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WAŻNE DLA NAS WSZYSTKICH!!!
1 lipca zaczęła obowiązywać długo zapowiadana zmiana dotycząca sy-

stemu gospodarki odpadami. W naszej gminie zmiany przebiegają bar-
dzo sprawnie, ale żeby było jeszcze lepiej, zachęcamy do zapoznania się 
z tekstem na str. 2. Tam między innymi jak płacić. Przypominamy też, że 
za nowe kosze na śmieci nie płacimy!

Dominacja Żelaznej
W niedzielę, 23 czerwca, na boisku LZS 

Żelazna odbyły się Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze. W tym roku do rywalizacji 
zgłosiły się 24 drużyny we wszystkich kate-
goriach wiekowych. Wśród seniorów rywa-
lizację zdominowały dwa teamy gospodarzy. 
Puchary, medale i dyplomy zwycięzcom 
wręczał Wójt Gminy Dąbrowa, Marek Leja. 
Szczegółowe wyniki na str. 7

W NUMERZE M.IN.
- Juniorzy z Mechnic w I lidze!
- Nowi sołtysi w dwóch sołectwach
- Stypendia przyznane
- Primus Inter Pares
- Za nami festyny w Dąbrowie

i Chróścinie - przed nami
sportowy festyn w Mechnicach
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Grabarz w Siedliskach,
Wieczorek w Niewodnikach
Nowym sołtysem Siedlisk został Cze-

sław Grabarz, który funkcję pełnił będzie 
do 6 lipca 2017 r. W skład rady sołeckiej 
weszły: Maria Słodkowska (poprzed-
nia sołtys), Małgorzata Suska, Jolanta 
Utko, Przemysław Konwacki i Włady-
sław Pędlowski. W Niewodnikach sołtysa 
Rafała Lygę zastąpi Mariola Wieczorek. 
Jej kadencja rozpocznie się 26 lipca i po-
trwa do 25 lipca 2017 r. W skład rady so-
łeckiej weszli: Karolina Lyga, Krystian 
Glomb, Jan Iwański, Helmut Niestrój i 
Bernard Lachnik. 

Lato w świetlicach
W wakacje świetlice na terenie Gminy 

Dąbrowa będą działały następująco:
- Nowa Jamka (w lipcu codziennie od 

poniedziałku do czwartku od 16:00 do 
19:00; w sierpniu nieczynna)

- Dąbrowa (całe wakacje w każdy po-
niedziałek i czwartek od 8:30 do 12:30)

- Narok (w lipcu zamknięta w sierpniu 
otwarta 4 razy w tygodniu od 10:00 do 
14:00)

- Więcej szczegółów na temat działalno-
ści świetlic u wychowawców w świetlicy.

Gwarantujemy dobrą zabawę oraz do-
szkolenie się w grach indywidualnych 
oraz zespołowych tj. siatkówka - Nowa 
Jamka, tenis ziemny - Dąbrowa (szkółka 
tenisa ziemnego) oraz zapewniamy wiele 
atrakcji, które na pewno nie znudzą dzieci 
oraz młodzieży.

„Aktywna Wieś” i „Moja Zagroda”
25 lipca Komisja Konkursowa „Aktywnej 

Wsi” i „Mojej Zagrody” obejrzy zgłoszone 
sołectwa i posesje. Przypominamy, że kon-
kurs organizowany jest przez Gminę Dąbro-
wa (patronat Wójta). Ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród podczas Dożynek Gmin-
nych w Prądach 1 września. (r)

Newsletter Gminy Dąbrowa

Nowi sołtysi
W poprzednim numerze zapowiadaliśmy festyny w Dąbrowie i Chróścinie (re-
lacja z obydwu w środku gazety), teraz zapraszamy na dwudniowe atrakcje na 
sportowym festynie w Mechnicach (szczegóły na ostatniej stronie). Z rzeczy 
bardziej oficjalnych poniżej informujemy m.in. o wyborach nowych sołtysów 
(na zdjęciach). Wracamy także do segregacji odpadów komunalnych (harmo-
nogram wywozu śmieci na www. gminadabrowa.pl). 

1. Za nowe kosze na śmieci nic nie 
płacimy! Remondis na bieżąco dostarcza 
pojemniki na odpady zmieszane. Aby zo-
stawić pojemnik na danej posesji, właści-
ciel musi tylko potwierdzić pisemnie jego 
odbiór. Do czasu dostarczenia nowych 
pojemników należy korzystać z dotych-
czasowych urządzeń. Jeśli ktoś ich nie 
posiada, można wystawiać odpady zmie-
szane w workach w dniu odbioru śmieci. 

2. Osoby, które nie gromadzą swoich bio-
odpadów w przydomowych kompostowni-
kach i zadeklarowały chęć otrzymania po-
jemników brązowych, muszą uzbroić się w 
cierpliwość. Remondis nie otrzymał w ter-
minie od producenta wystarczającej liczby 
pojemników do gromadzenia bioodpadów 
(brązowych). Do czasu wyposażenia tych 
mieszkańców w biopojemniki (brązo-

we) pracownicy firmy dostarczają tym 
mieszkańcom zastępczo worki. Osoby, 
które nie skorzystają z worków, mogą do 
czasu dostarczenia biopojemników groma-
dzić te odpady w pojemnikach na odpady 
zmieszane. 

3. Każdy mieszkaniec gminy, który złożył 
deklarację o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, otrzyma 
pisemną informację o przypisanym indy-
widualnym numerze rachunku bankowego 
wraz z blankietami dowodów wpłat, na któ-
rych będzie dokonywał płatności. Pierwsza 
płatność do 15 sierpnia (za lipiec). Każdą 
kolejną wpłatę należy uiszczać do 15 dnia 
kolejnego miesiąca. W przypadku złożenia 
zamówienia na dodatkowe usługi świad-
czone przez Gminę Dąbrowa w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właś-

cicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, właściciel takiej nierucho-
mości otrzyma drugi indywidualny numer 
rachunku.

4. Wpłaty można dokonywać trojako: 
A) przelewem bankowym (na wskazane 
indywidualne konto); B) gotówką w kasie 
UG w Dąbrowie; C) poprzez inkasenta. 
Wykaz inkasentów: Ciepielowice, Dąbrowa 
(Wiesława Zarwańska), Chróścina (Mag-
dalena Podsada), Karczów (Józef Gerc), 
Lipowa, Nowa Jamka (Anna Dambon), 
Mechnice (Teresa Kowolik), Narok (Ka-
zimierz Węgliński), Niewodniki, Żelazna 
(Gertruda Ledwig), Prądy (Andrzej Pio-
trowicz), Siedliska (Czesław Grabarz), 
Skarbiszów (Urszula Szindler), Sławice 
(Janusz  Warsitz), Wrzoski (Piotr Fikus).

5. UWAGA: Szczegółowy harmono-
gram wywozu odpadów komunalnych 
z terenu Gminy Dąbrowa na II półro-
cze 2013 roku można znaleźć na stro-
nie www.gminadabrowa.pl (zakładka 
„Urząd Gminy”; podstrona „Odpady 
komunalne”).

(gw)

Ważne dla nas wszystkich

Za pojemniki nie płacimy!
1 lipca zaczęła obowiązywać długo zapowiadana zmiana dotycząca syste-
mu gospodarki odpadami. Pomimo licznych doniesień medialnych związa-
nych z problemami w zakresie odbioru odpadów w różnych częściach Polski,  
w naszej gminie nie ma z tym większych problemów. Wiemy to z licznych te-
lefonów, maili i bezpośrednio od mieszkańców gminy. Poniżej jeszcze kilka 
niezbędnych informacji na ten ważny dla nas wszystkich temat.
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W ZS w Dąbrowie w czerwcu po raz 
pierwszy przyznano nagrody  - „Zło-
te Dęby”. Podczas uroczystej gali 
wyróżniono uczniów szkoły podsta-
wowej i gimnazjum, którzy w zakoń-
czonym roku szkolnym osiągnęli suk-
cesy w nauce i godnie reprezentowali 
szkołę. Podczas wręczania statuetek, 
okolicznościowe gratulacje otrzymali 
także rodzice nagrodzonych. Impre-
zę uświetniły występy artystyczne 
uczniów: Zuzanny Kołodziej, Juliana 
Iwańskiego, Natalii Słodkowskiej, 
Roksany Czech, Agaty Kubickiej oraz 
szkolnego chóru „Kaprys”.

Uroczystość odbyła się w myśl motta: 
„Wyrosną z nich tacy, którzy ku gwiazdom 
wzlecieć zapragną. Tacy, którzy nie zawró-
cą w pół drogi”. Kapituła składająca się z 
nauczycieli, uczniów i rodziców przyznała 
wyróżnienia w kilku kategoriach:

SP, klasy IV – VI

„Złote Dęby” w kategorii:
język polski – Paweł Bil
język angielski – Aleksandra Rudyk
język niemiecki – Vanessa Dziuk
historia – Paulina Sańczuk
matematyka – Jakub Polikowski
informatyka – Aleksander Kokot
przyroda – Paweł Bil

plastyka – Oliwia Mendel
technika – Natalia Gorzawska
muzyka – Julian Iwański
Mistrz Dobrego Obyczaju – Jan Sibik
Super Uczeń – Paweł Bil

Gimnazjum, klasy I – III

język polski – Agata Kubicka
język angielski – Bartłomiej Jóźków
język niemiecki – Fabian Eszik
historia – Fabian Eszik
geografia – Krzysztof Mroziewicz
matematyka – Bartłomiej Jóźków
fizyka – Bartłomiej Jóźków

chemia – Bartłomiej Jóźków
informatyka – Marta Otremba
plastyka – Mikołaj Żytyński
zajęcia artystyczno – muzyczne
– Agata Zielińska
Mistrz Dobrego Obyczaju
– Magdalena Cybulska
Społecznik Roku – Kamila Kot
Super Uczeń – Bartłomiej Jóźków

Przyjaciel Szkoły

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie
Tadeusz Jóźków
Piotr Antosz
Karolina i Tomasz Mendel
Radosław Nieckarz i Wiesław Łoziński
Elżbieta Zelek
Tadeusz Kot
Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja

(red)

28 czerwca w całej Polsce uroczyście zakończono rok 
szkolny 2012/13. W naszych gminnych szkołach (4 PSP 
i 3 PG) uczniowie również zebrali się by otrzymać świade-
ctwa - promocję do następnej klasy oraz nagrody, wyróż-
nienia i dyplomy.

W całej gminie Wójt Marek Leja wręczył uczniom 93 stypen-
dia naukowe oraz 20 sportowych. Aby uzyskać stypendium, trzeba 
było sprostać określonym kryteriom. W przypadku stypendium na-

ukowego należało uzyskać przynajmniej średnią ocen 5,09 (szkoła 
podstawowa) lub 4,9 (gimnazjum) oraz otrzymać ocenę wzorową 
lub bardzo dobrą z zachowania. W przypadku stypendium spor-
towego należało zająć, w danej dyscyplinie sportowej, miejsce na 
podium na szczeblu wojewódzkim. Przyznawanie stypendiów ma 
na celu motywowanie uczniów do uzyskiwania wysokich wyników 
w nauce oraz rozwijania swoich zdolności i pasji.

Na zdjęciu u góry 14 uczniów ze Sławic po odebraniu stypen-
diów. Po lewej maluchy z Chróściny. Na stypendia jeszcze za mali, 
ale słusznie wyróżnieni przez nauczycieli dyplomami za wyniki 
w nauce.

Ponad setka wyróżnionych!

Stypendia przyznane

Złote Dęby 2013

Primus Inter Pares
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Każdy los wygrywał!

Tegoroczny festyn zorganizowany 
przez Ochotniczą Straż Pożarną oraz 

Radę Sołecką w założeniu obok dobrej za-
bawy, integracji mieszkańców wyznaczył 
sobie szczytny cel: dochód przeznaczono 
na zakup sztandaru dla OSP w Dąbrowie. 
Nabywca każdej cegiełki otrzymywał na-
grodę rzeczową, zatem każdy los wygry-
wał. Cegiełka już raz wylosowana brała 
udział również w losowaniu głównym. A 
tu nie brakowało wysokowartościowych 
nagród.

Dzik, wata i... dmuchańce

Ciepły bufet oferował dziczyznę z ja-
rzynami, bigos, grochówkę, grillowaną 
kiełbaskę, karczek, szaszłyki. Dzieciom 
przygotowano różne smakołyki, np. watę 

cukrową, lody, gofry, popcorn. Dzieciaki 
mogły również skorzystać z rozmaitych 
atrakcji przygotowanych z myślą o nich. 
Były to dmuchane zamki, ring bokserski, 
interaktywny byk, kule zorbing, koloro-
we malowanie buziek oraz cieszące się 
ogromnym powodzeniem nie tylko u dzie-
ci - przejażdżki quadami.

Nasi grali

W tle rozbrzmiewały gminne zespoły. 
Usłyszeliśmy fantastyczne osiągnięcia 
pracy solistów, duetów, zespołów, tj.: Ze-
spół Street Dance Jump, Orkiestra mło-
dzieżowa (debiut), Zespół Aster, Studio 
Piosenki, Gminna Orkiestra Dęta, Ma-
żoretki TUPOT. Na scenie zadebiutował 
również Zespół „V-220”, zakorzeniony w 
klimatach country.

Chłopy jak dęby

Obok sceny wytrwale walczyli męż-
czyźni w konkursie „Chłop jak Dąb”, 
który na trwałe wpisał się w festyn. Kon-
kurencje przygotowane przez prowadzą-
cego nie były szablonowe (podnoszenie 
ciężarka, przetaczanie opony, przeciąganie 
samochodu marki maluch na długości 10 
metrów) i przyciągnęły wielu chętnych, 
dopingujących i gapiów.

Sokoły Gerczaka

Około godz. 19.30 słowami piosenki 
„zabrałaś mi lato..” rozpoczął swój wy-
stęp Roman Gerczak - następny punkt 
programu przygotowany przez organizato-
rów. Współzałożyciel kabaretu Elita przy-
gotował małe show dla dąbrowskiej pub-
liczności. Piosenkami ze starej szuflady 
tj.: „10 w skali Bouforta”, „Hej! Sokoły”, 
„Takie ładne oczy” czy „Znamy się tylko 
z widzenia” rozbujał widownię. Wyko-
nawca zaprosił na scenę dzieci i młodzież, 
publiczności rozdał teksty piosenek, a po-
nadczasowe przeboje wyzwoliły energię i 
stały się preludium do zabawy tanecznej. 
Harce i zabawa taneczna z zespołem Ga-
laktika trwały do 2:00 w nocy.

Dziękujemy sponsorom!

Organizatorzy festynu składają ogrom-
ne podziękowania dla sponsorów imprezy, 
których wymieniamy w ramce poniżej. Na 
stronie obok galeria zdjęć z festynu. (kj)

Specjalne 
podziękowania dla:

1. Urząd Gminy Dąbrowa
2. Gminny Ośrodek Kultury

i Rekreacji w Dąbrowie
3. ASTRUM Elżbieta i Roman Staś

autoryzowany partner
HORMANN Polska Opole

4. Radosław Nieckarz Dąbrowa
5. Iwona i Maciej Dołżyccy

biuro projektów DOMEL Dąbrowa
6. Dorota Pieniacha

APTEKA „KOSMY” Dąbrowa 
7. Teresa i Janusz Ceglińscy

TZC OKNA Komprachcice 
8. Beata Sil sklep LEWIATAN Dąbrowa
9. Hurtownia farb KOSTA 

Bartosz Browarski  Opole
10. Stanisław Lach 

firma ELEKTRO-ATOMEX
Dąbrowa 

11. Katarzyna Leszczyńska

firma TYTUS Opole   
12. Koło Łowieckie KNIEJA Siedliska 
13. Tomasz Sokulski biuro usług

technicznych DROGTOM  Opole 
14. CERMAG Opole                  
15. BCH CHWALIŃSKI Opole 
16. WIK-MA  ŚWIAT FIRAN Opole   
17. Zakład Usług Leśnych

Tomasz Mendel  Ciepielowice
18. Leszek Mularz

SZKÓŁKA ROŚLIN Opole   
19. Auto naprawa Tadeusz Sydor
20. OTTO  PRACA W HOLANDII  
21. Matagro Państwo Matejka Żelazna 
22. Marcin Krum  Dąbrowa
23. Katarzyna i Jan Faryniarz  Dąbrowa          
24. Truckport Dąbrowa
25. P.H.U. ELHURT Dobrzeń Wielki
26. ATABAJT

firma komputerowa Opole 
27. Adam Jagielski

firma budowlana Dąbrowa  
28. Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Oddział Opole
29. Firma remontowo- budowlana

Janusz Mojzyk Dąbrowa
30. JURAN ART. COMPANY Opole
31. PRACOWNIA NAPRAWY

OBUWIA Dariusz Skowron Opole
32. Zakład fryzjerski

Władysław Grabara Opole 
33. Firma E CARS  Opole 
34. Części samochodowe

EUROCAR Opole
35. Karolina i Tomek Sarna 
36. ANMAG Mateusz Lazik Opole
37. IMEX PIECHOTA Opole 
38. Sklep spożywczy

Roman Kaszuba  Dąbrowa
39. ZAKŁAD STOLARSKI

Krzysztof  Bucyk  Dąbrowa
40. Anna i Ryszard Cabała   Dąbrowa
41. Firma  FINEZJA –IMPREZY  Opole               
42. Meritum Bank Opole
Oraz wielu sponsorów chcących zacho-
wać anonimowość.

To był najlepszy festyn od kilku lat!

Dębowa Dąbrowa
Ostatnia niedziela czerwca skupiła mieszkańców na wiejskim Festynie 
Dębowym w Dąbrowie. Już od godziny 13.00 na boisku sportowym roz-
grywano turniej piłkarskich „szóstek”. W rywalizacji o „Puchar Wójta 
Gminy Dąbrowa” wzięło udział 9 drużyn. W finale LZS Mechnice pokonał 
Sławice II. W tym roku obok pucharów za I, II i III miejsce oraz dla naj-
lepszego zawodnika (Szymon Mokrzycki), Wójt Gminy Marek Leja wrę-
czył zwycięzcom Puchar Przechodni, który od tego momentu każdego 
roku będzie przekazywany kolejnym zwycięzcom zawodów.
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Rokowania na zbycie nieruchomości niezabudowanych 
w Dąbrowie (księga wieczyhsta nr OP1O/00076461/7)

Poz. 1 Działka nr 215/8 z mapy 2 o pow. 0,1090 ha 
Poz. 2 Działka nr 215/9 z mapy 2 o pow. 0,1082 ha  
Działki w kształcie prostokąta, przylegające do siebie, położone 

przy ul. Stokrotki. Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi: 
droga gruntowa, kanalizacja sanitarna, a w bezpośrednim bliskim 
sąsiedztwie E,W. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawa-
mi, ani zobowiązaniami wobec osób trzecich. Cena wywoławcza 
nieruchomości: Poz. 1 -  55.000 zł netto; Poz. 2  -  54.000 zł netto. 
Do ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony podatek 
VAT 23%. Zaliczka: Poz. 1 – 5.500 zł; Poz. 2 -  5.400 zł.

Rokowania na zbycie nieruchomości niezabudowanych w 
Sokolnikach (księga wieczysta nr OP1O/00072130/0)
Poz. 1 Działka nr 491/1 o pow. 0,0842 ha, z mapy 3,
Poz. 2 Działka nr 491/2 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 

Poz. 3 Działka nr 491/3 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 
Poz. 4 Działka nr 491/7 o pow. 0,0764 ha, z mapy 3 
Poz. 5 Działka nr 491/8 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 
Poz. 6 Działka nr 491/9 o pow. 0,0846 ha, z mapy 3
Poz. 7 Działka nr 491/10 o pow. 0,0847 ha, z mapy 3
Poz. 8 Działka nr 491/11 o pow. 0,0844 ha, z mapy 3 
Działki w kształcie prostokąta, przylegające do siebie przy dro-

dze o nawierzchni gruntowej, stanowiącej drogę wewnętrzną i 
dojazdową z drogi Wawelno-Dąbrowa o nawierzchni asfaltowej. 
Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi: droga gruntowa, a 
w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie W, E. Nieruchomości nie są 
obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trze-
cich. Cena wywoławcza nieruchomości: Poz. 1 – 41.530 zł, Poz. 2 
– 41.630 zł, Poz. 3 – 41.630 zł, Poz. 4 – 37.700 zł, Poz. 5 - 41.630 
zł,  Poz. 6 – 41.730 zł, Poz. 7 – 41.730 zł,  Poz. 8 – 41.630 zł. Ceny 
zawierają należny podatek VAT. Kwota zaliczki dla każdej nieru-
chomości wynosi: 4 200 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące cen, zaliczek i termi-
nów rokowań w Urzędzie Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. 
Sztonyka 56, pok. 104, tel. 77 464 10 10 wew. 204. Pełna wer-
sja ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  
ogłasza
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„Najlepsza impreza na jakiej byłem do tej pory”, 
„Przyjemnie, bezpiecznie, z gustem i humorem - warto 
wspierać ten park, bo ludzie czynią tu cuda”, „Chróści-
na ma się czym chwalić, dawno się tak dobrze nie ba-
wiłam” – oto wyrywkowe wspomnienia  uczestników 
Festynu Wędkarskiego. 

Przyjechali nawet 
z... Lengede!

Festyn Wędkarski w Chróścinie wpisał się już na stałe w ka-
lendarz wydarzeń miejscowości. Tegoroczny zorganizowano już 
po raz piąty. Ku radości organizatorów przyciągnął rzesze fanów 
dobrej zabawy, wędkowania i wspólnego biesiadowania na łonie 
natury. Teren 4,5 ha w Parku Dworskim w Chróścinie zapełniła 
lokalna społeczność, mieszkańcy sąsiednich wsi, ale dotarli rów-
nież mieszkańcy Prądów, Karczowa, Niewodnik, a nawet Opola.  
August Sanner (88 lat, złoty medalista w wędkarskiej profesji, 
na zdjęciu u góry) przyjechał specjalnie do nas z niemieckiego 
Lengede – partnerskiego miasta Gminy. Urodzony w Chróścinie 
do Lengede wyjechał w 1981 roku.  

Wędki, kufle i... cegiełki

Wędkarze i ich rodziny na kocach, leżakach i przygotowanych 
siedziskach porozmieszczali się wokoło stawów. Zawodnicy wy-
startowali o godz. 14.00, a kibicowali im nie tylko najbliżsi, ale 
również znajomi, sąsiedzi, przypadkowi gapie i wszędobylskie 
dzieciaki. Najmłodsi też mogli wziąć udział w rywalizacji. Dla 
nich przygotowano kategorię „kobiety i dzieci”. Chętnych nie 
brakowało. Widok parku był piękny. Na brzegach stawów zawod-
nicy z długimi kijami (wędkami) zanurzonymi w wodzie. Obok 
sportowców kufelki zimnego piwa i kawałki karczku. Dzieci 
z balonikami i wymalowanymi kolorowymi buźkami zajadają-
ce lody biegały chwaląc się dookoła wylosowanymi nagrodami 
i  wygranymi fantami. 

Długa lista nagrodzonych

W obficie zaopatrzonym bufecie smakowano domowych wy-
pieków, grillowanej kiełbaski lub karczku, lodów lub zimnego 
piwa. Dzieci korzystały z dmuchanych zjeżdżalni i zamków do 
skakania, turlały się w kulach zorbing i szalały na quadach – Ya-
macha 650. Dorosłych rozbawiał kabaret Alicji i Krzysztofa 

z Warmątowic. Strażacy z Chróściny udostępnili wóz gaśniczy, 
którym zachwycone były zwłaszcza dzieciaki. Dla najmłodszych 
Stowarzyszenie Miłośników Chróściny zorganizowało konkurs 
pn.: „Pokaż nam swoją rybę”. Prace w dowolnej technice (plaste-
lina, kredki woskowe, olejne, naklejki i ołówek) wykonano pod-
czas festynu i jeszcze przed jego końcem wyłoniono najlepszych. 
A wśród nich: Martynę Długosz, Patrycję Szendzielorz, Na-
talię Bednorz, Sandrę Szwalikowską, Laurę Gogol, Marcela 
Garcorza, Sławka Obacza, Natalię Deker, Wiktora Twardy, 
Martę Leśniewską, Angelikę Holewę, Darię Słaisz, Julię Nie-
dzielę, Wiktorię Sprung, Lukasa i Lenkę Gogoli, Zuzię Żuk, 
Paulinę Labusgę. Jury tworzył duet Józef Malik i Antoni Rze-
pecki, a nagrody wręczył Wójt Gminy – Marek Leja. Uczestnicy 
otrzymali dyplomy, a wśród nagród były puchary, artykuły węd-
karskie i inne upominki.

Za rok molo!

Wójt Marek Leja wspomniał o nagrodzie 10 tysięcy dla Chróści-
ny i pogratulował pani Sołtys oraz Liderom Wsi. Wszystkim 
obecnym oznajmił, że w przyszłym roku zostanie zrealizowane 
w parku zadanie ze środków UE (PROW – dofinansowanie 75% 
wartości) na ponad 600 tys. zł. W tym przedsięwzięciu zostanie 
wykonana m.in: ścieżka edukacyjna wokół małego stawu, w tym 
ścieżka z bali dębowych, molo (pomost rekreacyjny) na dużym 
stawie, oświetlenie i latarnie, brodzik dla dzieci, ścieżki szutrowe 
i drobne elementy małej architektury.

Sołtyska miała rację

- To był wyjątkowy festyn. Bezchmurne niebo, słoneczko, pro-
mienny napój, uśmiechy mieszkańców, humor z mikrofonu i świet-
na frekwencja. Kto nie był z nami, stracił wiele!… – tak skomento-
wała na koniec imprezy sołtys Chróściny Magdalena Podsada. 

Organizatorami festynu była sołtys Magdalena Podsada, Klub 
Wędkarski i Stowarzyszenie Miłośników Chróściny. Fundatorem 
pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów był Wójt Gminy 
Dabrowa – Marek Leja. Dziękujemy! Składamy również podzię-
kowania darczyńcom i sponsorom, dzięki którym impreza może 
się odbywać na tak dobrym poziomie. Lista sponsorów opubli-
kowana jest na stronie www.chroscina.eu i www.gminadabrowa.
pl. Dziękujemy również miejscowej OSP oraz wszystkim, którzy 
pomagali w organizacji festynu. Poniżej wyniki wędkarskie.

 (kj)
Seniorzy

1. Stefan Jagos (1780 g), 2. Manfred Gryszczyk (1390 g), 
3. Waldemar Lata (920 g)

Dzieci do lat 14 i kobiety
1. Wanessa Nizik (2600 g), 2. Katarzyna Dworczak (930 g), 
3. Piotr Porwol (530 g)

Atrakcyjna niedziela w Chróścinie

Piąty na piątkę!
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            OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE            

W czerwcu na terenie gminy doszło do kilku groźnych 
wypadków i dwóch średnich pożarów. Wystąpiły także 
lokalne podtopienia. W Opolu ponownie nastąpił dwu-
krotnie pożar sterty słomy przy ul. Magazynowej. Odby-
ły się także Gminne Zawody OSP o Puchar Wójta Gminy 
Dąbrowa (czytaj powyżej). W zdarzeniach brały udział 
następujące jednostki:

- OSP Dąbrowa, Wrzoski, Sławice i Chróścina 2 czerwca 
o godzinie 21.54 wyjechały do pożaru stodoły w Dąbrowie przy 
ul. Polnej wraz z JRG 3 Niemodlin.

- OSP Dąbrowa, Sławice i Chróścina 3 o 12.47 wyje-
chały do dogaszania sterty słomy po pożarze w Dąbrowie 
przy ul. Polnej.

- OSP Chróścina 6 o 10.37 wraz z JRG 2 Opole wyjechały do 
wypadku drogowego w Chróścinie przy ul. Kolejowej.

- OSP Dąbrowa 10 o 8.21 wyjechała do zalanej posesji 
w Lipowej przy ul. Polnej. 

- OSP Wrzoski 17 o 12.13 wyjechała do palącej się suchej 
trawy we Wrzoskach naprzeciwko Moteliku.

- OSP Chróścina 21 o 18.32 wraz z JRG 2 Opole wyjechały 
do wypadku drogowego w Chróścinie przy ul. Piaskowej.

- OSP  Sławice i Wrzoski 24 o 17.42 wyjechały do pożaru 
sterty słomy w hali przy ul. Magazynowej w Opolu.   

- OSP Dąbrowa 25 o 9.03 wyjechała do zalanej posesji 
w Lipowej przy ul. Polnej.

- OSP Dąbrowa 26 o 16.15 wyjechała wraz z JRG 3 Niemod-
lin do wypadku drogowego na A4 – węzeł Prądy.

- OSP Dąbrowa 28 o 13.33 wyjechała wraz z JRG 2 Opole do 
palącego się samochodu na DK 46.

- OSP  Sławice 30 o 15.59 wyjechały do pożaru sterty słomy 
przy ul. Magazynowej w Opolu.   

„Strażak to nie zawód – to styl Życia!!”
Dh Widacha Karol

Kronika strażacka (VI.2013 r.)

Groźne wypadki

W niedzielę, 23 czerwca, na boisku 
LZS Żelazna odbyły się Gminne Zawo-
dy Sportowo-Pożarnicze. W tym roku 
do rywalizacji zgłosiły się 24 drużyny 
we wszystkich kategoriach wieko-
wych. Wśród seniorów rywalizację 
zdominowały dwa teamy gospodarzy.

Zawody rozegrane zostały w konku-
rencjach: ćwiczenie bojowe, sztafeta 

pożarnicza z przeszkodami. Po ogłosze-
niu wyników Wójt Gminy Marek Leja 

pogratulował zwycięzcom, wręczając 
puchary, medale i dyplomy. W zawodach 
gminnych dopuszcza się wszystkie ze-
społy działające na tym terenie. Zawody 
są eliminacją do wyższego szczebla czyli 

zmagań powiatowych, dalej wojewódz-
kich i krajowych. Poniże szczegółowe 
wyniki rywalizacji we wszystkich kate-
goriach.

(r)

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Dominacja Żelaznej

Grupa A, Seniorzy
 Ogółem Sztafeta Bojówka
1. OSP Żelazna II 95,12 58,03 37,09
2. OSP Żelazna I 96,17 56,20 39,97
3. OSP Sławice 99,07 56,74 42,33
4. OSP Wrzoski 105,77 61,53 44,24
5. OSP Chróścina 105,84 62,99 42,85
6. OSP Dąbrowa II 122,18 62,94 59,24
7. OSP Dąbrowa I 126,77 64,01 62,76
Na wynik końcowy (ogólny) składała się 
suma czasu każdej jednostki OSP ze szta-
fety i bojówki.

Grupa C, Seniorki
 Ogółem Sztafeta Bojówka
1. OSP Żelazna 104,84 63,98 40,86
2. OSP Sławice 109,19 63,52 45,67
3. OSP Wrzoski 124,26 73,60 50,66

MDP Męskie
 Ogółem Sztafeta Bojówka
1. OSP Sławice 105,02 60,00 45,02
2. OSP Wrzoski 110,73 64,11 46,62
3. OSP Chróścina 119,58 67,08* 52,50

* Do czasu doliczono 5 pkt karnych (każ-
dy punkt karny to 1 sekunda).

HDP Chłopcy (starsi)
 Ogółem Sztafeta Bojówka
1. OSP Dbrowa 99,16 61.01 38,15
2. OSP Sławice 100,17 62,07 38,10

HDP Chłopcy (młodsi)
 Ogółem Sztafeta Bojówka
1. OSP Wrzoski 110,04 70,39 39,65

HDP Dziewczęta (starsze)
 Ogółem Sztafeta Bojówka
1. OSP Narok 106,24 66,68* 39,56
2. OSP Sławice 112,89 67,74 45,15
3. OSP Dąbrowa II 118,51 71,27 47,24
4. OSP Dąbrowa I 121,17 76,20 44,97
* Do czasu doliczono 3 pkt karne (każdy 
punkt karny to 1 sekunda).

HDP Dziewczęta (młodsze)
 Ogółem Sztafeta Bojówka
1. OSP Wrzoski 119,12 79,68 39,44
2. OSP Żelazna 124,28 48,09 48,09

WYNIKI GMINNYCH ZAWODÓW 
SPORTOWO-POŻARNICZYCH
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            SZKOŁY            

 

W ramach kolejnego etapu dwustron-
nego projektu  partnerskiego „Dwa 
narody, dwie kultury, dwie szkoły 
– taki sam człowiek” jedenastu ucz-
niów z Zespołu Szkół w Chróścinie 
wraz z koordynatorem projektu Alek-
sandrą Plutą i opiekunami Małgorzatą 
Steciuk, Renatą Daszkiewicz i Kry-
stianem Iwańskim wyjechało na 11 
dni do Serinhisar/Denizli w Turcji. 
Wyprawa dostarczyła wielu niezapo-
mnianych wrażeń. Tak opisują pobyt 
w tym kraju uczestnicy wyjazdu:

Wystartowaliśmy samolotem z Wroc-
ławia do Warszawy, a  następnie do 

Istambułu i Denizli. Na lotnisku w Denizli 
powitał nas dyrektor szkoły partnerskiej 
Nazmi Aksakkali wraz z nauczyciela-
mi. Autobusem dojechaliśmy do szkoły 
w Serinhisar, gdzie powitali nas rodzice i 
uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły. Zo-
staliśmy przyjęci do rodzin, u których za-
mieszkiwaliśmy przez cały okres pobytu. 
Następnego dnia przybyliśmy do szkoły, 
w której odbyło się uroczyste powitanie 
przez władze lokalne, dyrekcję i radę pe-
dagogiczną. Po wręczeniu upominków, w 

ramach prezentacji różnorodnych elemen-
tów kultury naszego kraju, zatańczyliśmy 
trojaka. Spotkanie zwieńczył poczęstunek 
i wspólna lekcja języka angielskiego i wy-
chowania fizycznego.

Kolejne dni obfitowały w wiele atrakcji, 
niespodzianek, a przede wszystkim krajo-
znawczych wycieczek umożliwiających 
poznanie trochę „egzotycznego” dla nas 
kraju. Podczas wyjazdów odwiedziliśmy 
Efez, uważany za ostatnie miejsce pobytu 
na ziemi Najświętszej Marii Panny, malow-
nicze Pammukale z naturalnie utworzony-
mi, z osadów wapiennych, basenami wody 

termalnej, fabrykę ręcznie wyrabianych 
noży w Yatagan, a także starożytne mia-
sto Sirince. Największym przeżyciem był 
pobyt w pięknej miejscowości Fethiye nad 
ciepłym i bardzo słonym Morzem Śród-
ziemnym, na czterodniowych warsztatach 
teatralnych połączonych z poznawaniem 
kultury południowo - wschodniej części 
Turcji oraz flory i fauny tego regionu. 

Każdy dzień „tureckiej przygody” był 
wspaniałą lekcją umożliwiającą pozna-
nie prawdziwego życia ludzi zamieszku-
jących Turcję, ich zwyczajów, kultury i 
tradycyjnych potraw. Poczyniliśmy też 
ogromne postępy w komunikowaniu się z 
ludźmi, którzy nie znają języka polskiego. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, by godnie 
reprezentować szkołę, gminę i nasz kraj. 
Wierzymy, że nam się to udało. 

Opracowali: uczestnicy wyjazdu

20 czerwca w ramach realizowanego 
w gminie Dąbrowa projektu „Wiara 
kluczem do sukcesu II” współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013. 

Uczniowie klas I-III PSP  w Dąbrowie 
wystawili inscenizację ruchowo-mu-

zyczną „Cztery pory roku”. 48 uczniów 
brało udział w warsztatach muzycznych 
i plastycznych, na których wcielając się 
w rolę plastyków i tancerzy wypracowy-
wali kolejne elementy przedstawienia i 
scenografii, poznając jednocześnie siebie 
i własne możliwości artystyczne. Instruk-
torami ukierunkowującymi działalność 
dzieci byli: Dorota Słomka, Małgorzata 

Kownacka-Rusnak, Beata Derda i Mał-
gorzata Zimoch. Uczniowie samodzielnie 
stworzyli oryginalną dekorację obrazującą 
wszystkie pory roku, która stała się tłem do 
inscenizacji ruchowo – muzycznej składa-
jącej się z czterech fragmentów dzieła mu-
zycznego Antonio Vivaldiego „Cztery pory 
roku”. Młodzi tancerze wykorzystując na-
turalną dziecięcą ekspresję ruchową sami 
podsuwali pomysły na ruch sceniczny do 
każdej pory roku. Efekt kilkumiesięcznej, 
żmudnej pracy przerósł wszelkie oczeki-
wania. Dzieci poprzez czynny kontakt ze 
sztuką pokonały własne słabości, uwierzy-
ły w swoje możliwości i wystawiły pięk-
ną inscenizację. W oczach zaproszonych 
gości, rodziców małych artystów, instruk-
torów i samych uczestników projektu był 

to niepowtarzalny spektakl nagrodzony 
gromkimi oklaskami. 

W czasie realizacji projektu uczniowie 
brali również udział w dwóch porankach 
muzycznych oraz w wyjeździe do Muze-
um Wsi Opolskiej, gdzie na warsztatach 
garncarskich próbowały własnych sił w 
tym rzemiośle. Dzieci uwierzyły w siebie 
i nabrały chęci do udziału w nowych pro-
jektach w kolejnych latach nauki.  

Instruktorzy zajęć artystycznych

Artystyczne dusze

11 dni w Serinhisar i Denizli

Turecka przygoda
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            SZKOŁY, KONKURS             

W roku szkolnym 2012/13 realizo-
wano w PSP w Sławicach projekt 
„Bliżej patrona szkoły”, który miał na 
celu przybliżenie uczniom wybranych 
znakomitości spośród grona Kawale-
rów Orderu Uśmiechu. Jedną z form 
działania było szczegółowe poznanie 
życia i działalności wybranych Kawa-
lerów w atrakcyjny  sposób.

W październiku  postać Zbigniewa Re-
ligi, znakomitego lekarza, przybliżyła pre-
zentacja multimedialna, gazetka oraz ko-
lorowa wystawa serc wykonanych przez 
uczniów. Świetnego reżysera Stevena 
Spielberga uczniowie poznali zapoznając 
się z  ciekawą prezentacją oraz oglądając 
jego filmy. Kolejnym Kawalerem Orde-
ru Uśmiechu była piosenkarka Majka 
Jeżowska. W maju szkoła zapełniła się 
ilustracjami przygotowanymi przez po-

szczególne klasy do wybranych piosenek 
artystki. Wszystkie klasy na szkolnym ko-
rytarzu przygotowały piosenki artystki.

Matkę Teresę z Kalkuty  zaprezentowa-
no w czerwcu pięknym przedstawieniem i 
prezentacją. Gazetka na korytarzu szkol-
nym pozwoliła zapoznać się z ponadcza-
sowymi myślami tej wspaniałej osoby.

Przeprowadzono dwa konkursy. Pierw-
szy dotyczył Religi, drugi  Jeżowskiej. W 
ramach projektu zorganizowano poucza-
jące spotkanie ze Stanisławem Jackiem 
Chlebdą, który zapoznał zebranych z hi-
storią proporców i sztandarów. Na pewno 
długo pozostanie ono w pamięci uczniów.

Korzystając z uprzejmości Państwa 
Jednorogów - także Kawalerów Orderu 
Uśmiechu - kolejny już raz wybrano się 
do prowadzonej przez Nich galerii „Biały 
Kruk”.

Podczas realizacji projektu wszyscy 
świetnie się bawili, poznając przy tym wie-
le ciekawych osób w przystępny i bardzo 
interesujący sposób. Uczniowie nie tylko 
wzbogacili swą wiedzę, ale rozbudzili swe 
zainteresowania i dociekliwość.

Alicja Jaszcza

Kawalerowie Orderu Uśmiechu na „tapecie” w PSP Sławice

Bliżej patrona szkoły

Jesteś osobą bez zatrudnienia 
i myślisz o własnej firmie?

Zapraszamy
na bezpłatne spotkanie, na którym

- Dowiesz się jak założyć firmę na przy-
kładach rozwiązań funkcjonujących 
w Niemczech.

- Otrzymasz szczegółowe informacje 
w zakresie wsparcia finansowego i do-
radczego oferowanego osobom planu-
jącym założenie firmy i już prowadzą-
cym działalność gospodarczą

Data i godzina: 1.08.2013
Miejsce: sala konferencyjna
 UG w Dąbrowie

Wszyscy uczestnicy otrzymają
poczęstunek oraz zestaw
materiałów i gadżetów

Zgłoszenia na spotkanie przyjmuje 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek

telefon: 77 464 10 10 w. 202
mail: promocja@gminadabrowa.pl
Uwaga: Zgłoszenia prosimy po-
twierdzać do 29 lipca, godz. 13.00.
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            NASZE SUKCESY - PIŁKA NOŻNA

Juniorzy z Mechnic zakończenie sezo-
nu piłkarskiego zasłużenie świętowali 
szampanem. Uśmiechnięci od ucha do 
ucha mogą już przymierzać nowiutkie 
stroje piłkarskie, które prezes Tomasz 
Kotula obiecał im za awans do I ligi 
juniorów. Podopieczni trenera Grze-
gorza Fieca awansowali z 2. miejsca.

- Przed sezonem myśleliśmy o włączeniu 
się do walki o awans. Gdy okazało się, że 
następuje reorganizacja ligi i promocję 
uzyskają cztery czołowe drużyny, cel był 
oczywisty - mówi trener Grzegorz Fiec.

I udało się, w dodatku na wysokim, dru-
gim miejscu. Juniorzy z Mechnic byli naj-
lepszym zespołem na własnym stadionie 
(tylko 1 porażka), okazali się też bezkon-
kurencyjni pod względem liczby strzelo-
nych goli - 107 trafień robi wrażenie.

- W tej klasyfikacji brylował u nas Łu-
kasz Brzeziński, ale pozostali chłopcy 
wcale nie odstawali! - zauważa trener.

Dla trenera to także osobisty sukces. Z 
mechnickimi juniorami pracuje, z krótką 
przerwą, 12 lat. Aktualną drużynę budo-
wał od czterech sezonów. Od nowego zno-
wu trzeba pogłówkować nad składem...

- Prowadzenie juniorów to specyficzne za-
jęcie. Chłopaki kończą wiek juniora i trzeba 
szukać następców. My musimy się rozstać ze 
wspomnianym Łukaszem Brzezińskim, Rafa-
łem Krumem, Januszem Sołęgą czy Micha-
łem Woźnym. Oni będą już szukać szczęścia 
w piłce seniorskiej, a w dodatku ten ostatni 
wyjeżdża na studia do Wrocławia, więc i tak 
nie mógłby u nas grać - opowiada.

Grzegorz Fiec, mieszkaniec Dąbrowy i 
nauczyciel wychowania fizycznego w ZS 
w Chróścinie, o swojej pasji opowiada z 
zacięciem. Widać, że żyje tym bardzo.

- Fakt, na ławce reaguję czasem impul-
sywnie, ale już taki jestem. Zależy mi na 
wyniku. Przecież każdy gra po to, aby wy-
grać, a nam w tym sezonie ta sztuka udała 
się w pełni. Przypominam sobie świetne me-
cze z juniorami Odry (obydwa zwycięskie). 
Po kilku innych sędziowie też podchodzili i 
bardzo chwalili moich chłopców - w takich 
momentach wiem, że warto się poświęcać.

Przy okazji gratulacji dla piłkarzy i trenera 
nie sposób powiedzieć innym „dziękuję”.

- U nas jest wszystko fajnie poukłada-
ne. Naprawdę chłopcy mają grać, ja ich 
trenować, reszta nas nie obchodzi. Nie 

chciałbym nikogo pominąć, ale z imienia 
i nazwiska na łamach „ŻGD” dziękuję 
za wsparcie prezesowi Tomaszowi Kotuli 
oraz innym członkom zarządu: Joachimo-
wi Gąsiorowi, Manfredowi i Krystianowi 
Golcom, Waldemarowi Seifertowi, Hen-
rykowi Niedzieli, Piotrowi Komendzie, 
Krzysztofowi Gąsiorowi, Łukaszowi Gą-
siorowi i Robertowi Gładkiemu. Oddzielne 
uznanie należy się naszemu gospodarzowi, 
Joachimowi Wieczorkowi. Joachim, jesteś 
gość! - kończy wyliczankę trener Fiec. (r)

Tabela końcowa:
1.  KS Unia Krapkowice 26 65 96-25
2. LZS Mechnice (J) 26 56 107-37
3. LKS Jedność Rozmierka 26 55 94-35
4. OKS Odra II Opole 26 54 95-44
5. LKS Victoria Żyrowa 26 53 93-36
6. LKS Orzeł Mokre Łany 26 43 61-46
7. SSKS Stal Zawadzkie 26 37 45-50
8. LZS Leśnica (J) 26 30 60-73
9. ULKS Orzeł Źlinice 26 28 67-89
10. LZS Piomar Przywory (J) 26 27 60-71
11. KS Unia Kolonowskie (J) 26 26 41-99
12. LZS Adamietz Kadłub 26 18 47-139
13. LZS GKS Izbicko-Otmice 26 17 38-98
14. LZS Opole-Grudzice 26 14 46-108

Podopieczni Grzegorza Fieca na piłkarskie wakacje zasłużyli

Juniorzy z Mechnic w I lidze!

Przyjemny moment na mecie sezonu - medale na szyjach zespołu. Pierwszy z prawej trener Grzegorz Fiec.
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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.




