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W niedzielę, 1 września 2013 r., w Prądach odbyła się uroczystość podzię-
kowania za żniwo, czyli tradycyjne Dożynki. Charakter tych dożynek był 
szczególnie uroczysty, gdyż za żniwo dziękowała cała gmina. Sołectwo Prądy 
po raz pierwszy podjęło się wyzwania organizacji imprezy o takich rozmia-
rach. Przyznać trzeba, iż tegoroczne Święto Plonów w Prądach przerosło 
najśmielsze oczekiwania organizatorów i zaproszonych gości. Co roku za-
uważamy, że gospodarze gminno-parafialnych dożynek są coraz bardziej 
perfekcyjnie przygotowani. Aż „strach” pomyśleć, czym zaskoczą nas go-
spodarze (Chróścina i Mechnice) w 2014 roku. Relacja na str. 6-7.
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Brawo Marcel
Podczas inauguracji roku szkolnego w 

Dąbrowie odbyło się uroczyste wręczenie 
nagrody i dyplomu dla ucznia kl. 2a PSP w 
Dąbrowie – Marcela Żytyńskiego. Marcel 
zajął 1. miejsce w młodszej grupie wiekowej 
etapu krajowego XV edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego pod hasłem „Twoja 
wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla 
nic złego nie zrobi nikomu”.

Granty dla trzech naszych
Znamy wyniki konkursu Działaj Lokalnie 

ogłoszonego przez Partnerstwo Borów Nie-
modlińskich. Na 29 złożonych wniosków 
o dofinansowanie rekomendowano 10, z 
czego 3 z terenu naszej gminy (na 9 gmin 
uprawnionych). Wśród laureatów na pozycji 
1. - jako najlepszy sklasyfikował się wnio-
sek Stowarzyszenia Miłośników Chróściny. 
Na pozycji 3. - Stowarzyszenie Odnowy Wsi 

Wrzoski, zaś na poz. 10. - projekt grupy nie-
formalnej z Ciepielowic.

Bezpłatny angielski - skorzystaj!
Zapraszamy na bezpłatny kurs języka 

angielskiego dla osób dorosłych od 18 do 
64 roku zamieszkałych w Gminie Dąbrowa. 
Kurs będzie prowadzony na poziomach pod-
stawowym i zaawansowanym. Spotkanie re-
krutacyjne w UG Dąbrowa 3 października o 
godz. 17.00. w  sali konferencyjnej. Więcej 
informacji na www.gminadabrowa.pl

Chodźcie z nami
 12 października GOKiR oraz OPS w Dą-

browie zapraszają na Rajd Pieszy Szlakiem 
Borów Niemodlińskich. Poprowadzi go 
uwielbiany przez dzieci i dorosłych leśnik 
Tadeusz Kot. Wymarsz o 10 rano spod re-
stauracji Dąbrowianka. Nad stawem hodow-
lanym Sangów ognisko i ciepłe kiełbaski. W 
razie deszczu rajd będzie przełożony. (dk)

Newsletter Gminy Dąbrowa 

Nowe atrakcje!
Kursy komputerowe, zajęcia kulinarne w kuchni, bezpłatna nauka języka an-
gielskiego dla mieszkańców Gminy - miedzy innymi o tym możecie przeczytać 
w najnowszym numerze Życia Gminy Dąbrowa. Ale przecież to tylko fragment 
większej całości, bo za nami m.in Zamczysko i bardzo udane Dożynki!

Komputery 
dla seniorów
Stowarzysze-
nie Miłośni-
ków Chróściny 
ogłasza nabór  
na  warsztaty 
komputerowe 
dla seniorów. 
Prowadze-
nie zajęć  zaplanowano w okresie  
trzech miesięcy (wrzesień – gru-
dzień 2013 r.) Bezpłatne warszta-
ty odbędą się w ZS w Chróścinie. 
Ilość miejsc ograniczona.  Projekt 
będzie realizowany w ramach pro-
gramu DZIAŁAJ LOKALNIE.
Zgłoszeń można dokonać bezpo-
średnio w bibliotece w Chróścinie 
lub pod nr tel. 77 464 05 30.  
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Przyjazna kuchnia

Gotuj z dziećmi!
Chcesz z dzieckiem ciekawie spędzić 

wolny czas? Przygotować wspólnie coś 
pysznego? Działaj Lokalnie w naszej kuch-
ni! Zapraszamy mieszkańców Ciepielowic 
na Warsztaty kulinarne „Gotuj z dziećmi”. 
Projekt finansowany w ramach programu 
„Działaj Lokalnie” w świetlicy wiejskiej w 
Ciepielowicach (początek zawsze o 15.00). 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z 
Anną Cisowską. Nie zwlekajcie, liczba 
miejsc jest ograniczona!

Program spotkań:
13.10.2013: „Jabłka w roli głównej”
20.10.2013: „Warzywa inaczej”
17.11.2013: „Ach, te pierogi!”
08.12.2013: „Piernikowe wariacje” 
16.12.2013: „Na świątecznym stole”
08.01.2014: „Domowa pizza”

Mieszkanki Naroka z zapałem i ogro-
mem pomysłów przystąpiły do prac 
nad koroną dożynkową, która pod-
czas dożynek gminnych w Prądach 
(str. 6-7) pokonała całą konkurencję. 
Dwadzieścia dwie kobiety rozpoczęły 
wyplatanie korony 14 sierpnia i spo-
tykały się na kilka godzin codziennie 
wieczorami w dni powszednie. 

Narockie cudeńko zakwalifikowało się 
do Dożynek Wojewódzkich (8 września, 
Racławice Śląskie). Trasę 65 km z koroną 

na przyczepie pokonali rolnicy: Andrzej 
Szdzuy i Jan Kowol. Na placu kościoła 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
Sanktuarium Matki Boskiej Buszczeckiej 
koronę z Naroka poświęcił biskup An-
drzej Czaja. W Dożynkach Wojewódzkich 
uczestniczyła dwunastoosobowa delegacja. 
Następnie korona była ozdobą dożynek w 
Naroku. Sołtys i Rada Sołecka dziękują 
wszystkim zaangażowanym w stworzenie 
oraz dowiezienie korony na dożynki gmin-
ne i wojewódzkie. Sylwia Swaczyna

Najpiękniejsza korona

Zmiany telefonów
w UG Dąbrowa

 
Informujemy o zmianie, niektórych 

numerów w UG Dąbrowa, a są to:
- Skarbnik Gminy: aktualny nr 

wewnętrzny to 109.
- Biuro Gospodarki Odpadami: nr 

wew. 111, oraz jako dodatkowy nr 
zewnętrzny, bezpośredni do biura: 
77/464-10-58. Biuro to załatwia wszel-
kie sprawy dotyczące nowego systemu 
odbioru odpadów od mieszkańców 
Gminy Dąbrowa (pokój nr 11 na par-
terze).
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4 września z pogodą nie było już proble-
mu. - Mamy piękny obiekt, więc korzystajcie 
z niego ile tylko się da. Orlik powstał dla 
was! - mówił do młodzieży wójt Marek 
Leja. - Orły na Orlikach na stałe zostaną za-
pisane w szkolno-gminnym kalendarzu - za-
powiedział wójt. Poniżej wyniki rywalizacji 
sportowej, a my jeszcze raz przypominamy, 
że Orlik w Chróścinie czeka na wszystkich 
chętnych. Wciąż są jeszcze wolne terminy, 
zapisywać się można u koordynatorów Orli-
ka przy ZS w Chróścinie.

WyNIKI:

SIATKÓWKA (gimnazjum - dziewczęta)
1. Chróścina
2. Dąbrowa
3. Żelazna

KOSZyKÓWA (gimnazjum - chłopcy)
1. Żelazna
2. Dąbrowa
3. CHRÓŚCINA

PIŁKA NOŻNA  (szkoła podstawowa)
1. Chróścina
2. Dąbrowa
3. Sławice
4. Narok

Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja i Ko-
mendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Opolu – brygadier Paweł 
Kielar gościli 2 września 2013 r. w Ze-
spole Szkół w Dąbrowie, gdzie wzięli 
udział w inauguracji roku szkolnego 
2013/14.

Dyrektor Zespołu Szkół serdecznie 
powitała gości, wszystkich uczniów, 

rodziców oraz nauczycieli. Jolanta Wiś-
niewska podkreśliła, że wakacje upłynę-
ły bezpiecznie i miło, pozwalając wszyst-
kim nabrać sił do pracy. - Przed nami 
kolejny rok nauki, nowe wyzwania przy 
jednoczesnym zapewnieniu najlepszej 
oferty edukacyjnej - mówiła. Szczegól-
nie ciepłe słowa skierowane zostały do 
pierwszoklasistów oraz uczniów, którzy 
włączyli się w szeregi braci uczniowskiej 
z innych szkół. To przecież ich szkolny 
debiut. 

Wójt wyraził nadzieje związane z za-
spokojeniem potrzeb środowiska oświato-
wego i lokalnego. - Ważne jest, by szkoła 
była przestrzenią przyjazną i bezpieczną 

- stwierdził. Złożył też wszystkim życze-
nia, aby rozpoczynający się rok szkolny 
2013/14 obfitował edukacyjnymi sukce-
sami oraz spełnił wszelkie oczekiwania.

Wszelkich sukcesów życzymy wszyst-
kim uczniom i nauczycielom ze szkół w 
Gminie Dąbrowa. Głowy do góry, do wa-
kacji zostało już niespełna... 300 dni!

Renata Planert – Palak

85 pierwszaków w Gminie Dąbrowa
ZS Chróścina: (25 uczniów, w tym
 16 sześciolatków)
ZS Dąbrowa: (30 uczniów, w tym
 2 sześciolatków)
PSP Narok: (15 uczniów, w tym
 4 sześciolatków)
PSP Sławice:	 (15 uczniów, w tym
 3 sześciolatków)

Uczniowie wrócili do szkół, niektórzy poszli tam po raz pierwszy

Niespełna 300 dni i znowu wakacje!

Sportowa inauguracja roku szkolnego w Chróścinie

Orły na Orliku
Oficjalna uroczystość inauguracyjna kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” 
w Chróścinie miała miejsce 21 marca br. Ponieważ jednak wtedy zima jeszcze 
nie odpuszczała, wszelkie zaplanowane wtedy imprezy sportowe zdecydowa-
no się przenieść na początek nowego roku szkolnego.
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Tort w kształcie gitary

ZAMCZYSKO w tym roku obchodziło 
swój mały jubileusz. I choć został on do-
strzeżony przez media, znacznie ważniejszy 
był jubileusz 30 lat działalności artystycznej 
jednej z gwiazd tegorocznego Festiwalu – 
Grupy Bez Jacka. Chóralne „Sto lat”, tort w 
kształcie gitary, bańki mydlane, motolotnia 
nad głową, gwiazdy na wrześniowym niebie 
i łzy wzruszenia u muzyków – tak pokrótce 
można opisać tę niezwykłą chwilę, którą roz-
poczęliśmy koncert Bez Jacka. Wraz gdań-
skim zespołem wystąpili zaproszeni przez 
nich  do wspólnego świętowania Artyści: 
zespół Słodki Całus od Buby. Tego dnia na 
scenie jeden po drugim grali i czarowali pub-
liczność znane miłośnikom poezji śpiewanej 
i piosenki turystycznej zespoły U Studni, 
Na Bani, Basia Beuth i reaktywowana po 
wielu latach Iluzja. Każdy z tych wykonaw-
ców przyciągnął swoich fanów, dzięki temu 
ZAMCZYSKO miało charakter prawdziwe-
go spotkania przyjaciół. Występy poszcze-
gólnych wykonawców dopełniała świetna 
praca konferansjera Bartka Zgorzelskiego, 
związanego od wielu lat z nurtem piosenki 
studenckiej i turystycznej.  

Cała Polska w Dąbrowie

Zespół Bez Jacka pojawił się w Dąbro-
wie po trzech latach przerwy. Lider grupy 
Zbyszek Stefański podkreślał, że w ciągu 
tego czasu dąbrowska impreza przeszła 
ogromną metamorfozę. Otoczenie, oświet-
lenie i jakość nagłośnienia to tylko nielicz-
ne elementy, które wpłynęły na pochlebne 
opinie muzyków o ZAMCZYSKU. Resztę 
dopełnia wspaniała atmosfera zapewniana 
przez widzów i słuchaczy. Ci zaś przyjecha-
li na koncerty naprawdę z odległych miejsc 
Polski. Wystarczy nadmienić, że gościliśmy 

przyjezdnych między innymi z Gdańska, 
Poznania, Torunia, Łodzi, Zielonej Góry, 
Wrocławia, Katowic, Częstochowy, Jele-
niej Góry i wielu innych miast. Nie zawied-
li mieszkańcy naszego województwa, dla 
których Zamczysko stało się już imprezą 
na stałe wpisaną w kalendarz wydarzeń, na 
których warto być. Ułatwieniem była moż-
liwość noclegu. W tym roku po raz pierw-
szy uruchomione zostało pole namiotowe, z 
którego skorzystało kilkadziesiąt osób oraz 
noclegownia w namiotach wojskowych, któ-
re także zapełniły się przyjezdnymi gośćmi. 
Rozdziałem miejsc noclegowych oraz opie-
ką nad gośćmi V Zamczyska zajmowała się 
dwunastka wolontariuszy: Agata, Alicja, 
Marlena i Agata z Dąbrowy, Dominika, 
Sylwia, Mariusz, Maciej i Patryk z Opo-
la oraz Zita, Jagoda i Krystyna z Janowic 
Wielkich. To dla nich specjalnie kokolorowe 
i przepyszne kanapki oraz przekąski przy-
gotowała niezawodna w takich chwilach 
Barbara Kot z Dąbrowy. Ogromną pomo-
cą służyli strażacy z OSP w Dąbrowie. To 
dzięki nim sprawnie udało się postawić, a 
następnie zdemontować namioty biesiadne, 
namioty sypialne, ławki na widowni. Za 
zaangażowanie, pomoc i życzliwy uśmiech 
wszystkim Wam DZIĘKUJEMY!!! 

Kręcone kominy

Tegoroczne ZAMCZYSKO rozpoczęło się 
przypomnieniem największych przebojów z 
turystycznych tras w wykonaniu grupy Klub 
50. Dzięki znanym piosenkom i wspólnemu 
śpiewaniu udało się wszystkich wprowadzić 
w doskonały nastrój, który nie opuszczał wi-
dzów aż do zakończenia imprezy w sobotnią 
noc. Każdy z wykonawców na zakończenie 
swojego występu otrzymywał pamiątkową 
statuetkę przygotowaną przez Małgorzatę 
Wodyńską z Chróściny. Ceramiczne, ręcz-

nie wykonane statuetki przedstawiają cha-
rakterystyczne dla dąbrowskiego zamku krę-
cone kominy. Wykonawcom będą nie tylko 
przypominać o naszej imprezie, ale także o 
gościnie jaką okazali im mieszkańcy Dąbro-
wy.

Wizja Służały

Kolejnym artystą, który wystąpił na dą-
browskim koncercie był Maciej Służała, 
który reprezentował typowy dla bardów styl 
wykonawczy – świetne teksty i osobowość 
sceniczna, jak magnes przyciągały uwagę do 
tego występu. Sam o sobie mówi, że śpiewa, 
często przygrywając sobie na gitarze i twier-
dzi, że jedno mu w drugim nie przeszkadza. 
Artystyczna wizja świata Maćka Służały 
została entuzjastycznie przyjęta przez pub-
liczność. 

Miłość na wiele sposobów

Prawdziwą magię dźwięków i słów za-
prezentowali kędzierzyńscy muzycy: Rafał 
Nosal i Dariusz Czarny, którzy w piątko-
wy wieczór występowali pod szyldem duetu 
Czarny Nosal.  Wykonywali piosenki napi-
sane do wierszy znanych poetów oraz kom-
pozycje własne. W swoich kompozycjach 
słowo „miłość” odmieniają na wiele sposo-
bów, dzięki czemu koncerty duetu Czarny 
Nosal przesiąknięte są liryką, a podkreślić 
należy, że nie są to utwory łzawe. Przeciw-
nie! Traktują ludzkie uczucia nierzadko z du-
żym dystansem i poczuciem humoru. Boga-
ctwo brzmień oraz aranżacji było gwarancją 
ciekawej przygody muzycznej. Obaj muzycy 
pojawili się również w sobotnie przedpołu-
dnie, by poprowadzić warsztaty muzyczne, 
które już na stałe wpisują się w program 
Dąbrowskich Spotkań z Poezją Śpiewaną. 
ZAMCZYSKO ma bowiem na celu nie tylko 
przegląd tego, co najciekawsze w nurcie poe-
zji śpiewanej, ale także możliwość uczenia 
się od najlepszych. Temu poświęcone były 
kilkugodzinne warsztaty, których uczestnicy 
otrzymali oprócz wiedzy i zaświadczenia pa-
miątkowe statuetki. 

Poetyckim akcentem było także uhono-
rowanie wiązanką kwiatów gościa specjal-
nego tegorocznego ZAMCZYSKA – poetki 
Wiesławy Kwinto-Koczan. To jej wiersze 
tak chętnie są dziś wykonywane przez liczne 
zespoły z nurtu krainy łagodności. WUKO 
dziękujemy za to, co dotychczas i prosimy o 
kolejne strofy!

(ciąg dalszy na stronie obok)

V „ZAMCZYSKO” zapamiętane zostanie jako cudowne spotkanie z poezją śpiewaną na różne sposoby

Magiczne noce i dni w Dąbrowie
Setki osób z całego kraju przyjechały do Dąbrowy na piąte, jubileuszowe Dą-
browskie Spotkania z Poezją Śpiewaną ZAMCZySKO. Program imprezy umoż-
liwiał każdemu odnalezienie tego, czego poszukuje w twórczości autorskiej. 
Mieliśmy więc akcenty liryczne, folkowe, turystyczne, harcerskie a także blu-
esowe, rockowe i reggae. A wszystko mieści się w kategorii piosenek z nurtu 
Krainy Łagodności! Najważniejsze od pięciu lat jest bowiem przesłanie za-
mknięte w prezentowanych tekstach, gdzie muzyka, choć nieodłączna, pełni 
rolę służebną. Miał rację prowadzący imprezę Bartek Zgorzelski, że „z każdym 
rokiem w Dąbrowie przybywa poetów na jeden kilometr kwadratowy”. Tego-
roczne ZAMCZySKO było zrealizowane dzięki środkom budżetu Gminy Dąbro-
wa, wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Małych Projektów przyzna-
wanych przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007–2013.
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„Wszystko jest w nas”

Miłosne kompozycje stanowiły głów-
ną część koncertu z którym do Dąbrowy 
przyjechał Krzysztof Napiórkowski - 
wokalista, pianista, autor muzyki i teks-
tów. W jego występie pobrzmiewały ele-
menty jazzu i swingu, dzięki czemu artysta 
często występuje gościnnie na koncertach 
np. Lory Szafran czy Janusza Szroma. W 
Dąbrowie zaprezentował przede wszyst-
kim materiał ze swojej płyty „Drugi od-
dech”, a słowa z piosenki „Wszystko jest 
w nas”, która podbiła w ubiegłym roku 
Listę Przebojów Trójki: …wojna i pokój, 
światło dalekich miast, burza i spokój, to 
wszystko gdzieś w nas…” na długo zostaną 
w pamięci słuchaczy. 

Humor na rockowo! 

Okrasą pierwszego dnia ZAMCZYSKA 
był koncert Piotra Bukartyka, który wy-
stąpił w towarzystwie muzyków z zespołu 
Szałbydałci. Solówki gitarowe Krzysztofa 
Kawałko oraz aranże z pogranicza wielu 
gatunków muzycznych: rocka, bluesa, folku 
oraz reggae wymieszane z kabaretem i pio-
senką literacką – to w pigułce opis występu 
Piotra Bukartyka. Szerokiej publiczności 
znany od 2007 roku z piątkowych porannych 
audycji „Zapraszamy do TRÓJKI”, do któ-
rych nawiązywał podczas swojego występu. 
Gość tegorocznego ZAMCZYSKA zapew-
nił słuchaczom ponad 90 minut doskonałej 
zabawy muzycznej przeplatanej świetnymi, 
dowcipnymi monologami. Wykonane na bis 
„Kobiety jak te kwiaty” i gorące oklaski słu-
chaczy, zwieńczyły piątkowy koncert. 

Dla wszystkich, którym piosenek było 
mało przygotowano ognisko, przy którym 
śpiewano i grano do białego rana. 

Iluzja i Beuth 
na początek soboty

Sobotnie spotkania z piosenką rozpo-
czął reaktywowany po latach zespół Iluzja. 
Dziewczyny wykonały największe przeboje, 
z którymi gościły przed laty na bieszczadz-
kich szlakach. Aplauz i bardzo ciepłe przy-
jęcie przez słuchaczy sugerują, aby przygoda 
powrotu do wspólnego muzykowania nie 
była tylko okazjonalnym wydarzeniem. 

Kolejną wykonawczynią była Basia 
Beuth, związana z ZAMCZYSKIEM od 
samego początku istnienia tej imprezy. Na 
koncercie wykonała utwory z debiutanckiej 
płyty „Świat dobrze wyjaśniony”, która uka-
zała się na rynku wiosną tego roku, a także  
kompozycje do słów Marka Grechuty, które 
krótko przez koncertem w Dąbrowie prezen-
towała w Opolu na zaproszenie Uniwersyte-
tu Opolskiego.   

Retrospekcja Na Bani

Przegląd największych przebojów z po-
nad dwudziestoletniej kariery zafundował 
słuchaczom gdański zespół Na Bani. Kanwą 
wykonywanych przez nich utworów są teksty 
z gatunku piosenki turystycznej, bazujących 
częściowo na poezji Jerzego Harasymowi-
cza, ale i na własnej twórczości. Ujmujący 
głos wokalistki współbrzmiący z dźwiękiem 
skrzypiec i gitar oraz siła przekazu i energia 
sceniczna stanowiły o atutach występu „ba-
niaków” w Dąbrowie. 

Magiczne „U Studni”

O występie kolejnej grupy można powie-
dzieć tylko jedno: magiczny! Poezja kra-
kowskiego poety Adama Ziemianina oraz 
teksty Darka Czarnego niezwykle mocno i 
ciepło zabrzmiały w otoczeniu zamkowym 
w Dąbrowie. Śmiało można powiedzieć że 
zespół U Studni, to dzisiaj jeden z najlep-
szych w Polsce zespołów uprawiający balla-
dę, z umiejętnie dobranym tekstem i nieba-
nalną oprawą muzyczną. Afirmacja życia we 
wszystkich jego przejawach, liryka najwyż-
szej próby i optymizm, to oprócz przepięknej 
harmonii głosów wokalistów i akompaniują-
cych instrumentów dominanty przekazu i 
stylu wykonawczego „U Studni”. Muzycy 
tego zespołu przez wiele lat (do ubiegłego 
roku) współtworzyli Stare Dobre Małżeń-
stwo, o czym przypomnieli wykonując mię-
dzy innymi przebój SDM „Bieszczadzkie 
Anioły”. Dziś jednak jest to inna grupa, ale 
radość tworzenia jest tak samo wyczuwalna, 
jaką charakteryzowało się Stare Dobre Mał-
żeństwo w pierwszych latach działalności. W 
lutym tego roku, zespół wydał swój pierwszy 
album zatytułowany „U Studni” i to głów-
nie kompozycje z tego krążka usłyszeliśmy 
na ZAMCZYSKU.

Wspólne granie przyjaciół

Sobotni koncert zakończył się częścią uro-
dzinową zespołu Bez Jacka, o której było na 
wstępie artykułu. Usłyszeliśmy największe 
przeboje z 30-letniej, bogatej twórczości, 
wyśpiewywane wspólnie z publicznością. Po 
niemal godzinnym występie na scenę wkro-
czyła grupa Słodki Całus od Buby, która w 
aranżach rockowych zaprezentowała swoje 
najpiękniejsze kompozycje. Teksty nawiązu-
jące klimatem do twórczości Wojtka Belona, 
są dziełem dwóch gitarzystów: Krzysztofa 
Jurkiewicza i Mariusza Kampera. Harmo-
nia głosów i brzmień doceniana jest przez 
słuchaczy, którzy na pniu wykupują nakłady 
kolejnych płyt „Całusów”. Dąbrowska pub-
liczność mogła również zaopatrzyć się w te 
wydawnictwa na dwóch stoiskach z płytami, 
które czynne były w trakcie imprezy. Kom-

pozycje Słodkiego Całusa od Buby są mocno 
osadzone w rockowej i folkowej tradycji, a 
na scenie dąbrowskiej zabrzmiały niezwykle 
świeżo. Jako że zespół od wielu lat przyjaźni 
się i współpracuje z grupą Bez Jacka, ostat-
nim akcentem ZAMCZYSKA było wspólne 
granie. Obie grupy tworzą wspólny projekt 
„Ot tak po prostu”. Efektem tej współpracy 
są dwie płyty, z których kompozycje usły-
szeliśmy w sobotni wieczór. To była praw-
dziwie poetycka i muzyczna uczta!

Koncertom towarzyszyły na dąbrowskim 
Zamku wystawy: fotograficzna „Nasza 
gmina sprzed lat” przygotowana przez Sto-
warzyszenie Ochrony Dóbr Kultury „Dą-
browskie Skarby” oraz pamiątek ułańskich 
przygotowana przez Stowarzyszenie Pa-
mięci 19. Pułku Ułanów Wołyńskich. Obie 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
zwiedzających. Za iluminację świetlną Za-
mku w Dąbrowie oraz gościnę dziękujemy 
Uniwersytetowi Opolskiemu! 

Organizatorzy, 
sponsorzy i partnerzy

Organizatorami V Dąbrowskich Spotkań 
z Poezją Śpiewaną ZAMCZYSKO były: 
Gmina Dąbrowa, Gminny Ośrodek Kultury i 
Rekreacji w Dąbrowie i Urząd Marszałkow-
ski Województwa Opolskiego. Patronat Ho-
norowy nad imprezą objęli: Marszałek Wo-
jewództwa Opolskiego Józef Sebesta oraz 
Starosta Opolski Henryk Lakwa. 

Sponsorami V Zamczyska byli: Bank 
Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.
pl, ZTW Explomet, Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna Wydrowice, Praxi-Dent Opole, 
Grunbau Kaluza. Projekt współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Partnerzy Dąbrowskich Spotkań z Poezją 
Śpiewaną ZAMCZYSKO: TAURON Dys-
trybucja Spółka Akcyjna www.tauron-dys-
trybucja.pl, Uniwersytet Opolski, BESCO 
Leszek Wyrwas, Ochotnicza Straż Pożarna 
z Dąbrowy a także Stowarzyszenie Ochrony 
Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrow-
skie Skarby”. 

Patronat medialny nad imprezą objęli: 
TVP Opole, Radio Opole, NTO, Radio Plus 
Opole, Radio Vanessa, Radio Liryka, Opol-
ski Serwis Informacyjny oraz portal i sklep 
internetowy Kraina Łagodności. 

WSZYSTKIM INSTYTUCJOM I FIR-
MOM ZA OKAZANĄ POMOC I WSPAR-
CIE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Zbigniew Janowski
Na ostatniej stronie galeria zdjęć z 

Zamczyska, które dostępne są także na 
str. www.gokir.pl oraz facebooku.
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W niedzielę, 1 września 2013 r., w Prądach odbyła się 
uroczystość podziękowania za żniwo, czyli tradycyjne Do-
żynki. Charakter tych dożynek był szczególnie uroczysty, 
gdyż za żniwo dziękowała cała gmina. Sołectwo Prądy po 
raz pierwszy podjęło się wyzwania organizacji imprezy o 
takich rozmiarach. Przyznać trzeba, iż tegoroczne Święto 
Plonów w Prądach przerosło najśmielsze oczekiwania or-
ganizatorów i zaproszonych gości.

Poleciały cukierki

Główne uroczystości poprzedzone były sobotnim mini festy-
nem. Przygotowano na nim wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, 
m.in. konkursy z nagrodami. Dzieci rywalizowały w trzech kon-
kurencjach, zdobywając cenne nagrody. Oprócz tego dla nich, jak 
i tych mniej odważnych nie biorących udziału w zawodach, z nie-
ba i sceny sypały się jak co roku cukierki.

Baba i Chłop Prądowski

Dorośli licznie uczestniczyli w trzeciej już edycji konkursu 
„Chłop Prądowski i Baba Prądowska”. Ciekawsze konkuren-
cje to np. szycie obrusu czy rzucanie pniakiem do celu. Po nie-

samowitej walce, przy ogromnym dopingu publiczności, Babą 
Prądowską 2013 roku została Iwona Gorzowska, a Chłopem 
Prądowskim Tadeusz Sydor. Sobotni festyn zakończyła zabawa 
taneczna trwająca prawie do rana.

Chleb po równo dla wszystkich

W niedzielę obchody Dożynek rozpoczęto udziałem w uro-
czystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi 
w Prądach. Mszę koncelebrował ks. proboszcz Józef Maślan-
ka przy udziale księdza prałata ze Sławic Piotra Kondzieli. 
Wśród zaproszonych na Dożynki gości byli oczywiście Wójt 
Gminy Marek Leja, Przewodniczący Rady Gminy prof. Piotr 
Wieczorek, Zbigniew Kosterkiewicz, Prezes RSP Wydrowice 
- partner tegorocznych dożynek. Licznie stawili się także radni 
gminni, sołtysi, delegacje z koronami żniwnymi i wielu gości z 
poza miejscowości.

O 13.30 wyruszył korowód dożynkowy, który przez cudownie  
ustrojoną wieś przejechał na boisko LZS Orzeł Prądy ulicami 
Leśną, Niemodlińską i Sportową. Po przywitaniu gości, starości 

Joanna Chaduch i Andrzej Cisicki przekazali na ręce Wójta 
Gminy Dąbrowa i Przewodniczącego Rady Gminy dożynkowy 
chleb jako symbol ciężkiej pracy i zebranych plonów. Wójt Ma-
rek Leja podziękował za ten chleb i obiecał sprawiedliwie go 
podzielić pomiędzy wszystkich mieszkańców gminy. - Gorąco 
dziękuję rolnikom za ich trud, ciężką pracę i poświęcenie - pod-
kreślał gospodarz Gminy. - Dożynki to przede wszystkim wasze 
wielkie święto.

Magik i inni

Wreszcie nadszedł czas na program artystyczny, który z wiel-
ką powagą rozpoczęła Orkiestra Dęta z GOKiR w Dąbrowie. 
Następnie wspaniałe jak zwykle nasze Mażoretki oczarowały 
publiczność swoimi popisami. Przyglądaliśmy się również ma-
gicznym sztuczkom iluzjonisty Romana Roszyka. Po jego wy-
stępach przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu koron 
żniwnych.

W rywalizacji 8 koron zwyciężyła stworzona przez mieszkań-
ców sołectwa Narok. Drugie miejsce przyznano równie imponu-
jącej koronie ze Sławic, a trzecie z Wrzosek.

Tym razem Gminno-Parafialne Dożynki zorganizowały sołectwa Prądy i Siedliska

Prądy zdały egzamin na piątkę!

Fragment pięknie przystrojonego kościoła w Prądach.

Starości Dożynek - Joanna Chaduch i Andrzej Cisicki.

Oficjalna część Dożynek. Z przodu sołtys Prądów, Andrzej Pio-
trowicz
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Emocje związane z konkursem koron złagodził wspaniały występ 
zespołu Szumiący Bór z Tułowic. Mnóstwo śmiechu towarzyszy-
ło popisom Kabaretu EWG. Wielkie brawa otrzymali wykonawcy 
z GOKiR-u w Łambinowicach, a zwłaszcza dziesięcioletnia Ania 
Koszyk, która zachowując się na scenie niczym „lwica estradowa”, 
poza nią okazała się skromną, przeuroczą dziewczynką.

Następnie przyszedł czas na ogłoszenie wyników corocznego 
konkursu „Moja Zagroda” oraz „Aktywna Wieś”. Listę laurea-
tów podajemy u dołu w ramce.

Radosny nastrój podsycił koncert zespołu V220, który powstał 
w Prądach, gdzie ćwiczy. Swoją piękną muzyką wprowadził 
wszystkich w nastrój tańca i szaleństwa na parkiecie, czym przy-
gotował wszystkich do występu zespołu Sports Brathers, którego 
liderem jest znany muzyk z zespołu Piersi, Marek Kryjom.

Organizatorzy serdecznie dziękują Wójtowi i Radzie Gminy, 
że zaufali im przyznając organizację Dożynek Gminnych w Prą-
dach. Bezcenne było także wielkie zaangażowanie w organizację 
imprezy sołectwa Siedliska i sponsorów! (red)

Sponsorzy 
Dożynek: Gmina Dąbrowa, Rolni-

cza Spółdzielnia Produk-
cyjna z Wydrowic, Bernard 
Czok Firma Auto-Czok, 
Krystian Kubis z Chróści-
ny, Tadeusz Wojdyła Fir-
ma Budowlana z Jeleniej 
Góry, Kazimierz Wojdyła 
Prądy, Koło Łowieckie 
Siedliska, Jerzy Diłaj Go-
spodarstwo Drobiarskie  
Prądy, Wiesław Łoziński  
z  Dąbrowy, Tadeusz Sy-
dor Firma Transportowo-
Usługowa Prądy, Leszek 
Mularz Szkółka Krzewów 

i Drzew  z Opola, Andrzej 
Chaduch  Usługi Remon-
towo-Budowlane Prądy, 
Robert Czech  Stolarstwo 
Prądy, Robert Osolisz Fir-
ma Remost Prądy, Jaro-
sław Surma  Prądy, Nata-
lia Korgul  Prądy, Tomasz 
Mendel Zakład Usług 
Leśnych, Ireneusz Sydor 
Pol- Części Prądy, Bogdan 
Śnietura  Prądy, Wiesław 
Diduch Prądy, Marek Wój-
ciak Auto Serwis Niemod-
lin, Pracownia Florystycz-
na Wawelno.

Migawki z Prądów. Podczas Dożynek nie zabrakło świetnej mu-
zyki, pięknie przystrojonych domostw i oryginalnych zwierząt.

LAUREACI „Mojej Zagrody” 

i „Aktywnej Wsi”

Pierwsze miejsce w konkursie „Moja 
Zagroda” zdobyła Jadwiga Serotiuk 
z Ciepielowic, drugie Sabina i Andrzej 
Firlus z Mechnic, a trzecie ex aequo 
Paweł Kaczmarski z Chróściny oraz 
Jolanta i Zdzisław Chodorowscy (Dą-
browa).

W konkursie „Aktywna Wieś” pierw-
sze miejsce przypadło Prądom (już 
drugi rok z rzędu), drugie ex aequo 
Ciepielowicom i Narokowi, a trzecie 
Żelaznej.
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Kolorowy korowód bajecznie przy-
strojonych pojazdów wszelkiej maści, 
a w nich uśmiechniętych mieszkańców 
Wrzosek, w niedzielne popołudnie na 
kilkanaście minut wstrzymał ruch na 
głównej ulicy wsi. Nikt się jednak nie 
denerwował, zajęty raczej podziwia-
niem tego, jak imponująco wszystko 
zostało zorganizowane.

Jubileuszowej mszy św. przewodniczył 
ks. Arcybiskup Alfons Nossol. Srebrny 

Jubileusz poświęcenia Kościoła to wielkie 
wydarzenie dla społeczności lokalnej. W po-
łączeniu ze Świętem Plonów fiesta połączyła 
parafian nie tylko z sołectwa Wrzoski.

 - Wszystkie ulice prowadzą do Kościoła… 
– powtarzał ks. Hubert Łysy (na zdjęciu), 

proboszcz miejscowej parafii. Każda ulica 
wsi zaangażowała się w przystrajanie pose-
sji, udział w korowodzie oraz w organizację 
i inscenizację tego wydarzenia.

Na nudę nie było czasu. Obejrzeliśmy 
i posłuchaliśmy występ wysokiej klasy 

śpiewaczki operowej Moniki Piecha-
czek – urodzonej i niegdyś mieszkającej 
we Wrzoskach, popis wokalny Moni-
ki Morki czy Wielkie Show – Taniec z 
Gwiazdami, gdzie w roli Gwiazd wy-
stąpili prawdziwi Wrzoskowi Gwiazdo-
rzy, np. radny Marek Wocka, czy sołtys 
Piotr Fikus (na zdjęciu z partnerką). 
Imprezę przeplatało wspólne śpiewanie 
pieśni i  scenki teatralne ukazujące histo-
rię  istnienia kościoła.

 (kgj)

Jubileusz poświęcenia Kościoła

Święto we Wrzoskach

Czwarta
na świecie!
Uczennica V klasy SP w Sławicach, 
Ida Kokoszka, odniosła sukces pod-
czas Mistrzostw Świata Mażoretek w 
Pradze. Odbyły się one w dniach 30 
sierpnia - 1 września, a Ida w katego-
rii solo pom-pom kadetki zajęła zna-
komite 4. miejsce! Gratulujemy!

Przygodę z tańcem mażoretkowym rozpo-
częła w wieku 6 lat. Wielokrotna medalistka 
zawodów krajowych i międzynarodowych, 
Mistrzyni Polski solo baton kadetki i II v-ce 
Mistrzyni Polski solo pom-pom kadetki. Tre-
nerem i choreografem Idy jest Barbara Kaj-
dzik. Do zawodów w Pradze Ida przygoto-
wywała się cały rok. Ostatnie dwa tygodnie 
przed mistrzostwami świata treningi odby-
wały się dwa razy dziennie po 3 godziny.

60 ton w kilka dni

Zorganizowana w drugim tygodniu 
września zbiórka odpadów wielkoga-
barytowych i sprzętu elektronicznego 
po raz kolejny pokazała, że tego typu 
akcja cieszy się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców. Podczas zbiórki 
zebrano ponad 60 ton odpadów. Ko-
lejna zbiórka wiosną.

Podczas w/w zbiórki mieszkańcy zadawa-
li pytania dotyczące opakowań po farbach, 
lakierach i o pozostałości farb. Tego rodzaju 
odpady odbierane są podczas mobilnej zbiór-
ki odpadów niebezpiecznych. Zbiórka odby-
wa się każdego roku – wiosną (w 2013 r. w 
kwietniu). W 5 miejscowościach (Dąbrowa, 
Chróścina, Sławice, Żelazna , Narok), w da-
nym dniu, działa punkt zbiórki, gdzie można 
dostarczać odpady niebezpieczne. 

Płatności za lipiec

Za nami pierwszy miesiąc, w którym 
mieszkańcy dokonywali płatności za 

odbiór odpadów komunalnych wg no-
wych zasad. Na terenie gminy opłaty 
za gospodarowanie odpadami i usługi 
dodatkowe można regulować poprzez 
wpłaty w kasie urzędu gminy, przele-
wy bankowe oraz inkasentów.

W/w należności uregulowało za lipiec 
89% osób (stan na 31.08.), które złożyły 
deklarację o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami i zamówienie dodat-
kowe świadczone przez Gminę Dąbrowa 
w zakresie odbierania odpadów.

Zaległości, z tytułu lipcowej raty opłaty 
za gospodarowanie odpadami, wynoszą 
6819,00 zł, z  kolei w przypadku usług do-
datkowych  kwota ta wynosi odpowiednio 
1484,37 zł. Przypominamy w tym miej-
scu, że nieterminowe regulowanie należ-
ności generuje odsetki, a uchylanie się od 
płatności, wszczęcie postępowania egze-
kucyjnego.

(gw)

Odpady w Gminie
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Jesień tuż tuż… Wspaniały świat ce-
ramicznych wytworów stoi przed 
nami otworem. A wyobraźnia nie zna 
granic!

17 września br. w Szkole Podstawowej 
w Dąbrowie rozpoczął się cykl zajęć ce-
ramicznych prowadzonych przez artystę, 
rzeźbiarza – Katarzynę Urbaniak. Pani 
Katarzyna udostępnia każdemu uczestni-
kowi warsztatów niezbędne przyrządy i 
materiały - każdy więc sam mógł spróbo-
wać swoich sił. 

Ogromne liście posłużyły jako wzór i 
punkt wyjścia do wykonania pater i ozdob-
nych talerzy. 

Każde kolejne warsztaty będą poświę-
cone innemu zagadnieniu artystycznemu. 

Będą również stopniowo rozwijały wiedzę 
teoretyczną i umiejętności techniczne mło-
dych twórców.  

Niezwykła to przygoda dla ciekawych 
świata i artystycznych dusz. Sympatyczna 

i wesoła atmosfera sprzyjały powstawaniu 
niezwykłych dzieł.

Renata Planert – Palak

Warsztaty Ceramiczne w Dąbrowie

Artystyczne inspiracje

Od czterech lat miłośnicy dwóch 
kółek z Chróściny pedałują po 

drogach i bezdrożach, zachwycając się 
pięknem odwiedzanych regionów Pol-
ski i przeżywając liczne przygody. W 
tym roku uczestnicy KROWY wybrali 
się na kilkudniową wyprawę po polsko-
czeskim pograniczu. Trasa wiodła przez 
Nysę, Głuchołazy, Zlaté Hory, Karlovą 
Studánkę, aż na najwyższy szczyt Je-
seników – Pradziada (1492 m.n.p.m.), 
który był kulminacyjnym punktem wy-
prawy.

W drodze powrotnej absolwenci od-
wiedzili jeszcze Jarnołtówek, Pokrzyw-
ną, Prudnik, Białą, Tułowice, aby po 
przejechaniu 250 km dotrzeć do domu. 
Rowerowa wędrówka jak zwykle pełna 
była licznych atrakcji: stromych podjaz-
dów i karkołomnych zjazdów, pięknych 
górskich widoków, architektonicznych 
perełek, kąpieli w jeziorze, jazdy w pro-
mieniach słońca i ulewnym deszczu, bi-
wakowania w namiocie i górskim schro-
nisku. Jednym słowem wszystkiego 
co sprawia, że rower może być wielką 

szansą na przeżycie niezapomnianej tu-
rystycznej przygody.

Opracował:
opiekun SKKT „TRAMP-EK”

K. Iwański

„TRAMP – EK” na rowerowym szlaku

Krowa na kółkach
Turystyka rowerowa to wspaniały sposób na aktywny wypoczynek. Jedną z 
form promowania jej wśród młodzieży naszej gminy jest organizowany podczas 
wakacji, przez koło turystyczne „TRAMP – EK” działające przy ZS w Chróścinie, 
Krajoznawczy Rowerowy Obóz Wędrowny Absolwentów (KROWA).

„Pradziad zdobyty”

Tenis w Karczowie

Jubileusz
na kortach
W tym roku korty tenisowe w Karczo-
wie doczekały się jubileuszu 10-lecia 
istnienia. Z tej okazji w dniach 23-25 
sierpnia odbyły się dwa turnieje.

Najpierw do rywalizacji przystąpiło 
sześciu juniorów, którzy mają za sobą licz-
ne występy w podobnych turniejach, a ich 
aspiracje sięgają „zaistnienia” w tym pięk-
nym sporcie. 16-letni Wojciech Jantos z 
Opola notuje już osiągnięcia, czego wyra-
zem jest pozycja nr. 2 w Polsce na liście 
rankingowej w swojej kategorii wiekowej. 
Jantos uchodził za faworyta turnieju i nie 
zawiódł, odnosząc triumf w turnieju. W 
finale pokonał 18-letniego Jakuba Fary-
niarza ze Skarbiszowa, również „notowa-
nego” w swojej kategorii wiekowej (siód-
ma „dziesiątka” rankingu). Pula nagród o 
którą rywalizowali młodzi tenisiści wyno-
siła 1800 złotych.

Po juniorach na kort wyszli starsi koledzy, 
którzy rywalizowali w grze deblowej. Na 
starcie stanęło 22 zawodników – uczestni-
ków Ligi Tenisa w Karczowie. W finale para 
Jakub Faryniarz-Rafał Kuznecki (Opo-
le) pokonała duet Jan Półtorak-Zbigniew 
Olender (obaj Dąbrowa).

W trakcie turnieju deblowego przy kor-
tach odbywał się piknik, na którym bawili 
się uczestnicy Ligi i sympatycy tenisa w 
Karczowie.
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           WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW             

Ośrodek Pomocy Społecznej dział 
Świadczeń Rodzinnych informuje, iż 
od 01.10.2013 r. można składać wnio-
ski o zasiłek rodzinny wraz z dodatka-
mi na okres zasiłkowy 2013/14.

Do wniosku należy dołączyć w szcze-
gólności:

1. Kopię dowodu osobistego.
2. Zaświadczenia wydane przez naczel-

nika właściwego urzędu skarbowego lub 
oświadczenia o dochodzie podlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych uzyskanym w roku kalenda-
rzowym poprzedzającym okres świadczenio-
wy tj. za rok 2012, każda pełnoletnia nawet 
ucząca się osoba w rodzinie.

3. Oświadczenia o dochodzie członków 
rodziny rozliczających się na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w 
roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy – za rok 2012 – dotyczy pro-
wadzenia działalności gospodarczej.

4. Zaświadczenia lub oświadczenia do-
kumentujące wysokość innych dochodów 
członków rodziny uzyskanych w roku ka-
lendarzowym poprzedzającym okres świad-
czeniowy (alimenty, stypendia socjalne, 
dochód z gospodarstwa rolnego), w szcze-
gólności zaświadczenie komornika pro-
wadzącego postępowanie egzekucyjne na 
rzecz uprawnionego o wysokości świadcze-
nia alimentacyjnego wyegzekwowanego w 
roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

świadczeniowy (jeśli postępowanie było 
prowadzone) - za rok 2012 każda pełnoletnia 
nawet ucząca się osoba w rodzinie.

5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wy-
sokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 
z ZUS-u, a w przypadku osób prowadzących 
działalność rolniczą z KRUS-u – za rok 
2012, każda pełnoletnia nawet ucząca się 
osoba w rodzinie.     

6. Oświadczenie o bezskuteczności eg-
zekucji lub zaświadczenie od komornika 
prowadzącego postępowanie egzekucyjne 
stwierdzające bezskuteczność egzekucji - za 
ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc 
złożenia wniosku i za cały rok 2012.

7. Dokument stwierdzający wiek osoby 
uprawnionej – akt urodzenia dziecka upraw-
nionego.

8. Odpis podlegającego wykonaniu orze-
czenia sądu zasądzającego alimenty, odpis 
postanowienia sądu o zabezpieczeniu po-
wództwa o alimenty, odpis protokołu za-
wierającego treść ugody sądowej lub ugody 
zawartej przed mediatorem oraz opis wyroku 
zasądzającego rozwód– wyrok sądowy.

9. Zaświadczenie lub oświadczenie o 
uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły 
lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy oso-
ba uprawniona ukończyła 18 rok życia - za-
świadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej to 
jest: liceum, technikum, szkoła zawodowa 
za rok szkolny 2013/14 z datą wrześniową, 

że jest się uczniem, – w przypadku szkoły 
wyższej zaświadczenie z Uczelni. 

10. W przypadku, gdy osoba uprawniona 
znajduje się pod opieką opiekuna prawne-
go, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu 
opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej 
– wyrok, postanowienie.

11. Orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności, w przypadku posiadania takiego orze-
czenia przez osobę uprawnioną.

12. Przekazy lub przelewy pieniężne do-
kumentujące wysokość alimentów, jeżeli 
członkowie rodziny są zobowiązani wyro-
kiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia 
na rzecz osoby spoza rodziny – za rok 2012.

13. Kopię karty pobytu, w przypadku cu-
dzoziemca przebywającego na terytorium 
RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie 
się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoter-
minowego lub w związku z uzyskaniem w 
RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełnia-
jącej (+oryginały do wglądu).

W przypadku, gdy okoliczności sprawy 
mające wpływ na prawo do świadczeń ro-
dzinnych wymagają potwierdzenia innym 
dokumentem niż wymienione powyżej, pod-
miot realizujący świadczenie może domagać 
się takiego dokumentu.

Wszelkie informacje na temat świad-
czeń rodzinnych udziela OPS w Dąbrowie, 
ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa nr 
tel. 77 464 10 08,  77 464 10 71.

Wnioski o zasiłek rodzinny

Na stronie Urzędu Gminy (www.gmina-
dabrowa.pl) widnieje zakładka „Pyta-
nia do Wójta”. My przytaczamy najcie-
kawsze.

PyTANIE: Jak będzie wyglądała sytuacja 
z salą gimnastyczna w Dąbrowie? Czy będzie 
dostępna dla wszystkich mieszkańców w godzi-
nach popołudniowo-wieczornych?

  Mieszkaniec Dąbrowy
ODPOWIEDŹ: Sala gimnastyczna do 

16:00 będzie służyła uczniom, natomiast 
potem mieszkańcom, podobnie jak to ma 
miejsce w Chróścinie.  Po godz. 16.00 salą 

zarządzać będzie Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji.  Pozdrawiam, ml

PyTANIE: Dlaczego w gminie nie ma po-
jemników na śmieci segregowane tj. plastiki, 
papier i szkło. W każdej cywilizowanej miejsco-
wości są pojemniki, a nie worki. Trzymanie w 
domu worków z plastikami po mleku, jogurtach 
sokach przez miesiąc to nieporozumienie, bo 
wszystko zaczyna śmierdzieć, a płukanie tych 
rzeczy to nie ekologia. Proszę o renegocjację 
warunków umowy zawartej z Remondisem, 
aby były dostarczone pojemniki zamiast wor-
ków. Te postulaty były już przekazywane gmi-
nie i zostały zignorowane, a nie powinny być. 
Cześć śmieci zamiast do pojemników trafia do 
parku i nie jest to ozdobą gminy.

 Mieszkanka Dąbrowy

ODPOWIEDŹ: Nigdy nie ignorujemy 
postulatów i sugestii mieszkańców. Wie-
lokrotnie konsultowaliśmy to z radnymi 
i sołtysami. Przeprowadziliśmy również 
ankietę, w której 70% mieszkańców gmi-
ny opowiedziało się za workami. Minusy 
tego systemu pani wymieniła. Natomiast 
plusy w stosunku do systemu pojemni-
kowego to możliwość oddania nieogra-
niczonej ilości tych śmieci, mniejsze 
obciążenie finansowe dla mieszkańców.  
Dodatkowo obawiamy się również tego, 
że właśnie śmieci, które nie zmieszczą 
się do pojemników (które przecież mają 
ograniczoną pojemność) mogą wylądo-
wać w parkach.

 Pozdrawiam, ml

Pytania do Wójta

Komu sala?
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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.

Jest czas na ciężką, nierzadko ryzy-
kowną pracę, ale jest również czas, 
aby się trochę rozerwać, odpocząć, a 
przy okazji otrzymać... wyróżnienie. 
Tak było podczas sierpniowego Fe-
stynu Strażackiego w Dąbrowie. Im-
prezę zorganizowała Ochotnicza Straż 
Pożarna w Dąbrowie

Imprezę odwiedził oczywiście fan wszyst-
kich naszych strażaków-ochotników, 

wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja. Była 
więc okazja, aby gospodarz naszego terenu 
wręczył odznaczenia dla druhów i druhen. 
Poprzedziło je przemówienie Prezesa OSP 
Karola Widachy. Wójt także skorzystał z 
prawa głosu. - Gratuluję OSP w Dąbrowie 
prężnego działania i wzorowej postawy, ab-
solutnie godnej naśladowania - powiedział. 
Imprezie towarzyszyło biesiadowanie do 
późnych godzin nocnych i dobra zabawa w 
rytmie zespołu V-220. (kw)

Festyn Strażacki w Dąbrowie

Zabawa i ordery

Kronika strażacka (VIII. 2013)

Działo się...
W sierpniu jednostki OSP wyjeż-
dżały do trzech wypadków na tere-
nie gminy oraz jednego poza gra-
nicę gminy. Strażacy brali udział 
w gaszeniu pożarów słomy, nie-
użytków oraz samochodu. Zagro-
żenie stworzył także samochód, 
z którego wyciekał gaz. Strażacy 
OSP Dąbrowa wraz z kolegami z 
JRG 3 Niemodlin ćwiczyli z zakre-
su ratownictwa medycznego i dro-
gowego na „Festynie Strażackim” 
(plac przy Remizie OSP w Dąbro-
wie). Mieszkańcy mogli zobaczyć, 
na czym polegają Nasze działania 
przy wypadkach drogowych.

- OSP Dąbrowa 5 sierpnia 2013 r. o 
godzinie 09.40 wraz z JRG 3 Niemod-

lin wyjechała do wypadku drogowego 
dwóch ciężarówek w Sosnówce. 

- OSP Wrzoski 6 sierpnia o 6.36 wraz 
z JRG 2 Opole wyjechały do wypadku 
drogowego na obwodnicy koło Wrzo-
sek. 

- OSP Wrzoski 9 sierpnia o 10.24 wy-
jechały do palącej się słomy na ściernisku  
w Karczowie.

- OSP Sławice 10 sierpnia o 10.16 wy-
jechały do wypadku drogowego na trasie 
Sławice-Żelazna. 

- OSP Dąbrowa 11 sierpnia o 19.27 
wyjechała do palących się śmieci między 
Sokolnikami a Wawelnem.

- OSP Dąbrowa 12 sierpnia o 21.53 
wyjechała do palącego się ścierniska na 
ul. Kasztanowej w Dąbrowie.     

- OSP Dąbrowa 14 sierpnia o 18.10 
wraz z JRG 3 Niemodlin wyjechała do 
palącego się samochodu na drodze krajo-
wej nr 46 przed węzłem A4. 

- OSP Żelazna 18 sierpnia o 20.26 
wraz z JRG 2 Opole wyjechały do wy-
padku drogowego (samochód uderzył w 
latarnię) w Żelaznej na ul. Opolskiej.

- OSP Wrzoski 21 sierpnia o 22.52 
wraz z JRG 2 Opole wyjechały do wy-
cieku gazu LPG z samochodu we Wrzo-
skach.

- OSP Dąbrowa 23 sierpnia o 13.01 
wyjechała do palącego się siana na polu 
w Lipowej przy ul. Dębowej.   

- OSP Dąbrowa 25 sierpnia o 15.40 
wraz z JRG 3 Niemodlin wyjechały na 
ćwiczenia przy placu OSP w Dąbrowie 
na ćwiczeniach z zakresu ratownictwa 
drogowego. 

- OSP Dąbrowa 30 sierpnia o 19.35 
wraz z JRG 3 Niemodlin wyjechała do 
palących się nieużytków przy lesie w 
Gościejowicach. Po dojeździe na miejsce 
okazało się, że alarm był fałszywy.

Dh Widacha Karol

IBUK w Dąbrowie
Biblioteka w Dąbrowie przystąpiła do 

Konsorcjum Opolskich Bibliotek Pub-
licznych, dzięki czemu zapewni Czytel-
nikom bezpłątny dostęp do ponad 800 
publikacji znajdujących się w zasobach 
ibuk.pl. Z bazy można korzystać do 14 
grudnia 2013 r. Ibuk.pl to największa w 
Polsce czytelnia on-line podręczników 
akademickich i książek naukowych. Aby 
skorzystać z zasobów ibuk.pl wystarczy 
odwiedzić bibliotekę w Dąbrowie oraz 
jej filie w Chróścinie i Karczowie.

WyRÓŻNIENIA

Odznaczenia za wysługę lat:
Krzywy Stanisław - 35 lat w OSP
Olender Andrzej - 10 lat w OSP
Olender Zdzisław - 10 lat w OSP

Złota odznaka
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:
Jagielski Dariusz, Dzik Miłosz, Mazur-
kiewicz Tomasz.

Srebrna odznaka
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:
Miecznik Marek, Mroziewicz Krzysz-
tof, Kowalik Krzysztof, Mojzyk Domi-

nik, Mudyna Patryk, Książek Honorata, 
Jagielska Justyna, Giza Kinga, Mojzyk 
Adrianna, Mudyna Dżesika, Poślińska 
Aleksandra, Stępień Monika.

Brązowa odznaka
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:
Iwańska Katarzyna, Kościelny Agata, 
Jessa Daria, Romkowski Damian, Błacha 
Damian, Jagielski Dawid, Daszkiewicz 
Roman, Augustyniak Michał, Ładocha 
Mateusz, Jessa Michał.



Już po raz piąty mieliśmy przyjemność 
bawić się na „ZAMCZySKU”. Natomiast 
po raz trzeci, dzięki staraniom człon-
ków Stowarzyszenia Ochrony Dóbr 
Kultury w Gminie Dąbrowa „DĄBROW-
SKIE SKARBy”, uczestnicy koncertów 
i mieszkańcy gminy mieli możliwość 
zwiedzania dziedzińca oraz części po-
mieszczeń Zamku w Dąbrowie.

W spacerach po zamkowych komnatach 
członkowie Stowarzyszenia wcielili 

się w przewodników. Zamkowe mury wy-
pełniły dodatkowe atrakcje. Na dziedzińcu 
zwiedzający mieli możliwość obejrzenia 
wystawy zdjęć złożonych na konkurs „Nasza 
gmina sprzed lat”. Cieszyła się ona dużym 

zainteresowaniem, wielu zwiedzających 
rozpoznawało ludzi i miejsca uwiecznione 
na fotografiach sprzed lat. Kolejna edycja 
konkursu zapewne odsłoni jeszcze więcej 
zakamarków historii ukrytych na starych fo-
tografiach. 

Równie ciekawym wydarzeniem „otwartej 
bramy” Zamku w Dąbrowie była wystawa 
i wystąpienia przyjaciół ze Stowarzyszenia 
Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. 
gen. Edwarda Różyckiego w Opolu. Pre-
zentowali m.in. szable, lance, replikę siodła, 
karabinów, mundurów, rower należący do 
wyposażenia brygady „kolarzy”. Ciekawost-
ki historyczne zatrzymywały zwiedzających 
na długie chwile. W sobotni wieczór Pułk 
wystawił wartę honorową przed bramą za-
mkową.

Wiele ciekawych rozmów mobilizuje 
„Dąbrowskie Skarby” do tego, aby razem z 
Uniwersytetem Opolskim (właścicielem za-
mku), władzami Gminy oraz licznymi sym-
patykami za rok znowu zaprosić wszystkich 
do zwiedzania Zamku.

Łukasz Litwinowicz

Na dziedzińcu i w komnatach

V Zamczysko na zdjęciach...


