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Trudno być oryginalnym, trudno też
składając życzenia bliskim osobom
nie otrzeć się o banał. Życzenia świąteczne i noworoczne zawsze powinny
być jednak podobne w treści. Ciepłe,
przyjazne bliskim i pełne nadziei oraz
wiary, że przed nami już tylko same
piękne dni, nieustanny uśmiech na
twarzy, rewelacyjne zdrowie oraz
zero trosk! Oczywiście tego wszystkiego życzę mieszkańcom Gminy
Dąbrowa i ich rodzinom oraz znajomym jako Marek Leja, mieszkaniec
tej Gminy, ale także Wójt. Ale życzę
też wam i sobie, aby jeśli już los nie
zechce nam dawać wyłącznie szczęścia, byśmy się wspierali, byśmy sobie
pomagali, byśmy w siebie wierzyli.
To najkrótsza droga do szczęścia nie
tylko w Święta, nie tylko na cały nadchodzący 2014 rok. To najkrótsza
droga, by próbować być szczęśliwym
codziennie.
Wójt Gminy Dąbrowa
Marek Leja

reklama

NASZE INWESTYCJE

Apel Wójta
Gminy Dąbrowa
W związku z rozpoczynającym się
okresem zimowym, apeluję do
wszystkich mieszkańców gminy
Dąbrowa o rozwagę.
• Pamiętajmy o właściwym ubiorze, nie przebywajmy poza domem
dłużej niż jest to konieczne.

Newsletter Gminy Dąbrowa

Wracamy za... rok
Oddajemy w Państwa ręce ostatni numer „Życia Gminy Dąbrowa” w 2013
roku. Niczego nie akcentując w szczególności życzymy przyjemnej lektury całej gazety. Mamy nadzieję, że w styczniu i kolejnych miesiącach równie tęsknie
wyczekiwać będziecie kolejnych wydań. My zaś postaramy się, aby każde następne było ciekawsze od poprzedniego, czego nam wszystkim życzymy.

• Dogrzewając mieszkanie koniecznie należy pamiętać o użytkowaniu kuchenek gazowych, grzejników
elektrycznych czy grzejników katalitycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
• Przed snem lub wyjściem z domu
urządzenia te należy bezwzględnie
wyłączyć.
• Pamiętajmy o zapewnieniu drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych.
• Wszystkie zaniedbania w tym zakresie są najczęstszą przyczyną zatruć.
• Pamiętajmy również o naszych
sąsiadach, a szczególnie o osobach
samotnych i chorych.
• Jeżeli nie możemy pomóc im
sami, to w razie potrzeby powiadommy Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dąbrowie (Tel. 77 464 10 71) lub
Urząd Gminy ( tel. 77 464 10 10).
• Apeluję również do rodziców i
opiekunów o szczególny nadzór w
zakresie bezwzględnego zakazu wykorzystywania zamarzniętych rzek,
stawów i innych zbiorników wodnych
jako ślizgawek.
• Są to miejsca bardzo niebezpieczne, na których rozegrało się już
wiele tragedii.
• Właścicielom i administratorom
budynków i obiektów budowlanych
przypominam również o obowiązku w
razie potrzeby odśnieżania chodników
i usuwania nawisów lodowych i zalegających warstw śnieżnych z dachów.
Wójt Gminy Dabrowa
Marek Leja



Zwycięska Arizona
Jak co roku, tak i tym razem, gonitwa hubertusowa w Lipowej przyniosła mnóstwo
wrażeń, piękną pogodę i znakomitą atmosferę. Rywalizowało 20 par jeździeckich, które
walczyły o pamiątkową statuetkę wręczaną
przez wójta gminy, Marka Leję. Tegoroczną zwyciężczynią została Barbara Niełacna
na koniu Arizona Dream, tym samym zostając lisem w gonitwie. Po gonitwie wszyscy
goście zostali zaproszeni na wspólną kolację
przy ognisku i muzyce, aby uroczyście zakończyć sezon jeździecki.
Ważne dla rencistów i emerytów
Od 1 grudnia 2013 r. zmieniają się kwoty
przychodu decydujące o zmniejszeniu lub
zawieszeniu emerytur i rent. W związku z
ogłoszeniem przez Prezesa GUS komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r.,
które wyniosło 3.651 zł 72 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2013 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub
zawieszeniu emerytur i rent. Wynoszą one:
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.556 zł 20 gr (dot. emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz
rent rodzinnych)
130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4.747 zł 30 gr (dot. emerytur/rent
rolniczych z tytułu niezdolności do pracy
oraz rent rodzinnych).
Wzorem Anny Dymnej
„Dobry grudzień” w PSP w Sławicach
Już drugi rok w PSP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sławicach realizowany jest
projekt wewnętrzny „Bliżej patrona szko-

ły”. Jego celem jest przybliżenie uczniom
sylwetek ludzi wyróżnionych przez dzieci
Orderem Uśmiechu. Ostatnio uczniowie
zapoznali się z działalnością Anny Dymnej – znanej aktorki, założycielki fundacji
„Mimo wszystko”. Mieli również możliwość
zaangażowania się w praktyczne działania
na rzecz podopiecznych Fundacji – osób niepełnosprawnych intelektualnie. I tak:
• wykonali kartki urodzinowe dla Oliwii
Gandeckiej – podopiecznej Fundacji;
• wykonali prace plastyczne na temat „Magia świąt”, które wezmą udział w licytacji
organizowanej przez program II Polskiego
Radia, na rzecz Fundacji Anny Dymnej;
• zgromadzili ubrania w ramach akcji
Fundacji „Ciuch w ruch”;
• przeprowadzili zbiórkę pieniężną, z
której dochód został wpłacony na konto
Fundacji.
Ponadto zebrano artykuły higieniczne i
pielęgnacyjne dla Hospicjum dla Dzieci w
Opolu. Przeprowadzono też zbiórkę artykułów dla zwierząt ze schroniska w Opolu:
suchy pokarm, puszki, makaron, ryż, kaszę,
a także koce, ręczniki, poduszki itp.
WAŻNE! Harmonogram odpadów
Szczegółowy harmonogram wywozu
odpadów komunalnych z terenu Gminy
Dąbrowa na 2014 rok można znaleźć na
stronie www.gminadabrowa.pl (zakładka
„Urząd Gminy”; podstrona „Odpady komunalne”). Remondis harmonogram na
2014 rok dostarczy wszystkim mieszkańcom do ich skrzynek.
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INWESTYCJE, TURYSTYKA

Nasza Gmina otrzyma dofinansowanie!

Rowerem z Dąbrowy do Jesenika!
W naszej gminie szykuje się wielka rowerowa gratka! Niebawem
powstanie 70 km szlaków dla
miłośników dwóch kółek. Szlaki
rowerowe zostaną połączone z
systemem podobnych dróg w Niemodlinie i powiecie nyskim. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć
do Jesenika w Czechach. - Według
planu wszystko powinno być gotowe na wrzesień 2014 roku. Postaramy się, żeby jak najszybciej
oddać szlaki rowerowe turystom
- obiecuje wójt Gminy Dąbrowa,
Marek Leja. Dokładne wytyczenie
tras gmina zleci już w styczniu
2014 roku.

Nowe oznakowanie
Projekt zakłada także oznakowanie tras.
- Postawimy około 15 dużych tablic informacyjnych dotyczących ciekawych miejsc.
Poza tym oznaczymy przebieg szlaku ok.
200 znakami. Będą one przygotowane w
takim stylu, żeby te istniejące już w gminie
Niemodlin i w całym powiecie nyskim oraz
w czeskim Jeseniku stanowiły jedną całość
- powiedziała Katarzyna GołębiowskaJarek, koordynator projektu „Rowerem
po szlaku Dąbrowskim”.
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Pętla
70-kilometrowa trasa ma tworzyć pętlę.
Zaczynając np. w Chróścinie, można będzie zobaczyć park dworski i zabytkowy
kościół, a stamtąd ruszyć w kierunku Dąbrowy.
Dalej trasa ma prowadzić przez teren
rekreacyjny w Ciepielowicach, obszar
Natura 2000 w Naroku, Niewodniki i
dalej wałem wzdłuż Odry przez Żelazną do parku w Sławicach. Następnie
przez Wrzoski, Mechnice wrócimy do
Chróściny.
Trasa będzie się łączyć z niemodlińskimi szlakami rowerowymi w okolicy
stawu Sangów. Stamtąd poprowadzi rowerzystów do Czech przez powiat nyski.
A to oznacza, że w praktyce już niedługo
będziemy mogli dojechać rowerem z Dąbrowy do czeskiego Jesenika.
Można będzie też dojechać do Opola na
wysokości Sławic (obwodnica - wyjazd
koło Makro). Trasa ma być poprowadzona
polnymi i ciekawymi przyrodniczo ścieżkami. Dwa razy będzie się przecinać z droga krajową.
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Niebawem super wycieczki rowerowe będzie można urządzać już bardzo blisko naszych domów!

Struktura współfinansowania
projektu „Rowerem po szlaku
Dąbrowskim:
1. Dofinansowanie EFRR: 23 511,00
EUR
2. Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 766,00 EUR
3. Wkład gminy 1.383,00 EUR
Razem całkowite wydatki kwalifikowane przyznane w ramach projektu
to: 27 660,00 EUR

Dwujęzyczne mapy
Dodatkowo wzdłuż szlaków powstaną
też miejsca do wypoczynku. Projekt zakłada także opublikowanie przewodnika z
mapą szlaków rowerowych po gminie Dąbrowa oraz okolicach Jesenika. Wydane
zostaną także kieszonkowe mapy z opisem
w dwóch językach.
Wirtualny lektor na ścieżce
Gmina stworzy również specjalną aplikację, mapę interaktywną po szlaku Dąbrowskim, zawierającą jego przebieg, 100
panoram sferycznych i 5 zdjęć lotniczych.
Wirtualną ścieżką poprowadzi lektor w języku polskim.

Projekt spełnił wszystkie wymagane
kryteria i na podstawie rekomendacji
udzielonej przez Euroregionalny, Komitet Sterujący został zatwierdzony i przeznaczony do dofinansowania!
„Rowerem po szlaku Dąbrowskim”
to projekt w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007 – 2013, Oś priorytetowa
3: Wspieranie współpracy społeczności
lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów.
Z niecierpliwością czekamy zatem na
nowe trasy rowerowe.
(kgj)
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Seniorzy: 1.miejsce Niewodniki
Seniorzy: 1.miejsce Ciepielowice

kl. IV-VI: 1. miejsce ZS Chróścina
kl. IV-VI: 3. miejsce ZS Chróścina
kl. IV-VI: 2. miejsce ZS Chróścina

1. miejsce Gimnazjum Chróścina
2. miejsce Gimnazjum Chróścina
3. miejsce Gimnazjum Chróścina
1. miejsce Gimnazjum Chróścina
kl. I-III (koszykówka dziewcząt):
1. miejsce Gimnazjum Chróścina

IV Gminny Turniej Siatkówki „Żelazna Piłka”
(ponadgminny)

XIV Gminny Turniej
Tenisa Stołowego (gminny)

Mini koszykówka dziewcząt (gminny)

Mini koszykówka chłopców (gminny)

Mini koszykówka dziewcząt (powiat
- półfinał)

Mini koszykówka chłopców (powiat - półfinał)

Koszykówka dziewcząt - gimnazja (gminny)

Koszykówka chłopców gimnazja (gminny)

Koszykówka chłopców - gimnazja (powiat
- półfinał)

Koszykówka chłopców - gimnazja
(powiat - półfinał)

Koszykówka dziewcząt - gimnazja
(powiat - półfinał)

Wojewódzkie Igrzyska Szkół Wiejskich
(eliminacje)

19.01

26.01

9.02

13.02

13.02

16.02

16.02

20.02

20.02

28.02

2.03

2.03

8.03

1. miejsce Gimnazjum Chróścina
1. miejsce Gimnazjum Chróścina
Duet Baton Kadetki : 3. miejsce (brązowe medale)
Martyna Lach, Kinga Prudlik

Koszykówka dziewcząt - gimnazjum
(półfinał wojewódzki LZS)

V Ogólnopolski Festiwal Mażoretek „Parada”
(krajowy)

XV Mistrzostwa Polski Mażoretek (krajowy)

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży SZS
finał powiatu

27.03

30.03

21.04

1112.05

18.05

ŻYCIE GMINY DĄBROWA
1 miejsce w biegu na 500 m Aurelia Wawrzyniak

1 miejsce w rzucie piłeczką palantową Aurelia Wawrzyniak

1 miejsce w pchnięciu kulą Aurelia Wawrzyniak

Grupa przedszkolna: 3. miejsce (brązowe medale)
„Mały tupot”

Solo Podwójny Baton Juniorki :
4. miejsce Aleksandra Sawicka

Podwójny Baton Juniorki:
3. miejsce (brązowy medal) Kamila Lach

LZS Mechnice

1/8 Wojewódzkiego Pucharu Polski

Koszykówka dziewcząt - gimnazjum
(powiat- półfinał)

9.03

1. miejsce Gimnazjum Chróścina

kl. IV-VI: 1. miejsce ZS Chróścina

Sołectwo: Niewodniki

Oldboy: Jarosław Kowalczyk (Skarbiszów) - 3. miejsce

Seniorki: 1.miejsce Justyna Mateja (Niewodniki)

Seniorzy: 1.miejsce Dawid Kałuża (Niewodniki)

Juniorka: 1.miejsce Katarzyna Kałuża(Niewodniki)

Junior: 1.miejsce Patryk Mudyna (Ciepielowice)

Kadetka: 1.miejsce Julia Kijak (Karczów)

Kadet: 1.miejsce Przemysław Zdybel (Karczów)

Młodziczka: 1.miejsce Wiktoria Żołnierczuk (Niewodniki)

Młodzik: 1.miejsce Piotr Kaniak (Karczów)

Sukces

Nazwa zawodów (zasięg)

IV Turniej Piłki Nożnej Halowej „HATTRICK”
(gminny)

Termin

29

11.11

5.10

4.09

2325.08

3.08

23.06

15.06.

1314.06

23.06

23.06

14.05

V Andrzejkowy Turniej Darta

VI Bieg Niepodległości
(wojewódzki)

VIII Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze OSP (powiatowy)

Turniej z okazji inauguracji Orlika
(gminny)

Turniej tenisowy w Karczowie
(wojewódzki)

I Turniej Piłki Nożnej im. Józefa Moczko
(ponadgminny)

1. Karolina Graca (Narok)

1. Mateusz Kobszyk (Karczów)

1. Jacek Żuk (Mechnice) - Open mężczyźni z Gminy (4000 m)

1. Urszula Żuk (Mechnice) - Open kobiety z Gminy (4000 m)

1. Damian Kozioł (Dąbrowa) - Gimnazjum - chłopcy (2400 m)

1. Wiktoria Mojzyk (Dąbrowa) - Gimnazjum - dziewczęta (2400)

1. Patryk Wyżykowski (Dąbrowa) Kl. IV-VI - chłopcy
(1600 m)

1. Maria Knop (Sławice) Kl. IV-VI - dziewczęta (1600 m)

1. Julian Półtorak (Chróścina) Kl. I-III - chłopcy (800 m)

1. Kamila Borowicz (Chróścina) Kl. I-III - dziewczęta
(800 m)

1. Jan Fikus (Chróścina) 5-6-latki chłopcy 250 m

1. miejsce Bianka Walków (Dąbrowa) 5-6-latki dziewczynki 250 m

GRUPA „C” 1. OSP Żelazna

GRUPA „A” 1. OSP Łubniany
5. OSP Żelazna

Piłka nożna (SP): 1. Chróścina

Koszykówka (gimnazjum - ch.): 1. Żelazna

Siatkówka (gimnazjum - dziewczęta): 1.miejsce Chróścina

Seniorzy - debel : 1. miejsce Jakub Faryniarz (Skarbiszów)-Rafał
Kuznecki (Opole)

Juniorzy: 1. miejsce Wojciech Jantos (Opole)
2. miejsce Jakub Faryniarz (Skarbiszów)

seniorzy: 1. miejsce LZS Niewodniki

LZS Mechnice (J) Awans do I ligi juniorów
pozaolimpijska: 1. miejsce Bartłomiej Chaduch
3. miejsce Błażej Pluta

piłka nożna (wojewódzki)

Trio Baton Kadetki : Maria Czaja, Elżbieta lach, Julia Maślankiewicz
3. miejsce (Brązowe medale)

Duet Baton Kadetki: 2. miejsce (srebrne medale) - Martyna Lach,
Kinga Prudlik

rzut oszczepem : 2. miejsce O. Reuss (Chróścina)

p. pal.: 2. miejsce Z. Reuss (Chróścina)

bieg 100 m: 3.miejsce Z. Reuss (Chróścina)

HDP Dziewczęta (młodsze): OSP Wrzoski

HDP Dziewczęta (starsze): OSP Narok

HDP Chłopcy (młodsi): OSP Wrzoski

HDP Chłopcy (starsi): OSP Dąbrowa

MDP Męskie: OSP Sławice

Seniorki: OSP Żelazna

Seniorzy: OSP Żelazna II

1. miejsce Drużyna klasy strażackiej liceum z Chróściny

MŚ w taekwoondo, Coventr, Anglia, (światowy)

II Międzynarodowy Festiwal Mażoretek
„Ozimska Furażerka” (międzynarodowy)

LA LZS (finał wojewódzki)

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
(gminny)

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
(gminny)

II Międzyszkolny Turniej Klas Mundurowych
(ponadgminny)

Sportowi zwycięzcy z Gminy Dąbrowa w 2013 roku

SPORT W 2013 ROKU

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ

„Jak ten czas leci...” - mówimy tak
niemal przy każdej okazji. Aż trudno uwierzyć, że niemal rok temu,
na tradycyjne zaproszenie Wójta
Marka Lei, w restauracji Dąbrowianka odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych
z naszej Gminy. Życzyliśmy sobie
nawzajem udanego 2013 roku, a już
trzeba nam myśleć o dobrym słowie
na 2014. Zanim jednak, wspomnijmy
wydarzenia z ostatnich 12 miesięcy...
Było ich sporo, więc w grudniowym
numerze skupmy się na pierwszym
półroczu (druga część w styczniu).
Styczeń
•• Podczas charytatywnego koncertu kolęd
i pastorałek „Pomóż - daj nadzieję” dla ciężko chorych Piotra, Pawła i Agaty udało się
zebrać 3800 zł. Koncert w kościele pw Św.
Wawrzyńca w Dąbrowie dowiódł, że może
być nam ciężko, ale dzielić się potrafimy.
• Magdalena Podsada w wyborach na
sołtysa Chróściny kolejny raz zyskała uznanie mieszkańców. Nie dziwmy się, w tym
sołectwie naprawdę „lubi się” dziać, więc
bez ryzyka stwierdzamy, że wybór był celujący. W Ciepielowicach przygodę z sołtysowaniem rozpoczęła Helena Cisowska. W
kolejnych miesiącach raz jeszcze sołtysem
została Urszula Szindler (Skarbiszów), a
nowymi Mateusz Brosławski (zastąpił w
Lipowej Zofię Dziedzic), Czesław Grabarz (w Siedliskach za Marię Słodkowską)
i Mariola Wieczorek (w Niewodnikach za
Rafała Lygę). Wszystkim starym-nowym
sołtysom gratulujemy i nie wątpimy, że skutecznie rozruszają lokalną społeczność.
• W świetlicy w Ciepielowicach zainaugurowano cykl koncertów pod nazwą „Muzyczna Przystań” organizowanych przez GOKiR
w Dąbrowie. Pierwszym gościem był bydgoszczanin Leonard Luther, a potem bawiliśmy się jeszcze z innymi muzykami, m.in.
podczas Walentynek i Dnia Kobiet.
• W Gminie bardzo ważny jest sport. W
turnieju siatkarskim „Żelazna Piłka” szans
nikomu nie dał team z Ciepielowic. A w
Hattricku (IV Turniej Piłki Nożnej Halowej) niespodziankę sprawili wicemistrzowie z Niewodnik, choć 1. miejsce przypadło
akurat gościom z Opola (Bongo). Nasi zapowiadają srogi rewanż już 18 stycznia 2014
r. Turniej przeniesiony będzie z Chróściny
do nowiutkiej Hali Sportowej w Dąbrowie,
o której przy okazji wspomnień z drugiego
półrocza nie sposób będzie nie wspomnieć...
Luty
• Podczas XIV Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turko poznaliśmy nowych mistrzów tenisa stołowego w
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Mija rok, czyli subiektywny przegląd wydarzeń w Gminie (cz. 1)

Jak ten czas leci...

Medale i kwiaty za długoletnie pożycie
dla Richarda i Ingeborgi Wieschalla.
Gminie Dąbrowa. Rywalizacja przebiegała w
9 kategoriach indywidualnych oraz drużynowej dla najlepszych sołectw. W porównaniu
z 2012 rokiem, w rywalizacji drużynowej
sklasyfikowane zostały o 3 sołectwa więcej
(11, wygrały Niewodniki). W 2014 roku
czekamy na kolejny rekord! Ósemka zawodników i zawodniczek powtórzyła sukces z
poprzedniego roku (ponownie podium). Tytuły obronili jednak tylko Dawid Kałuża w
seniorach i juniorka Katarzyna Kałuża.
Marzec
• - Miałam przyjemność brać udział w
otwarciu wielu Orlików na terenie naszego
województwa, ale nie waham się powiedzieć
od siebie, że ten wasz, w Chróścinie, jest najbardziej urokliwy z wszystkich - powiedziała
Wicemarszałek Województwa Opolskiego,
Barbara Kamińska. Nic dodać, nic ująć.
Wójt otworzył obiekt sportowy, którego
mogą nam zazdrościć wszyscy!
• Podczas konferencji w Lizbonie dotyczącej programu unijnego eTwinning, laureatką w kategorii projektów dla uczniów
w wieku 12-15 lat została Stanisława Czerezdrecka i jej dwunastka uczniów, którzy
zachwycili wszystkich projektem wirtualnej
wioski (The Rainbow Village). Mistrzom
Europy raz jeszcze gratulujemy!
Kwiecień
• Aż 11 par świętowało 50-lecie pożycia
małżeńskiego. Jubilatów zaproszono do
Urzędu Gminy w Dąbrowie, gdzie w imieniu
prezydenta RP, wójt Marek Leja wręczył
im medale i kwiaty za długoletnie pożycie
małżeńskie. - Na taki medal zapracować i
zasłużyć chyba najtrudniej. 50 lat trzeba się
starać - przy szampanie, kawie, herbacie i
ciastku gratulował wszystkim wójt. A od redakcji raz jeszcze... 200 lat!
• Wielkie święto strażaków ze Sławic.
Tamtejsze OSP wstąpiło do Krajowego Sy-

stemu Ratowniczo-Gaśniczego. To druga
jednostka w gminie (po OSP Żelazna), która może pochwalić się takim osiągnięciem.
Wstąpienie do KSRG oznacza, że jednostka
musi spełniać pewne warunki, m.in. posiadać dwa samochody minimum średnie, aparaty oddechowe, zestaw medyczny, sprzęt
hydrauliczny i odpowiednią ilość wyszkolonych członków. Kochani strażacy z całej
naszej gminy - i tak przyświeca nam hasło:
„Obyśmy nie musieli was nigdy wzywać!”
• Delegacja z Gminy Dąbrowa gościła
w partnerskiej Gminie ze Słowacji, Oravskim Veselu. Nasza współpraca ze słowacką gminą trwa od czerwca 2010 r., kiedy
podpisano Akt Partnerstwa. Samorządowcy z Oravskiego Vesela gościli u nas dwa
lata temu. Delegację z Dąbrowy, na czele
z wójtem Markiem Leją, Słowacy przyjęli z
prawdziwie... polską gościnnością. Tego rodzaju spotkania są bardzo edukacyjne. Warto
wiedzieć, jak rządzą i radzą sobie z kłopotami w innych zakątkach, także za granicą.
Dobrych pomysłów nigdy dość i mamy nadzieję uszczknąć coś od Słowaków także w
naszej Gminie.
• Prawdopodobnie najbardziej pracowity
miesiąc naszych strażaków. Zewsząd dochodziły sygnały o pożarach traw, do tego dwa
ciężkie wypadki na drodze krajowej 46 (3
osoby ranne) i na A4 (jedna osoba ranna i
jedna śmiertelna). A na dokładkę dwa duże
pożary - w Dąbrowie (była hurtownia) oraz
potężna sterta słomy w Opolu.
Maj
• Konkurs pod patronatem Prezydenta
RP rozstrzygnięty. Chróścina doceniona
w Polsce! Przedstawicielom sołectwa wręczono 10 tysięcy zł nagrody oraz statuetkę Nike za 1. miejsce w projekcie „Cztery Pory Roku w Parku Dworskim”. Dla
Chróściny to nie pierwszyzna, wszak rok
wcześniej przyznano jej dotację na budowę altany w parku. Czyli można!
Czerwiec
• Sołtys Sławic, Janusz Warsitz, wygrał
prestiżowy konkurs Nowej Trybuny Opolskiej „Opolska Wieś 2013” w kategorii Sołtys Roku.
• Na koniec roku szkolnego w całej gminie wójt wręczył uczniom 93 stypendia naukowe oraz 20 sportowych.
• Juniorzy LZS Mechnice wywalczyli
awans do I ligi juniorów.
(dk)



ZAGRANICA, NASZE SPRAWY

Jeszcze w październiku delegacja
naszej gminy gościła na zaproszenie
Burmistrza Hansa – Hermana Baasa w
Gminie Lengede, z którą współpracujemy aktywnie od 2006 r. Powodem
zaproszenia były uroczyste obchody
tragedii górniczej, która miała miejsce przed 50 laty, kiedy cudem uratowano grupę górników.

Wspomnienie poruszającej wizyty

Nasza ulica w Lengede

- Pół wieku minęło od tej przerażającej
tragedii, która jest wciąż żywa w naszych
sercach, wiele pytań jeszcze zadajemy i
nadal nie wiemy dlaczego! – artykułował
Burmistrz Lengede.
Prawdziwy cud!
24 paździenika 1963 roku w kopalni
„Matilde” w Lengede dolne poziomy zalały
ogromne ilości wody z pobliskiego wyrobiska. Od świata zostało odciętych 128 górników. Większość z nich uratowano. Po kilkunastu dniach okazało się jednak, że przeżyła
jeszcze grupa górników, których ceremonię
pogrzebową zaplanowano 4 listopada. Ci
górnicy zostaliby skazani na śmierć, gdyby
nie wiara i niezłomne próby szukania z nimi
kontaktu. Uwaga świata skupiła się na wydarzeniu w Lengede. Ostatecznie udało się ich
zlokalizować i przy pomocy specjalnej kapsuły wyciągnąć 14 dni po katastrofie! Przeżyli tylko dlatego, że w korytarzu podziemnym wytworzyła się „bańka powietrzna”. To
był cud! Na podstawie tych faktów w 2003
roku nakręcono film „Das Wunder von Lengede” oraz wydano książkę. Czterech uratowanych wtedy górników żyje do dziś.
Oprócz naszej polskiej delegacji obecni byli przedstawicieli gmin partnerskich
z Werfen (Austria), Ribemont ( Francja)
oraz z Alvesty ( Szwecja).

Spotkanie dwóch gospodarzy - wójta Marka Lei i burmistrza Lengede Hansa Hermana
Baasa (w środku radna Maria Sikora). Po prawej historyczne zdjęcie uratowanego
górnika 50 lat temu.
Ku pamięci
wskazuje kierunki i odległości do gmin partGoście wzięli udział w spotkaniu eku- nerskich. Wkomponowana na trwałe w pomenicznym ku pamięci tragicznie zmar- sadzkę przed głównym wejściem do Urzędu
łych, ale i za cudem uratowanych górni- wspaniale oddawała wartość naszego partków, złożyli wiązanki kwiatów w miejscu nerstwa. Burmistrz Hans-Hermann Baas
tragedii i obejrzeli film dokumentalny zakomunikował naszej gminie, iż  jedna z
przedstawiający przebieg akcji ratowni- ulic na nowopowstałym osiedlu w Lengede
czej. Wizyta w muzeum górniczym w tym będzie nosiła nazwę Dabrowakamp. Taki
zbiór unikatowych eksponatów zrobiły na akt z pewnością odzwierciedlać będzie rangę
zwiedzających niesamowite wrażenie.
naszej współpracy.
Makieta kopalni odzwierciedlająca wyProgram wizyty obejmował również
darzenie z 1963 roku, cudowna kapsuła, zwiedzanie prywatnego zbioru maszyn paodtworzenie rozmów ratowników i gru- rowych, jednej z największych biogazowpy uwięzioną pod ziemią, zdjęcia i filmy ni w Niemczech, firmy rodzinnej produkuzobrazowały siłę tego wydarzenia, emocje jącej sosy i keczupy oraz uczestnictwo w
tych ludzi i ich rodzin.
koncercie orkiestr dętych.
W drodze powrotnej nasza delegacja
Dabrowakamp w Lengede
zwiedziła Marienborn, dawne przejście
Na schodach przed ratuszem czekała na graniczne NRD z RFN.
gości niespodzianka - róża wiatrów, która
Maria Sikora

Pytania do Wójta

W sprawie ulg dla naszych dzieci
Na stronie Urzędu Gminy (www.gminadabrowa.pl) widnieje zakładka „Pytania do Wójta”. My przytaczamy najciekawsze.
Pytanie: Czy nasza Gmina oferuje swoim
mieszkańcom Kartę Rodzinną, jaką wprowadza Ratusz w Opolu dla mieszkańców Opola od
2014 r? Chodzi o zniżki do różnych instytucji
kulturalnych, kin, teatrów - za dziecko będzie
się płaciło złotówkę. Czy mieszkańcy gminy
Dąbrowa też zostaną nią objęci?

mama dwójki dzieci zed Sławic
ODPOWIEDŹ: Gmina wraz z 40 gminami województwa opolskiego podpisała
wstępne porozumienie (szumnie w Filharmonii Opolskiej w obecności Prezydenta



RP), co do stworzenia wspólnej specjalnej
karty zniżkowej dla rodzin. Ulgi miałyby
dotyczyć pewnych usług, na które ma
wpływ gmina, np. przedszkola, ale również innych, którymi dysponuje Marszałek
lub np. Miasto Opole. Ja nie mogę wprowadzić ulg np. do zoo czy do kina, bo my
takich instytucji nie mamy. I chodziło o
to, aby tak przygotować tę kartę, aby ulgi
dotyczyły mieszkańców wszystkich gmin
sygnatariuszy porozumienia. A tu Opole
wyskoczyło „jak Filip z konopi”, oferując
ulgi tylko dla mieszkańców Opola. Pisał o
tym redaktor Zyzik w „nto” w felietonie,
w którym krytykował działanie Rady Miasta Opola. Postaramy się dokończyć pracę

nad kartą ogólno wojewódzką (w gminie
zajmuje się tym kierownik OPS-u Marzena
Nowak), aby i dzieci z naszej Gminy skorzystały z ulg.

Pytanie: Dlaczego uliczne latarnie w Naroku, chodzi o transformator obsługujący ulice
Skorogoską, Odrzanską i Brzozową zapalają się
gdy już jest ciemno, a na pozostałych ulicach
zapalają się prawidłowo? Proszę coś z tym zrobić, chodzi tu przede wszystkim o bezpieczeństwo pieszych!!!
mieszkaniec Naroka

ODPOWIEDŹ: Modernizując w ubiegłym roku oświetlenie uliczne nakazaliśmy
Tauronowi wymianę czujników zmierzchowych. Widocznie coś działa wadliwie.
Zgłosiliśmy ten problem na posterunek
energetyczny w Chróścinie.
Pytanie: Dziękujemy za załatwienie sprawy z lampą.
mieszkanka ul. Dębowej

ODPOWIEDŹ: Proszę bardzo.
Pozdrawiam, Marek Leja
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Zgodnie z obietnicą zaglądamy do Chróściny, Wrzosek i Ciepielowic

Projekty hulają aż miło!
Tego rodzaju informacje cieszą najbardziej, bo dowodzą, że w naszych
lokalnych społecznościach nie wszyscy zamykają się po pracy w czterech ścianach. Na dowód zaglądamy
do trzech naszych wiosek: Wrzosek,
Chróściny i Ciepielowic. Zaglądamy,
bo warto!

USB. Juniorom zaś podziękowania za wzorowy wolontariat a w nagrodę tablety. Stowarzyszenie opublikuje kwartalnik „4 Pory
Roku”, który przybliży temat zrealizowanego projektu w ramach „Działaj Lokalnie”.
aspekt programu, w którym Wrzoski stanowią świetny przykład społecznych praktyk
godnych naśladowania. Skądinąd wiemy, że
Wrzoski mają kolejne pomysły, o których
będziemy informować.

Komputery już bez tajemnic
Zakończyły się warsztaty komputerowe
dla seniorów organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Chróściny (zdjęcie
u dołu). Prezes stowarzyszenia Katarzyna
Gołębiowska-Jarek oraz opiekun i koordynator warsztatów Krystian Iwański wręczyli seniorom dyplomy oraz dwufunkcyjne

Wójt z wałkiem

Grill i wędka na koniec
Wrzoski swój projekt zakończyły rywalizacją wędkarską, grillem i wspólną zabawą.
Dotacja otrzymana od Partnerstwa Borów
Niemodlińskich w ramach programu „Działaj Lokalnie” umożliwiła mieszkańcom
stworzenie miejsca spotkań i warunków do
biesiadowania. Ogrodzenie, miejsce do grillowania (zdjęcie powyżej), solidny ławostół, ścieżki i podest zbudowany na wodzie
to tylko część materialna i sprawdzalna. Ilość
pracy, zaangażowanie i integracja to drugi

Pierogi ruskie, czyli uwielbiana potrawa
Polaków królowała na stołach ciepielowickiej świetlicy podczas kolejnych warsztatów kulinarnych „Gotuj z dziećmi”. W październiku w roli głównej wystąpiły jabłka i
warzywa, a w listopadzie właśnie pierogi,
które z zapałem i w gustownym fartuszku
lepił także wójt Marek Leja (na zdjęciu u
góry). Fakt, podglądał przy tym innych (także małżonkę), ale generalnie szło mu nieźle.
W grudniu królowały jeszcze „Piernikowe
wariacje” i świąteczne dekorowanie stołów,
a projekt zwieńczy spotkanie styczniowe.
Czego będzie dotyczyć? Uczestnicy mają
zdecydować wspólnie!

Za nami 12. Kiermasz Adwentowy w Sławicach

Pieczone jabłka, jak świeże bułeczki
Już po raz dwunasty odbył się
w PSP w Sławicach Kiermasz
Adwentowy. 2 grudnia (jak
zwykle w pierwszą niedzielę
adwentu) rodzice, mieszkańcy
i zaproszeni goście przybyli,
aby zakupić wieńce adwentowe, stroiki i dekoracje związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.
o zakupach wszyscy goście odwiedzili kawiarenkę, by w miłym towarzystwie napić się kawy i zjeść upieczone przez mamy uczniów ciasto, chwilę
posiedzieć i nigdzie się nie spieszyć. Jest
już tradycją, że wielkim powodzeniem
cieszą się podczas kiermaszu upieczone
jabłka, od lat sprzedawane w kawiarence. W tym roku „obrodziło” klientami,
ponieważ sprzedano ich aż 200!
(red)

P

GRUDZIEŃ



OSP, GOKiR

Kronika strażacka (XI. 2013)

Dwa groźne pożary
Listopad okazał się niezwykle łaskawy dla ochotników OSP -z naszej
gminy. Mimo to aż pięć jednostek
uczestniczyło w dwóch wyjazdach
do groźnych pożarów domów wolnostojących w Naroku i Skarbiszowie.
Dzięki szybkiemu zareagowaniu i
prężnym przybyciu ochotniczych
straży pożarnych, źródła pożarów
zostały zagaszone. W ten sposób
strażacy zapobiegli wielkim stratom. Właściciele byli wdzięczni za
uratowany dobytek. Na zdjęciu jednostka OSP Wrzoski.

- OSP Żelazna, Narok i Sławice 2
listopada 2013 r. o godzinie 20.25 wyjechały wraz z Państwową Strażą Pożarną
JRG 2 Opole do pożaru domu w Naroku
przy ulicy Szkolnej.
- OSP Dąbrowa 11 listopada 2013 r.
o godzinie 10.00 wyjechała na zabezpieczenie Biegu Niepodległości do Ciepielowic.
- OSP Dąbrowa, Wrzoski i Żelazna
14 listopada 2013 r. o godzinie 19.49
wyjechały wraz z Państwową Strażą Pożarną JRG 2 Opole do pożaru domu w
Skarbiszowie przy ulicy Opolskiej.

***
Strażacy przypominają - rozpoczyna
się sezon grzewczy. Szczególnie teraz
zadbajmy o właściwy stan urządzeń
i czystość kominów. To podstawowy
warunek i jedyny sposób, aby uchronić
swój dom przed pożarem, a domowników przed zaczadzeniem. Bądźmy czujni i ostrożni!
Dh Karol Widacha

Za nami V Andrzejkowy Turniej Darta w Naroku

Mateusz powrócił jako zwycięzca
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie zorganizował V Andrzejkowy Turniej Darta o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Zawody odbyły się
29 listopada w świetlicy wiejskiej
w Naroku. Rywalizacja toczyła się
w systemie „high score” - o zwycięstwie
decydowała suma punktów uzyskanych w 10 rundach. Turniej rozgrywano
w dwóch kategoriach wiekowych.
o rywalizacji stanęło kilkudziesięciu
miłośników darta. Ciekawskim przypominamy, że nie wiadomo do końca, kto
wymyślił grę w darta. Spekuluje się, że
sport ten wziął swoje początki od rywalizacji pomiędzy znudzonymi wojownikami
w przerwie między kolejnymi bitwami.
W grupie starszej zwyciężył Mateusz
Kobszyk (481 pkt., mieszkaniec Karczowa, trzeci w poprzednim roku i mistrz
sprzed dwóch lat), a kolejne miejsca zajęli
Edyta Kwiecień (424, Nowa Jamka) i Dariusz Horodyski (408, Sławice). Wśród
dzieci triumfowała Karolina Graca (431,
Narok) przed Michałem Młynkiem (426,
Narok) i Sebastianem Galickim (414).
Widać więc, że wśród młodzieży rywalizacja była szczególnie zacięta Za pomoc
przy tej niezwykle udanej imprezie GOKiR z Dąbrowy dziękuje sołtys Naroka,
Marzenie Odziomek.

(gokir)
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Stoją od lewej: Sebastian Galicki, Michał Młynek, Karolina Graca, Dariusz Horodyski, Edyta Kwiecień, Mateusz Kobszyk
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Nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości…

Dynamiczna i nagradzana Chróścina
Z uwagi na liczne osiągnięcia Chróściny w ostatnich latach, z
początkiem 2013 roku Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
docenił starania i wytypował sołectwo do wykonania analizy
zasobów kultury materialnej oraz projektu małej architektury wiejskiej przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. Prace polegały m.in. na wykonaniu analizy
urbanistycznej uwzględniającej istniejące zagospodarowanie
terenu, waloryzację przestrzenno-krajobrazową wsi oraz opracowaniu projektu koncepcyjnego zawierającego elementy małej architektury dla wybranego terenu. Jaki jest tego efekt?

W środku koordynator projektu, prof.
Jacek Włodarczyk z Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nysie.
towej, oraz ciągi rowerowe o szerokości 2
metrów z kostki brukowej.
Na projektowanej działce usytuowany
jest tor do biegu z przeszkodami, np. dla
strażaków o długości 350 m. Tor został zaprojektowany w kształcie węża Eskulapa.
Przez środkową część węża przechodzi
szeroki spacerniak, przy którym znajdują się ławki do siedzenia. W półkolistych
wnękach znajduje się skatepark, siłownia
oraz plac zabaw.
Wizytówka wsi
Na wizualizacji u góry widzimy założenia projektu z „lotu ptaka”. Poniżej wizja siłowni na świeżym powietrzu (z lewej) i widok na plac zabaw (z prawej). Perspektywa jest
rzeczywiście nęcąca!
Finał w Pawłowicach
Koszty prac sfinansowane zostały ze
środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy
Technicznej 2007-2013.
Przez kilka miesięcy trwały prace. Pracownicy naukowi i studenci przeprowadzali wizję lokalną, rozmowy z Liderami
Wsi, sporządzali szkice, fotografowali i
kreślili koncepcje przestrzenne.
5 grudnia 2013 r. w pałacu w Pawłowicach Chróścinie została wręczona pełna
dokumentacja.
Altany i grill
Obszar projektowy to łąka znajdująca
się w parku, prowadząca od ulicy Niemodlińskiej. Teren posiada powierzchnię
około 1,3 hektara. Został podzielony na
siedem okręgów, które przeznaczone zo-
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stały dla szerokiej gamy osób w różnym
wieku. Dwa są przeznaczone na miejsca
do wypoczynku, posiadają altany oraz
grill.
Miejsce na... amfiteatr
Z kolei następne dwa to: plac zabaw
dla dzieci oraz siłownia na świeżym
powietrzu. Jeden okrąg pozostawiony
został jako wolna przestrzeń z kilkoma
drzewami. Ostatni okrąg usytuowany
jest w centralnej części terenu, w którym
mieści się amfiteatr, w którym można
organizować różnego rodzaju imprezy
okolicznościowe.
Coś dla piechurów
i rowerzystów
Zaprojektowano kilka miejsc parkingowych. Kilka, ponieważ w okolicy znajduje
się już parking . Zaprojektowano ciągi piesze o szerokości 2 metrów z kostki grani-

W przyszłym roku z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich „Odnowa Wsi” Gmina Dąbrowa przeprowadzi rewitalizację
naszego parku z dwoma stawami. Park
stanie się wspaniałym miejscem do wypoczynku i wizytówką wsi.
W planach Liderów Wsi są obok tego
jeszcze dwa duże zamierzenia. Jeden z
nich to właśnie opisany plac rekreacyjny
dla mieszkańców. Według projektu pracy
jest wiele i na długie lata. Jednakże w drugiej połowie listopada Stowarzyszenie Miłośników Chróściny w ramach programu
„Razem Możemy Więcej” ogłoszonego
przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej, złożyło wniosek na dofinansowanie (grant) na utworzenie siłowni zewnętrznej na wspomnianym terenie objętym opisem koncepcyjnym.
„Nie potrafimy przewidzieć przyszłości,
ale potrafimy kłaść podwaliny. Bo przyszłość jest czymś, co się buduje”. Takie
motto idealnie pasuje do tego, co akurat
dzieje się w Chróścinie. Jesteśmy pewni,
że za tym przykładem pójdą kolejne, nie
tylko w tym sołectwie.
(kgj)



WŚRÓ NASZYCH POCIECH

Propagujemy zdrowe nawyki żywieniowe

Śniadanie daje moc!
W listopadzie już po raz drugi w Zespole Szkół w Dąbrowie obchodzono Dzień
„Śniadanie Daje Moc” w ramach ogólnopolskiego programu. Patronat honorowy nad programem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Ośrodek Rozwoju Edukacji
oraz kuratoria oświaty.
Wszyscy wiedzą, że pierwsze śniadanie
jest ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci, zarówno fizycznego, jak i umysłowego.
Odpowiednia dieta zapewnia dziecku sprawność fizyczną, zdolność do nauki i koncentracji. Chroni przed niedoborami energii i
składników odżywczych, a także przed rozwojem chorób powstających na tle wadliwego żywienia. Trzeba pamiętać i dopilnować,
by każde dziecko jadło codzienne śniadanie
przed wyjściem do szkoły (w Polsce średnio
co czwarte dziecko nie spożywa śniadania).
Program „Śniadanie Daje Moc” ma więc
propagować wśród dzieci w wieku szkolnym zdrowe nawyki żywieniowe i przyczynić się do redukcji niedożywienia uczniów.
Program pozwala przyswajać ważną wiedzę
o odżywianiu i roli śniadania w atrakcyjnej

dla dzieci formie. Wpływa też korzystnie na
postawę rodziców i ich zaangażowanie w żywienie dzieci. W ramach programu w szkole
odbył się konkurs plastyczny zorganizowany
przez Klub Wiewiórka.
Podczas Dnia „Śniadanie Daje Moc”,
dzieci z wychowawczyniami i rodzicami
organizowały pożywne śniadanie w klasach. Pierwszaki wykonały pyszne koreczki, drugoklasiści kolorowe kanapki, a trzecioklasiści owocową sałatkę i owocowe
szaszłyki. Ponadto było mnóstwo owocowych i warzywnych przekąsek i ciasteczka
owsiane Anusi. I tylko szkoda, że takich
śniadań nie ma w szkole codziennie…
Renata Planert – Palak

Maciej Winiarski u przedszkolaków

Ul, miód i ekologia
Maciej Winiarski był gościem przedszkolaków w Naroku. Była to prawdziwie słodka wizyta, bo nie dość, że
pięknie opowiadał on o przyrodzie, a
wszystko w kontekście swoich ukochanych pszczół (przyniósł ze sobą
nawet... ul), to na koniec wspólnie z
dzieciakami ucztował przy stole. Królował oczywiście miód na przepysznym chlebie upieczonym przez panie
z przedszkola.
Podobne prelekcje wśród maluchów to
znakomita szkoła ekologii. Dzieciaki z narockiego przedszkola już wiedzą, że pszczółki
są na świecie nie tylko po to, aby robić miód,
ale przede wszystkim dla zapylania roślin. A
Maciej Winiarski po spotkaniu przekonał

się, że podobne spotkania z przedszkolakami
warto zorganizować w innych placówkach,
więc czeka na zaproszenia.
Maciej Winiarski, lwowiak z urodzenia,
od 1976 roku mieszka w Niewodnikach. Miłośnikiem i znawcą pszczół jest od ponad 40
lat. Jest również autorem książki „Sprzedaż

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,
Nakład: 1500 egzemplarzy; Strona inter-
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Miodu Łatwa, Prosta i Efektywna” oraz ponad 300 artykułów w specjalistycznej prasie
pszczelarskiej krajowej i brytyjskiej. Doktor
nauk ekonomicznych na Wydziale Gospodarki Naukowej Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu.

(d)

netowa: www.gokir.pl, www.gminadabrowa.pl, e-mail do
redakcji: gokir@gminadabrowa.pl Druk: Drukarnia Św.
Krzyża, Opole, ul. Katedralna 6; 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.

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

ZAPRASZAMY, POLECAMY

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza!

„Żelazna Piłka”

„HATTRICK”

Siatkarzy amatorów zapraszamy do udziału w V Gminnym
Turnieju Piłki Siatkowej „Żelazna Piłka”. Zawody zostaną
rozegrane 1 lutego 2014 r. (początek godz. 9.00). w sali
świetlicy wiejskiej w Żelaznej. Najlepsi otrzymają pamiątkowe Puchary od organizatora, czyli GOKiR w Dąbrowie.
potkania rozgrywane będą systemem „drabinkowym” (do
dwóch przegranych). Dane spotkanie na swoją korzyść
rozstrzyga zespół, który jako pierwszy wygrywał dwa sety (do
15 punktów, bez względu na 2-punktową przewagę).
Przypomnijmy, że przed rokiem w zawodach wzięło udział
5 drużyn: Żelazna, Sławice, Ciepielowice, Nowa Jamka, Narok.
W finale Ciepielowice 2-0 pokonały Narok.

(gokir)

Sympatyków piłki nożnej halowej zapraszamy do udziału w
V Noworocznym Turnieju Piłki Nożnej Halowej „HATTRICK”.
Tym razem zawody odbędą się w nowo powstałej Hali w Dąbrowie 18 stycznia 2014 r. (początek godz. 9.00).
radycyjnie w trakcie turnieju rozegrany zostanie mecz
towarzyski Radni Gminy kontra Pracownicy Urzędu Gminy. W poprzedniej edycji wystartowało 12 drużyn: Karczów, Żelazna, Sławice, Bongo Opole, Mechnice
I, Skarbiszów, Wrzoski, Prądy, Mechnice II, Ciepielowice,
Niewodniki, Narok. W finale zmierzyły się Bongo Opole i Niewodniki. Ostatecznie 3-0 zwyciężyli ci pierwsi. U dołu zdjęcia
z Żelaznej Piłki (siatkarzy z Ciepielowic) i HATTRICKA
w poprzednim roku.
(gokir)

S

T

Zapraszamy do bibliotek w Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej

Fajna książka
Począwszy od tego numeru „Życia
Gminy Dąbrowa” będziemy regularnie
zachęcać naszych mieszkańców do
sięgnięcia po ciekawą książkę. W naszej Gminie znajdują się 4 biblioteki:
w Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i
Żelaznej. Grudzień może sprzyjać
czytaniu, sporo pracy w domu z okazji świąt, ale też więcej wolnego od
pracy. Na początek trzy propozycje.
Wszystkie polecane książki dostępne
są przynajmniej w jednej z czterech
naszych placówek! ZAPRASZAMY!
Towarzyszka panienka
Autor: Monika Jaruzelska
Pełna autoironii, dowcipna, a momentami głęboka historia życia Moniki Jaruzelskiej. Jakim ojcem był znany każdemu Polakowi generał Jaruzelski? Jaką córką była
ona? Jak wygląda życie u boku sławnego
ojca? Biografia napisana lekkim piórem, bez
zbędnego patosu i podtekstów politycznych.
Całość uzupełniona zdjęciami.

GRUDZIEŃ

Baśniobór
Autor: Brandon Mull
Pierwsza książka fantasy z cyklu o tej samej nazwie. Najlepsza książka młodzieżowa
w plebiscycie Fantastyka 2011. Pierwsze
miejsce na liście książkowych bestsellerów
dla dzieci „The New York Timesa”! Ponad
2 mln egzemplarzy sprzedanych w USA!
Przez wieki czarodziejskie istoty ukrywały się w tajemnym Baśnioborze, dziś jedna

z ostatnich przystani prawdziwej magii. Porywająca książka dla dzieci i młodzieży
Stalin
Autor: Radziński Edward
Ekscytująca biografia napisana na podstawie nie znanych dotąd dokumentów z tajnych
archiwów rosyjskich, a także wspomnień
i rozmów ze świadkami tamtych czasów.
Autor dotarł m.in. do jednego ze specjalnych ochroniarzy, który po 40 latach zdecydował się ujawnić posiadane informacje
i dostarczył najpoważniejszych dowodów
na istnienie spisku związanego ze śmiercią
Stalina. Książka ujawniająca wiele zaskakujących faktów z życia Generalissimusa, Napisana lekko, czyta się pasjonująco!
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Cennik HALI W DĄBROWIE
Obowiązujący od 01.12.2013 r.

Nasza Hala Sportowa jest bardzo
praktyczna, jedna z najnowocześniejszych w Polsce i z pewnością najnowsza na Opolszczyźnie! Już podczas
uroczystego otwarcia naocznie mogliśmy się przekonać, że dla miłośników
piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego to
prawdziwy raj. Hala profesjonalnie
przygotowana jest pod każdą z tych
dyscyplin. Sądząc po zainteresowaniu mieszkańców, w nowym obiekcie sportowym pusto nie będzie, ale
przecież dokładnie o to chodziło, aby
dzieci, młodzież i dorośli mieli profesjonalne miejsce do zabawy w sport
przez cały rok, bez względu na pogodę. Liczymy również na gości spoza
gminy.

Zajęcia rekreacyjne w okresie od września do kwietnia kolejnego roku
(ceny brutto za 1 godzinę)
• Od poniedziałku do piątku
• Soboty i niedziele
• Kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa,
niezależnie od dnia tygodnia
• Młodzieżowe kluby sportowe mające siedzibę na terenie
Gminy Dąbrowa, niezależnie od dnia tygodnia

80 zł
70 zł
5 zł
1 zł

60 zł
50 zł
5 zł
1zł

Imprezy sportowe, kulturalne, targowe (ceny brutto za 1 godzinę),
niezależnie od miesiąca i dnia tygodnia
• Imprezy artystyczne i targowe, w których udział bierze nie więcej
niż 100 osób
• Imprezy o udziale powyżej 100 osób, lecz nie więcej niż 300
• Imprezy o udziale powyżej 300 osób

Hala posiada 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.
Warunki użytkowania

100 zł
200 zł
300 zł

OPŁATY ZA UMIESZCZENIE REKLAMY
Ceny brutto, za 1m2, za miesiąc
• Reklama wewnątrz hali sportowej
• Reklama poza halą sportową
• Dla klubów sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa

Obiekt o powierzchni
użytkowej
1274,97 m2, pomieści do 200 osób.
Hala wraz z łącznikiem przystosowana do ćwiczeń gimnastycznych, wyposażona dodatkowo w 4 kosze treningowe do koszykówki na ścianach
bocznych i drabinki gimnastyczne. Na
zapleczu hali łącznik z magazynem
na sprzęt sportowy, zaplecze szatniowo-sanitarne, pomieszczenie trenera,
pokój nauczycielski oraz salka kultury
fizycznej.
Dane techniczne

Zajęcia rekreacyjne w miesiącach maj - czerwiec
(ceny brutto za 1 godzinę)
• Od poniedziałku do piątku
• Soboty i niedziele
• Kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa,
niezależnie od dnia tygodnia
• Młodzieżowe kluby sportowe mające siedzibę na terenie
Gminy Dąbrowa, niezależnie od dnia tygodnia

Najnowsza
na Opolszczyźnie!

20 zł
5 zł
1 zł

Umowy na wynajem Hali w Dąbrowie podpisywane są w siedzibie
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
(siedziba w Urzędzie Gminy). Stawka za godz. niezależnie od ilości osób.

W okresie od września do kwietnia
kolejnego roku wynajem hali od poniedziałku do piątku kosztuje 80 zł
brutto za 1 godzinę, w soboty i niedziele 70 zł. W miesiącach maj - czerwiec od poniedziałku do piątku 60 zł,
w soboty i niedziele 50 zł. Powyższe
ceny nie dotyczą mieszkańców Gminy
Dąbrowa. Szczegółowy cennik przedstawiamy obok.

ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

