśmy z ks dyrektorem Arnoldem Drechslerem i ks. dyrektorem rejonu Opole Piotrem Kondzielą.
Pierwsze dwa lata Caritas funkcjonował
właśnie w Sławicach, a w tym czasie gmina
przygotowywała pomieszczenia w budynku w Dąbrowie, gdzie mieści się obecnie.
W tamtym czasie o komputerach nie mogło
być mowy, za to nie brakowało sprzętu pomagającego w opiece nad chorymi w domu.
- Bo taka jest właśnie nasza rola - chórem
zapewniają kierowniczka i pielęgniarka Kamila Damboń. Wtedy były trzy panie, dzisiaj
jest siedem. Widoczne na zdjęciu i wspomniane już Marianna Turczyk i Kamila Damboń, a
także Agnieszka Szymańska, Regina Woszek
oraz nieobecne na fotografii Justyna Porada,

Magdalena Buhl i Anna Turczyk. Priorytetem pracy Caritasu jest opieka nad starszymi,
choć nie brakuje też ludzi w średnim wieku
i dzieci. - Tych ostatnich jest coraz mniej, ponieważ lekarze przestali szafować zastrzykami dla dzieci, a to był nasz najczęstszy powód
odwiedzin dzieci - opowiada Marianna Turczyk. - Codziennie każda z nas odwiedza od 8
do 15 pacjentów, których mamy we wszystkich
wioskach gminy. Niektórymi opiekujemy się
od początku działania placówki, czyli prawie
18 lat! Utrzymanie higieny ciała, odżywianie,
kontrola leków, zaopatrzenie w lekarstwa. Oto
nasza codzienność - wtrąca Kamila Damboń.
Caritas w Dąbrowie w tym roku był gruntownie wyremontowany (gabinet i stacja).
Na ten cel wydano 100 tysięcy złotych, m.in.
z ofiary od ludzi. Z ostatnio zakupionego
sprzętu wymienić należy m.in. dwa łóżka

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,
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elektryczne sterowane pilotem, wannę do
mycia głowy w łóżku oraz sporo drobnego
sprzętu, jak kule, balkoniki, chodziki, wózki.
Cennym nabytkiem są także koncentratory
tlenowe. - Dzięki takim aparatom ludzie chorzy funkcjonują w domach, a nie w szpitalach - zauważa pani Kamila. - Bardzo duże
ilości używanego sprzętu otrzymujemy od
pana Berda Mosera (na zdjęciu powyżej
z prawej). Ten mieszkaniec Niemiec systematycznie organizuje transporty dla Diecezji Opolskiej. Bardzo mu jesteśmy wdzięczni
- twierdzi pani Marianna.
Pamiętajmy na co dzień, że między nami
są pielęgniarki i fizjoterapeutki zawsze gotowe do pomocy. Jak trzeba, w weekendy
i święta. Na paniach z Caritasu można polegać.

(dk)

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. 2., 11. i 12. - 2,50 zł
brutto/ 1 cm2 ; strony czarno-białe - 1,50 zł brutto/ 1cm2.
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PRZED NAMI

Czekamy pod pomnikiem w Ciepielowicach

Przed nami V Bieg Niepodległości
Piąty Bieg Niepodległości odbędzie się 11 listopada w Ciepielowicach. Jak co
roku, bieg jest elementem rocznicy obchodów Święta Niepodległości w gminie
Dąbrowa. W ubiegłym roku na starcie stanęło niemal 140 osób, które rywalizowały w ośmiu kategoriach wiekowych.

N

owością V Biegu Niepodległości
będzie dodatkowa kategoria wiekowa startujących obejmująca pięcioi sześciolatków. Warunkiem uczestnictwa
zawodników w tej kategorii będzie przybycie maluchów na start z rodzicami lub
opiekunami prawnymi. Zgodnie z Regulaminem Biegu, w młodszych kategoriach
wiekowych rywalizują uczniowie szkół
z gminy Dąbrowa, zaś w kategorii seniorów (ma ona charakter otwarty) mogą startować także biegacze spoza gminy.
Przypomnijmy, że na biegaczy czekamy
pod pomnikiem w Ciepielowicach 11 listopada. Pierwszy bieg ok. 11.30.
Zgłoszenia uczniów przyjmują nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół
z terenu naszej gminy. Zapisy uczestników

w biegach seniorskich prowadzi Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
pod nr tel. 77 464 10 10 w. 213. Zgłaszać
można się również na godzinę przed rozpoczęciem pierwszego biegu, w Biurze
Zawodów w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach (ul. Długa 18a). Na zdjęciu
poniżej start do biegu klas I-III w ubiegłym roku.
Rodzaje kategorii:
- Pięcio-sześciolatki (dziewczęta i chłopcy)
- Klasy I-III SP (dziewczęta i chłopcy)
- Klasy IV-VI SP (dziewczęta i chłopcy)
- Gimnazjum
(dziewczęta i chłopcy)
- Seniorzy – Kategoria Open

(kobiety i mężczyźni)
(gokir)

Plan obchodów
Dnia Niepodległości:
11.00 - Początek uroczystości pod
Pomnikiem w Ciepielowicach
- Hymn
- Przemówienie Przewodniczącego
Rady Gminy Dąbrowa
- Przemówienie Wójta
Gminy Dąbrowa
- Złożenie kwiatów pod
obeliskiem
11.30 Biegi w poszczególnych
kategoriach
13.30 Wręczenie nagród zwycięzcom

Przed nami IV Andrzejkowy Turniej Darta w Naroku na godzinę przed rozpoczęciem rozgrywek. Turniej rozgrywany

Lotki w dłoń!

będzie w dwóch kategoriach wiekowych. Na zdjęciu zawody
z 2011 r. Radny Marek Wocka i prezes LZS Narok Kazimierz
Filipiuk przyglądają się, jak im poszło.
(gokir)

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie organizuje IV Andrzejkowy Turniej Darta o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
Zawody odbędą się 23 listopada (piątek) o godz. 16.00
w świetlicy wiejskiej w Naroku.
Zawody będą rozgrywane w systemie „high score” - o zwycięstwie zadecyduje suma punktów uzyskanych w kolejnych
rundach. Osoby zainteresowane udziałem w turnieju mogą się
zgłaszać do 19 listopada pod nr tel. 077 464-10-10 w. 213 lub

PAŹDZIERNIK
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Koniec sezonu tenisowego w Karczowie

Piąta edycja ligi tenisowej dla Kuby
29 września spotkaniami finałowymi zakończyła rozgrywki liga tenisa LZS Karczów. Blisko 300 turniejowych spotkań rozegrano na kortach Karczowa i Dąbrowy. Na starcie stanęło 36 zawodników, co stanowiło bez mała 30-procentowy wzrost,
w stosunku do poprzedniego roku . Bieżące rozgrywki były już piątą edycją ligi, której początki datują się na rok 2008.
W przyszłym  roku minie już 10 lat od wybudowania kortów w Karczowie.
Spotkania finałowe uświetnił swoją
obecnością wójt gminy Dąbrowa – Marek
Leja. Po wręczeniu pucharów najlepszym
zawodnikom, wójt przebrał się w ubranie
sportowe i stanął do rywalizacji na korcie.

Swoją grą udowodnił, że rakieta tenisowa
nie przeszkadza mu w dłoni .Grając w jednej parze z sołtysem Karczowa Józefem
Gercem stanowili duet, który stawiał duży
opór najlepszym parom. Z kronikarskie-

Kilka setek meczów tego sezonu tenisowego już za nami. Oto
główni bohaterowie naszej zabawy. Nie tylko zwycięzcy, ale
wszyscy uczestnicy. Bo nie tylko o triumf tu chodzi!
reklama

reklama

reklama

go obowiązku należy wspomnieć, że finał był powtórką decydującego spotkania
z roku 2011. Ponownie triumfowała młodość w osobie 17-letniego Kuby Faryniarza ze Skarbiszowa, który w pokonanym
polu zostawił Leszka Lasotę z Dąbrowy.
Ten ostatni dorobił się już wśród kolegów
pseudonimu „wiecznie drugi”. Leszek, nie
może się doczekać triumfu w rozgrywkach
ligi zajmując już piąty raz drugie miejsce.
- Chyba już wiek stoi mi na przeszkodzie,
aby w końcu triumfować – stwierdził Leszek. Obecnie Kuba wydaje się wyrastać
ponad poziom prezentowany przez pozostałych uczestników ligi. - Ma wielkie
plany związane ze swoją karierą tenisową
- zdradza Wiktor Sołęga, współtwórca
tenisa w Karczowie. W meczu o trzecie
miejsce zwyciężył Rafał Kozakiewicz,
który pokonał w trzech setach Wiktora Sołęgę. Zakończenie rozgrywek, oprócz gry
na korcie, było również spotkaniem towarzyskim, doskonale integrującym wszystkich biorących udział w rozgrywkach.
S. Jakubowski

