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Dawnych wspomnień czar
Konkurs fotograficzno-historyczny zorganizowany przez Dą-
browskie Skarby spotkał się z wielkim zainteresowaniem. 
Do tego stopnia, że ostatecznie przedłużono termin skła-
dania zdjęć. Mieszkańcy Gminy Dąbrowa szybko przekonali 
się, że dzielenie się starymi zdjęciami to znakomity pomysł, 
więc już teraz możemy nieoficjalnie ogłosić, że w tym roku 
inicjatywa Dąbrowskich Skarbów będzie kontynuowana. Póki 
co, chcemy naszym mieszkańcom zaprezentować kilkanaście 
zdjęć (dostępne są także na stronie Dąbrowskich Skarbów). 
Na okładce mieszkańcy Wrzosek podczas wyplatania koszy. 
Trzynaście innych fotografii na stronie 12. Bezsprzecznie to 
kawał pięknej, ale i sentymentalnej podróży w czasie.

reklama

Bongo Opole
obroniło 
Hattricka!

Szczegóły turnieju na stronie 4.
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            NASZE INWESTYCJE            

Księżniczka	Czardasza 
na	Walentynki

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w 
Dąbrowie zorganizował dla miłośników ope-
retki Walentynki w rytmie czardasza! Wszy-
scy, którzy zdołali nabyć bilety (rozeszły się 
w ciągu jednego dnia!), 14 lutego wyjadą do 
Gliwickiego Teatru Muzycznego na „Księż-
niczkę	 Czardasza” Emmericha Kálmána. 
Karnawałowy klimat połączony z atmosferą 
Walentynek to doskonała okazja do chwili 
wytchnienia przy najsłynniejszych ariach 
operetkowych świata. A wszystko w klima-
cie skandalu towarzyskiego sprzed ponad stu 
lat. Ognisty czardasz, najbardziej podejrzane 
lokale Budapesztu, przepych wiedeńskich 
salonów - słowem: jedna z najsłynniejszych 
w świecie operetek.

Komputery	dla	seniorów
W ramach projektu „Polska Cyfrowa 

Równych Szans” jest możliwość zorga-

nizowania na terenie naszej Gminy kur-
su komputerowego dla seniorów, który 
obejmowałby 4 spotkania po 2,5 godziny. 
Latarnik Cyfrowy to osoba, wolontariusz,  
który deklaruje chęć i poprowadzi takie 
zajęcia dla osób powyżej 45 roku życia. 
Jego rolą jest inspirowanie, uczenie i po-
moc w korzystaniu z narzędzi cyfrowych. 
Kurs ma oswoić osoby starsze z kompute-
rem i nowymi technologiami. Uczestnicy 
zajęć nauczą się, jak korzystać z systemu 
Windows, z poczty internetowej oraz por-
tali społecznościowych. Aby zorganizo-
wać warsztaty potrzeba minimum 14 osób 
chętnych i 14 komputerów. Kurs można 
zorganizować np. na terenie szkoły, świet-
lic, gdzie często znajdują się już stanowi-
ska komputerowe. Zajęcia można przepro-
wadzić w okresie ferii zimowych (17 – 28 
lutego). Osoby zainteresowane mogą zgła-
szać się telefonicznie pod numerem 77 464 
10 10 wew. 202 lub mailem: promocja@
gminadabrowa.pl

Konkurs	plastyczny	dla	dzieci
Rusza XVI edycja Ogólnopolskiego Kon-

kursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
specjalnych, pod hasłem: „Bądź rozważny, 
baw się grzecznie, a w Twoim domu bę-
dzie bezpiecznie”, organizowanego przez 
Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej Szefa OC Kraju. Szczegółowe in-
formacje wraz z jego regulaminem na stro-
nie internetowej KG PSP: www.kgpsp.gov.

pl - inspektor A. Mataniak - WSO Starostwa 
Powiatowego.

Uwaga	-	zmiana	terminu	opłat!
Urząd Gminy Dąbrowa informuje, że obo-

wiązujące dotychczas miesięczne terminy 
płatności za odbiór odpadów komunalnych 
uległy zmianie. Opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i usługi dodatkowe 
za rok 2014 należy uiszczać w następujących 
terminach:
- do 15.03 za styczeń, luty, marzec;
- do 15.06 za kwiecień, maj, czerwiec;
- do 15.09 za lipiec, sierpień, wrzesień;
- do 15.12 za październik, listopad, gru-
dzień.

Osoby regulujące ww. należności dotych-
czas w terminach comiesięcznych, mogą na-
dal dokonywać wpłat w ten sposób - jednak 
tak, aby łączna suma opłat za trzy miesiące 
była uiszczona w odpowiednim terminie.

Opłaty można uiszczać: przelewem ban-
kowym, w kasie urzędu gminy lub u inka-
sentów, którzy będą prowadzić pobór jedy-
nie raz na kwartał.
Wysokość	 opłat	 w	 �014	 r.	 nie	 uległa	

zmianie.	 Nowe	 blankiety	 wpłat	 zostaną	
dostarczone	do	końca	lutego	br.

Newsletter Gminy Dąbrowa 

Lubimy operetkę
Drodzy Czytelnicy, ledwie składaliśmy sobie życzenia świąteczne i noworocz-
ne, a już za nami niemal miesiąc 2014 roku. Raz jeszcze życzymy Wam wspa-
niałych, zdrowych, radosnych i codziennie szczęśliwych 12 miesięcy. Mamy 
nadzieję, że także przy lekturze „Życia Gminy Dąbrowa”! Niewątpliwą atrakcją 
numeru jest galeria staych zdjęć z Gminy, publikowana na 1 i 12 stronie.

Czekamy 
na wnioski!
Urząd Gminy Dąbrowa informuje 
o wstępnym naborze wniosków o 
udzielenie dotacji na usunięcie wy-
robów azbestowych z nieruchomości 
znajdujących się na terenie Gminy 
Dąbrowa.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił 

konkursowy tryb naboru wniosków o do-
finansowanie przedsięwzięć zgodnych z 
gminnymi programami usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Województwa Opolskiego, w ramach któ-
rego Gmina Dąbrowa ma możliwość ubie-
gania się o środki finansowe na usuwanie 
wyrobów azbestowych z terenu nierucho-
mości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z powyższym, Gmina Dą-
browa planuje wystąpić o dofinansowanie 
zadania w imieniu wszystkich zaintereso-
wanych mieszkańców, którzy posiadają na 
swojej posesji wyroby zawierające azbest. 

Kosztami kwalifikowanymi, które zostaną 
pokryte z budżetu Gminy Dąbrowa oraz 
środków WFOŚiGW w Opolu są: demon-
taż, transport i unieszkodliwiania mate-
riałów zawierających azbest. W przedsię-
wzięciu mogą brać również właściciele 
nieruchomości, którzy posiadają wyroby 
azbestowe już zdemontowane. Wydatki 
związane z zakupem i montażem nowych 
pokryć dachowych leżą po stronie właści-
ciela nieruchomości.
Wnioski	(druki	dostępne	na	stronie	in-

ternetowej	oraz	w	urzędzie)	należy	skła-
dać	w	terminie	od	3	do	14	marca	br.	roku	

Dziwaczne	święta
Kalendarz to nie tylko informacja o 

przypadających świętach, ale także cie-
kawe studium... dziwacznych obchodów. 
Zerkajmy więc od czasu do czasu, aby 
przekonać się, jak cudaczna może być 
ludzka kreacja. Na początek zaglądamy 
do stycznia i lutego, a tam...
7.01 - Dzień Dziwaka
8.01 - Święto Sprzątania Biurka
16.01 - Dzień Pikantnych Potraw
�5.01 - Dzień Sekretarki i Asystentki
3.0� - Międzynarodowy Dzień Kopania 
Rowów
�6.0� - Dzień Pozdrawiania Blondynek
�7.0� - Dzień Niedźwiedzia Polarnego
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            Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2014 r.            

WYJAŚNIENIE:
Tabelka prezentuje uchwalone 
stawki podatków obowiązują-
ce na terenie Gminy Dąbrowa. 
Dla porównania prezentuje-
my stawki w gminach sąsied-
nich oraz maksymalne stawki 
przygotowane przez Ministra 
Finansów. Wzrost stawek mak-
symalnych na rok 2014, w sto-
sunku do roku 2013,  poniekąd 
wymusza na nas również nie-
znaczny wzrost wysokości po-

datków w gminie. Ministerstwo 
zbyt dużą różnicę pomiędzy 
naszymi niskimi stawkami, a 
swoimi maksymalnymi stawka-
mi odbiera jako stosowanie ulg 
podatkowych, co ma znaczenie 
przy obliczaniu subwencji dla 
Gminy.  Staramy się jednak nie 
obciążać zbytnio Państwa po-
datkami szczególnie w punk-
cie 1c, który dotyczy działek 
pod budynkami mieszkalnymi  
(0,23 - połowa stawki maksy-

malnej). Ciągle bardzo niską 
stawkę utrzymujemy w punkcie 
2e, czyli dla powierzchni garaż, 
starych stodół i pomieszczeń 
gospodarczych niewykorzy-
stywanych rolniczo (4,15 przy 
maksymalnym 7,73). Stosuje-
my także stosunkowo niskie 
podatki dla powierzchni zaję-
tych pod prowadzenie działal-
ności gospodarczej (18,00 zł 
przy 23,03 maksymlanie).
� SKARBNIK	GMINY

1% dla GZ LZS w Dąbrowie 
w 2014 r. wstrzymany

Prezes GZ LZS w Dąbrowie, Idalia Wojciechowska 
informuje, że z powodu niedopełnienia formalności 
związanych z upublicznieniem sprawozdania finan-

sowego, wstrzymana została możliwość przyjmo-
wania 1% podatku dla GZ LZS w Dąbrowie w 2014 
roku. W 2015 roku chętni ponownie będą mogli 
wpłacać 1% podatku na GZ LZS w Dąbrowie.

prezes	GZ	LZS	w	Dąbrowie
Idalia	Wojciechowska

PODATEK	od	NIERUCHOMOŚCI
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1.	od	gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 po-
wierzchni

0,80 0,89 0,8� 0,82 0,86 0,84 0,86

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni 
wodnych od 1 ha powierzchi

4,51 4,56 4,56 4,56 4,52 4,56 4,56

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni

0,20 0,46 0,�3 0,33 0,40 0,46 0,34

�.	od	budynków	i	ich	części

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,68 0,74 0,70 0,74 0,69 0,74 0,73

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spdarczej zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

17,00 23,03 18,00 21,03 21,07 19,70 21,48

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

10,65 10,75 10,75 10,75 10,73 10,75 10,75

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udziela-
nioa świadczeń zdrowotnych zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,45 4,68 4,50 4,68 4,65 4,68 4,68

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni użytkowej

3,95 7,73 4,15 5,76 6,07 7,73 7,73

od	budowli	-	2 % wartości
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            PIŁKA NOŻNA, ZAPROSZENIE           

Rewelacyjny duet gitarowy CZARNY 
NOSAL wystąpi 18 lutego w Sali w 
Ciepielowicach! Zespół tworzą dwaj 
muzycy z Kędzierzyna-Koźla: Dariusz 
Czarny oraz Rafał Nosal. W 2013 roku 
CZARNY NOSAL wystąpił na dąbrow-
skim ZAMCZYSKU, gdzie został owa-
cyjnie przyjęty przez festiwalową 
publiczność. 
Darek	Czarny i Rafał	Nosal to artyści, 

którzy współpracują od wielu lat. Początki 
tego zestrojenia sięgają zespołu Bohema 
pochodzącego z Kędzierzyna. Darek Czar-

ny ma na koncie współpracę z Tomaszem 
Szwedem, zaś ostatnie lata to współpraca 
z zespołem Stare Dobre Małżeństwo. Od 
dwóch lat lideruje zespołowi „U studni”, 
który współtworzą byli muzycy Starego 
Dobrego Małżeństwa. 

Rafał Nosal - wokalista, kompozytor, 
aranżer, gitarzysta, poeta. Założyciel kę-
dzierzyńskiej Grupy Bohema. W 2007 
roku wystąpił w finale konkursu „DEBIU-
TY” Krajowego Festiwalu Piosenki Pol-
skiej w Opolu. Wieloletnie doświadczenie 
sceniczne, a przede wszystkim przyjaźń 

nie tylko muzyczna zaowocowały projek-
tem Darek Czarny & Rafał Nosal. 

Występ odbędzie się w ramach zapo-
czątkowanego w ubiegłym roku cyklu 
„Muzyczna Przystań”. Początek	koncer-
tu	18	 lutego	 (wtorek)	o	godzinie	19:00.	
Bilety	w	cenie	10	zł. (zj)

18 lutego „Muzyczna Przystań w Ciepielowicach

Koncert Czarnego Nosala

FAZA GRUPOWA
Grupa A

Ozimek - Niewodniki 5-0
Gościnni - Ozimek 1-5
Niewodniki - Gościnni 1-0
1.	Ozimek	 �	 6	 10-1
�.	Niewodniki	 �	 3	 1-5
3. Gościnni 2 0 1-6

Grupa B
Mechnice II - Sławice 0-0
Mechnice II - Bongo Karczów 0-1
Sławice - Bongo Karczów 0-0
1.	Bongo	Opole	 �	 4	 1-0
�.	Sławice	 �	 �	 0-0
3. Mechnice II 2 1 0-1

Grupa C
Wrzoski - Ciepielowice 1-0
Wrzoski - Dąbrowa 0-0
Ciepielowice - Dąbrowa 4-0
1.	Wrzoski	 �	 4	 1-0
�.	Ciepielowice	 �	 3	 4-1
3. Dąbrowa 2 1 0-4

Grupa D
Skarbiszów - Bongo Opole 0-5
Skarbiszów - Mechnice I 0-4
Bongo Opole - Mechnice I 1-0
1.	Bongo	Opole	 �	 6	 6-1
�.	Mechnice	I	 �	 3	 4-1
3. Skarbiszów 2 0 0-9

ĆWIERĆFINAŁY
Ozimek - Sławice 2-1
Niewodniki - Karczów 1-1, k. 1-2
Wrzoski - Mechnice I 4-0
Ciepielowice - Bongo Opole 0-4

PÓŁFINAŁY
Ozimek - Wrzoski 0-2
Bongo Karczów - Bongo Opole 0-2

MECZ O III MIEJSCE
Ozimek - Bongo Karczów 4-0

FINAŁ
Wrzoski	-	Bongo	Opole	 1-�

18 stycznia w Dąbrowie (w nowej 
Hali) rozegrany został V Turniej Piłki 
Nożnej Halowej „HATTRICK”. Zawody 
organizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie były 
jak zwykle emocjonujące. Tak jak w 
roku ubiegłym, do udziału zgłosiło się 
12 zespołów, i tak jak przed rokiem 
zwyciężyło Bongo Opole.

W grupie A zwyciężył Ozimek przed 
Niewodnikami (finaliści poprzedniej edy-
cji). W grupie B najlepszy okazał się Bongo	
Karczów, wyprzedzając Sławice. W grupie 
C do ćwierćfinałów awansowały Wrzoski 
oraz Dzieci	 Jacka	Gmocha (zespół z Cie-
pielowic), a w grupie D bezkonkurencyjne 
okazało się Bongo	Opole, które wyprzedziło 
Mechnice	I.

Znowu karne...

Rywalizacja o przepustkę do półfinałów 
zacięta była przede wszystkim pomiędzy 
Niewodnikami i Bongo	Karczów. Bywal-
cy Hattricka pamiętają, że obydwie druży-
ny spotkały się także przed rokiem. Wtedy 
ich mecz decydował o awansie do finału i 
był również dramatyczny (0-0 w regulami-
nowym czasie i 5-4 w karnych dla Niewod-
nik). Tym razem Karczów doprowadził do 
karnych golem na 1-1 kilka sekund przed 
końcem. Konkurs rzutów karnych okazał się 
sukcesem Karczowa. Nie bez problemów 
do półfinału awansowała najskuteczniejsza 
ekipa fazy grupowej, Ozimek, za to gładko 
swoje spotkania rozstrzygnęły Wrzoski (4-0 
z Mechnicami I) i Bongo	Opole (identycz-
nie z Ciepielowicami). Ostatecznie w finale 

przeciwko Bongo Opole wystąpiła dobrze 
dysponowana drużyna z Wrzosek. Była na-
dzieja nawet na zwycięstwo, ale mimo pro-
wadzenia 1-0 w końcówce goście z Opola 
strzelili dwie bramki.

Wyróżnienia

- Było blisko - mówił po turnieju Szymon	
Jednaki z Wrzosek, przez organizatorów 
słusznie uznany najlepszym bramkarzem tur-
nieju. Thomas	Schichta z Bongo wybrany 
został najlepszym piłkarzem HAT-TRICKA 
2014. - Cieszę się niezmiernie z tego wy-
różnienia. Bardzo lubię ten turniej, grałem 
w nim kilka razy, ale pierwszy raz otrzyma-
łem indywidualne wyróżnienie - powiedział. 
Obydwie statuetki ufundował GOKiR w Dą-
browie. Okolicznościowe puchary i medale 
dla trzech najlepszych drużyn, ufundowane 
przez GOKiR w Dąbrowie, wręczył zastępca 
wójta Gminy Erwin	Marsolek.

Górą Radni i Sołtysi

W trakcie zawodów rozegrano tradycyjny 
mecz towarzyski Radni	 Dąbrowy kontra 
Urzędnicy	Gminy. Przed rokiem ci pierwsi-
pokonali kolegów z urzędu 10-3. Teraz rów-
nież zwyciężyli (7-2). Jak zwykle mózgiem 
drużyny był nieosiągalny dla pozostałych 
Krystian	Golec. Hat-tricka ustrzelił Karol 
Widacha. Po drugiej stronie warto odnoto-
wać, że swoją szansę na gola miał wójt Ma-
rek	 Leja. Niestety, jego ładny techniczny 
strzał z dystansu wylądował na poprzeczce 
bramki bronionej przez sołtysa Karczowa 
Józefa	Gerca.

(gokir)

V Turniej Piłki Nożnej Halowej „HATTRICK” pełen emocji

Bongo Opole obroniło!
PODATEK	od	NIERUCHOMOŚCI
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1.	od	gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 po-
wierzchni

0,88 0,89 0,8� 0,82 0,86 0,84 0,86

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni 
wodnych od 1 ha powierzchi 4,51 4,56 4,56 4,56 4,52 4,56 4,56

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni

0,45 0,46 0,�3 0,33 0,40 0,46 0,34

�.	od	budynków	i	ich	części

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,73 0,74 0,70 0,74 0,69 0,74 0,73

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spdarczej zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

22,82 23,03 18,00 21,03 21,07 19,70 21,48

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,65 10,75 10,75 10,75 10,73 10,75 10,75

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udziela-
nioa świadczeń zdrowotnych zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,63 4,68 4,50 4,68 4,65 4,68 4,68

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni użytkowej

7,66 7,73 4,15 5,76 6,07 7,73 7,73

od	budowli	-	2 % wartości
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            PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ            

W angielskim Coventry nasz człowiek z 
Prądów został mistrzem świata, a w Dą-
browie już piąty raz gościliśmy gwiazdy 
poezji śpiewanej. To tylko niektóre naj-
ważniejsze wydarzenia drugiego półrocza 
2013 roku. Wyróżniły się zwłaszcza wspo-
mniane Prądy, które nie dość, że dorobiły 
się mistrza globu, to przecież perfekcyjnie 
zorganizowały Dożynki. W przeglądzie 
pominęliśmy jedynie miesiąc grudzień, 
o którym szczegółowo piszemy na innych 
stronach tego numeru „ŻGD”.

Sierpień

• Anglia, Coventry, 16 mat, 3000 zawodni-
ków, a pośród nich m.in. Bartek	Chaduch. 
Skromny, młody chłopak z Prądów, który 
kilka lat wcześniej w Dąbrowie pierwszy 
raz spróbował swych sił w taekwondo. Te-
raz walczył w finale Mistrzostw Świata z 
Anglikiem Robertem Bartholomey. Rywal 
naszego Bartka nie miał żadnych szans! W 
Coventry oprócz Barta m.in. brąz wywalczył 
także z naszej Gminy Błażej Pluta.

• Poznaliśmy miłe dla nas wyniki kon-
kursu Działaj Lokalnie ogłoszonego przez 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Na 29 
złożonych wniosków o dofinansowanie re-
komendowano 10, z czego 3 z terenu gminy 
Dąbrowa. Wśród laureatów na pozycji 1. - 
jako najlepszy zakwalifikował się wniosek 
Stowarzyszenia	 Miłośników	 Chróściny. 
Na pozycji 3. - Stowarzyszenie	 Odnowy	
Wsi	Wrzoski, zaś na poz. 10. - projekt grupy 
nieformalnej z Ciepielowic.

wrzesień

• Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs  
„Szkolnastrona 2013”. Spośród 2000 szkół 
i przedszkoli z całego kraju strona interne-
towa Publicznego Przedszkola w Sławicach 
zdobyła wyróżnienie w kategorii „Strona 
z Uśmiechniętą Buźką”. Dyrektor Iwona	
Leonarczyk, wraz z nauczycielką Ewą	Ga-

lus, odebrały w Warszawie dyplomy z wy-
różnieniem oraz nagrodę ufundowaną przez 
firmę Young Digital Planet – grę edukacyjną 
– „Pingwin Alex i przyjaciele”- angielski dla 
dzieci 4-7 lat.

• 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”.

• Oficjalna uroczystość inauguracyjna 
kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” 
w Chróścinie miała miejsce 21 marca 2013 r. 
Ponieważ jednak wtedy zima mocno dawała 
się we znaki, imprezy sportowe przeniesiono 
na początek roku szkolnego. - Mamy piękny 
obiekt, więc korzystajcie z niego ile tylko się 
da. Orlik powstał dla was! - mówił do mło-
dzieży wójt Marek	Leja. W błyskawicznych 
zawodach sportowych siatkówkę wśród gim-
nazjalistek wygrała Chróścina, koszykówkę 
gimnazjalistów Żelazna, a rywalizację piłka-
rzy szkół podstawowych Chróścina.

• Setki osób z całego kraju zjechały do 
Dąbrowy na piąte, jubileuszowe Dąbrow-
skie Spotkania z Poezją Śpiewaną ZAM-
CZYSKO. To flagowa impreza kulturalna w 
naszej Gminie, której sława coraz bardziej 
roznosi się po kraju, a z czego oczywiście 
ogromnie się cieszymy. Tym razem w dwu-
dniowym maratonie muzycznym słuchali-
śmy m.in. Piotra	Bukartyka, Bez	Jacka, U 
Studni czy Krzysztofa	 Napiórkowskiego. 
We wrześniu 2014 kolejne ZAMCZYSKO. 
Kogo zobaczymy i posłuchamy? To jeszcze 
niespodzianka, ale atrakcje murowane!

• Po raz pierwszy w historii naszej Gmi-
ny, Dożynki dotarły do Prądów. Święto 

Plonów przerosło najśmielsze oczekiwania 
organizatorów i zaproszonych gości. Napi-
sać, że impreza buła udana, to napisać... za 
mało! Dorośli licznie uczestniczyli w trze-
ciej edycji konkursu „Chłop	 Prądowski	
i	 Baba	 Prądowska”, którymi ostatecznie 
zostali Iwona	Gorzowska i Tadeusz	Sydor. 
W rywalizacji 8 koron żniwnych zwycię-
żyła stworzona przez mieszkańców Naro-
ka. Kolejne miejsca przyznano Sławicom i 
Wrzoskom. 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	(Dąbrowa). W kon-
kursie „Aktywna Wieś” pierwsze miejsce 
Prądy (drugi rok z rzędu), drugie ex aequo 
Ciepielowice i Narok, a trzecie Żelazna.

• Uczennica V klasy SP w Sławicach, Ida 
Kokoszka, odniosła ogromny sukces podczas 
Mistrzostw Świata Mażoretek w Pradze. W 
kategorii solo pom-pom kadetki zajęła zna-
komite 4. miejsce! Trenerem i choreografem 
Idy jest Barbara	Kajdzik. Gratulujemy wy-
niku!

październik

• W Prószkowie odbyły się VIII Powia-
towe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. 
Kobieca drużyna pożarnicza OSP Żelazna 
zdobyła w tych zawodach 1. miejsce.

listopad

• Jeśli bardzo tego pragniemy, marzenia 
potrafią się spełniać! Oddana w listopadzie 
mieszkańcom Gminy Dąbrowa nowiutka 
Hala Sportowa jest tego znakomitym przy-
kładem. Obiektu, w którym można profe-
sjonalnie uprawiać m.in. piłkę nożną, siat-
kówkę, koszykówkę, piłkę ręczną czy tenis 
pozazdrościć mogą nam nawet duże miasta! 
Nic zatem dziwnego, że podczas otwarcia 
wójt Marek	Leja był wyraźnie wzruszony. 
Teraz pozostaje nam wierzyć, że sportowe 
cacko z Dąbrowy będzie intensywnie (7 dni 
w tygodniu) i należycie wykorzystywane. 
Pierwsze miesiące wskazują, że tak właśnie 
będzie. I o to chodziło!

• Dzień Niepodległości w Gminie jak zwy-
kle świętujemy na sportowo. 170 biegaczy 
uczestniczyło 11 listopada w VI już Biegu 
Niepodległości. Mimo chłodnej aury pobity 
został rekord z 2012 roku, gdy do rywalizacji 
na trasie w Ciepielowicach stanęło 158 bie-
gaczy.

(red)

Minął rok, czyli subiektywny przegląd wydarzeń w Gminie (cz. 2)

Prądy na topie

Mistrz świata Bartek Chaduch prezentuje 
złoty medal

Piotr Bukartyk, jedna z gwiazd ZAM-
CZYSKA 2013.
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W Radzie Gminy działa m.in. Komi-
sja Współpracy z Zagranicą i Promo-
cji Gminy. W jej skład wchodzą: Ma-
ria Sikora (przewodnicząca), Marek 
Wocka, Alfred Biskup, Ryszard Gons-
chior i Joanna Gasek. Poniżej przypo-
mnijmy wszystkie zagraniczne wizyty 
naszych przedstawicieli związane z 
promocją Gminy Dąbrowa.

W Oravskim Veselu

W kwietniu delegacja z Gminy Dąbrowa 
gościła w partnerskiej Gminie ze Słowacji, 
Oravskim Veselu, z którą współpraca trwa 
od czerwca 2010 r. Wtedy samorządowcy z 
Oravskiego Vesela podpisali u nas Akt Part-
nerstwa. W 2013 roku doszło do rewizyty i 
tym razem w Oravskim Veselu wójt Marek 
Leja oraz przewodniczący Rady Gminy prof. 
Piotr Wieczorek podpisali Akt Partnerstwa. 
Na miejscu była możliwość zapoznania się 
ze specyfiką gminy, która liczy około 3000 
mieszkańców, ma jedną szkołę i jedno przed-
szkole. Samorządowców interesowały spra-
wy bardzo nam bliskie, czyli przyrost natu-
ralny mieszkańców, budżet gminy, problemy 
komunalne oraz działalność kulturalna. Była 
okazja przyjrzeć się, jak rządzą i  radzą so-
bie z kłopotami nasi partnerzy. Tego rodzaju 
spotkania wpływają nie tylko na rozwijanie 
wzajemnych więzi i przyjaźni, ale stwarzają 
możliwość podpatrzenia i realizacji spraw-
dzonych pomysłów. Należy nadmienić, iż 
od kilku lat Szkoła Podstawowa w Naroku 

współpracuje ze szkołą w Oravskim Veselu 
w ramach realizacji projektu eTwinning.

Straßenfest  Mit  Sommer

W lipcu delegacja z Gminy Dąbrowa 
(zastępca wójta Erwin Marsolek, Marek 
Snela, Janusz Staszowski, Marek Wocka) 
uczestniczyła w Festynie Wielonarodowym 
w Niemczech. Przedstawiciele 15 różnych 
krajów oraz tysiące turystów przybyło do 
Abtsgmund na imprezę pod nazwą „Stras-
senfest Mit Sommer”. Ciekawy program, 
oprawa dźwiękowa oraz barwne dekoracje 
na Placu Ratuszowym zachwyciły uczestni-
ków imprezy oraz zaproszonych gości.

Strażacki obóz w Lengede

Również w lipcu młodzi strażacy z naszej 
gminy brali udział w IV Międzynarodowym 
Obozie Strażackim Młodzieżowych Dru-

żyn Pożarniczych w Lengede. To kontynua-
cja współpracy strażaków z gmin Ribemont 
– Lengede – Dąbrowa. Wakacyjne spotka-
nia mają na celu doskonalenie umiejętności, 
wymianę doświadczeń kulturowych i straża-
ckich. W obozie uczestniczyła około setka 
dzieci i młodzieży z Dąbrowy i Lengede. Tym 
razem zabrakło strażaków z Ribemont we 
Francji. Z naszej gminy pojechały 32 osoby 
z opiekunami oraz zastępcą wójta, Erwinem 
Marsolkiem. Całe przedsięwzięcie było finan-
sowane przez partnerów z Niemiec. Podczas 
obozu młodzież brała udział w warsztatach i 
wycieczkach, wspólnie ćwiczyła oraz uczest-
niczyła w konkursach sprawnościowych.

Wspomnienie tragedii

W październiku delegacja naszej gminy 
gościła na zaproszenie Burmistrza Hansa 
– Hermana Baasa w Gminie partnerskiej 
Lengede. Celem wizyty były obchody cudu 
w Lengede, który miał miejsce w październi-
ku 1963 roku. Wtedy cudem uratowano gru-
pę górników. Oprócz naszej delegacji obec-
ni byli przedstawiciele gmin partnerskich z 
Werfen, Ribemont i Alvesty.

Nasi przedstawiciele wzięli udział w 
spotkaniu ekumenicznym ku czci tragicz-
nie zmarłych, ale i za cudem uratowanych 
górników oraz złożyli wiązankę kwia-
tów w miejscu tragedii. Program wyjazdu 
obejmował również zwiedzanie muzeum 
górniczego z unikatowymi eksponatami, 
zbioru maszyn parowych, rodzinnej firmy 
produkującej sosy i ketczupy oraz muze-
um granicznego w Marienborn. Burmistrz 
Hans –Hermann Baas poinformował naszą 
delegację, że jedna z ulic na nowopowsta-
łym osiedlu w Lengede będzie nosiła nazwę 
Dabrowakamp. Maria	Sikora

Grudzień okazał się pracowity dla 
naszych jednostek. Pod względem 
statystyk był także tragiczny. Dwie 
osoby śmiertelne i sześć rannych w 
wypadkach drogowych. W gminie 
dochodziło do zagrożeń w związku 
z silnymi wiatrami.

• 6	grudnia: powalone  drzewo w Na-
roku na ul. Odrzańskiej. OSP Narok wy-
jechało do zdarzenia o godz. 19.02.

• 6	grudnia: kontener wpadł na pose-
sję i zagrażał budynkowi w Chróścinie. 
OSP Wrzoski wyjechały o godz. 15.54.

• 7	 grudnia:	 wypadek dwóch samo-
chodów osobowych na Drodze Krajowej 
46 koło stacji we Wrzoskach. OSP Wrzo-
ski wyjechały o godz. 12.02. Przybyłą tż 
jednostka JRG 2 Opole.

• 19	 grudnia:	 wypadek ciężarówki, 
samochodu osobowego i traktora z przy-
czepami na Drodze Krajowej 94 pomiędzy 
Karczowem a „Grzybkiem”. Jedna osoba 
ciężko ranna. OSP Dąbrowa wyjechała o 
godz. 17.11. Przybyły też jednostki JRG 2 
Opole, JRG Brzeg i OSP Lewin Brzeski.

• 26	grudnia:	palące się drzewo w par-
ku w Skarbiszowie. OSP Wrzoski wyje-
chały o godz. 14.27.

• 27	grudnia:	wypadek dwóch samo-
chodów osobowych na Drodze Krajowej 
94 pomiędzy Skarbiszowem a Karczo-
wem. Dwie osoby poniosły śmierć, jed-

na ciężko ranna i jedna z małymi obra-
żeniami. Na miejscu był śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia ratunkowego. 
OSP Dąbrowa wyjechała o godz. 13.13. 
Przybyły też jednostki z JRG 2 Opole i 
JRG Brzeg.

• 27	 grudnia:	w Sokolnikach palia się 
sterta słomy o wymiarach 25m x 10m x 
5 m wysoka. OSP Dąbrowa wyjechała o 
godz. 19.39. Przybyła też jednostka JRG 3 
Niemodlin, a o godz. 22.00 dojechało OSP 
Wawelno. Rano o. 8.30 zmieniły je jed-
nostki  OSP Wrzoski, OSP Polska Nowa 
Wieś i nowa zmiana JRG 3 Niemodlin.

• 28	grudnia:	poszukiwania zaginionej 
osoby w Sławicach. OSP Sławice wyje-
chały do zdarzenia o godz. 21.23 wraz 
JRG 2 Opole.

Dh	Karol	Widacha

Kronika strażacka (XII. 2013)

Były ofiary

Komisja Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy

Wyjazdowa promocja

Polska delegacja w Oravskim Veselu 
zwiedza szkolną salę gimnastyczną.
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Zawierzając długoterminowym pro-
gnozom pogody zdecydowaliśmy się 
nie publikować w grudniu 2013 roku 
materiału, jak radzić sobie podczas 
ataku śnieżycy. I rzeczywiście, w ca-
łej Polsce nie uświadczyliśmy choćby 
płatka śniegu. Klimatolodzy zapo-
wiadają, że okres zimowy w kolej-
nych latach koncentrował się będzie 
w okresie styczeń-marzec. A zatem 
styczniowy numer wydaje się opty-
malnym, aby przestrzec mieszkańców 
przed zagrożeniami wynikającymi np. 
z powodu śnieżyc.
Odmrożenie – jest skutkiem oddziaływa-

nia zimna (choć niekoniecznie mrozu!). W 
wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe 
uszkodzenia najbardziej narażonych na od-
mrożenie części ciała. Typowymi objawa-
mi tego urazu są: znaczne wychłodzenie, 
zaczerwienienie, utrata czucia oraz bladość 
palców nóg, nosa, małżowin usznych.
Wychłodzenie – jest stanem, gdy tempe-

ratura wewnętrzna ciała spada poniżej 35°C. 
Objawami wychłodzenia są zaburzenia świa-
domości – do śpiączki włącznie – powolna 
mowa, poczucie wyczerpania, zaburzenia 
mowy, senność.

Jeżeli u kogoś podejrzewane jest wystąpie-
nie odmrożenia lub wychłodzenia – rozpo-
cznij powolne ogrzewanie osoby i poszukaj 
natychmiast pomocy medycznej. Rozpocznij 
od ogrzewania torsu tej osoby.

Zdejmij przemarznięte ubranie, ułóż osobę 
na suchej tkaninie i okryj całe ciało kocem, 
folią aluminiową – ogrzewaj go własnym 
ciałem.

Przy odmrożeniach kończyn zanurz je w 
letniej wodzie o temperaturze ciała zdrowe-
go człowieka. Na inne części ciała nakładaj 
ciepłe (nie gorące) okłady.

Nie podawaj alkoholu osobie dotkniętej 
odmrożeniem lub wychłodzeniem. W szcze-
gólności, gdy nie ma możliwości zapewnie-
nia jej ciepłego schronienia.

Unikaj podawania kawy – ze względu na 
zawartość kofeiny; nie podawaj żadnych le-
ków bez dodatkowych wskazań.

Bądź przygotowany 
na wystąpienie śnieżyc

W czasie opadów pozostań w domu.
Jeżeli musisz wyjść na zewnątrz, ubierz 

się w ciepłą odzież (wielowarstwową) i po-
wiadom kogokolwiek o docelowym miejscu 
podróży oraz przewidywanym czasie dotar-
cia na miejsce przeznaczenia.

Zachowaj ostrożność poruszając się po 
zaśnieżonym i oblodzonym terenie, zwróć 
uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na 
dachach budynków itp.

Jazda samochodem w zimie

Jedną z przyczyn ofiar śmiertelnych wśród 
podróżnych w zimie jest niewłaściwe przy-
gotowanie pojazdu do sezonu zimowego 
oraz brak znajomości postępowania na wy-
padek unieruchomienia pojazdu lub zabłą-
dzenia podczas podróżowania. Dlatego też, 
aby bezpiecznie podróżować sprawdź nastę-
pujące elementy samochodu:

- akumulator i płyn chłodzący;
- wycieraczki i płyn do spryskiwania 

szyb,
- układ zapłonowy, termo-start;
- oświetlenie pojazdu;
- światła awaryjne, układ wydechowy;
- układ ogrzewania, hamulce;
- odmrażacz;
- poziom oleju (jeśli jest taka potrzeba, 

wymienić na olej zimowy).
Załóż zimowe opony i upewnij się, czy 

mają odpowiedni bieżnik. Uniwersalne opo-
ny radialne zazwyczaj są odpowiednie do 
większości warunków zimowych. Jednakże 
przepisy, w niektórych krajach, wymaga-
ją stosowania opon z łańcuchami lub opon 
śniegowych z kolcami.

Utrzymuj co najmniej połowę pojemności 
zbiornika paliwa w czasie zimy.

Podróżuj w ciągu dnia i, jeśli to możliwe, 
w towarzystwie przynajmniej jednej osoby.

W czasie burzy śniegowej staraj się korzy-
stać z komunikacji publicznej.

Ubieraj się ciepło. Noś odzież wielowar-
stwową, lekko dopasowaną.

Na czas dłuższej podróży przygotuj wy-
sokoenergetyczne, suche pożywienie oraz 
kilka butelek wody.

Miej w samochodzie: migające światło 
przenośne z zapasowymi bateriami; aptecz-
kę pierwszej pomocy oraz niezbędne leki; 
śpiwór lub koc; torby plastikowe (do celów 
sanitarnych); zapałki; małą łopatkę - saper-
kę; podręczne narzędzia - szczypce uniwer-
salne, klucz nastawny, śrubokręt; przewody 
do rozruchu silnika; łańcuchy lub siatki do 
opon; jaskrawą tkaninę do użycia jako flagę 
sygnalizacyjną.

Jeśli utknąłeś w drodze

Pozostań w samochodzie. Nie szukaj sam 
pomocy, chyba że pomoc jest widoczna w 
odległości 100 m.

Umocuj na antenie lub dachu samocho-
du jaskrawą cześć ubrania (najlepiej koloru 
czerwonego) tak, aby widoczna była dla ra-
towników.

Użyj wszelkich dostępnych środków do 
poprawienia izolacji samochodu.

Uruchamiaj silnik co godzinę na 10 minut. 
W czasie pracy silnika włącz ogrzewanie 
oraz zewnętrzne światła samochodu.

Zwracaj uwagę na oznaki odmrożeń lub 
wychłodzenia organizmu.

Wykonuj lekkie ćwiczenia dla utrzymania 
krążenia krwi. Od czasu do czasu klaszcz w 
dłonie, wykonuj wymachy ramionami. Staraj 
się nie przebywać w jednej pozycji zbyt dłu-
go. Jeśli w samochodzie jest więcej niż jedna 
osoba, należy spać kolejno, na zmianę.

Dla utrzymania ciepła wszystkie osoby 
powinny zgromadzić się koło siebie.

Unikaj nadmiernego wysiłku. Zimne oto-
czenie powoduje dodatkowe obciążenie dla 
serca. Nadmierny wysiłek, taki jak odgarnia-
nie śniegu albo pchanie samochodu - może 
spowodować zdrowotne dolegliwości.

Co robić, gdy nawiedzą nas...

Śnieżyce

W niedzielne popołudnie w koś-
ciele pw. Św. Wawrzyńca w Dą-
browie odbył się koncert kolęd 
i pastorałek, z którego dochód 
jak co roku został przeznaczony 
na leczenie i rehabilitację Pio-
trusia i Pawełka Bilów z Dąbro-
wy - braci zmagających się od 
wielu lat z ciężką chorobą me-
taboliczną.

Organizatorem była szefowa scholi z Dą-
browy - Dorota	Słomka i miejscowy orga-
nista - Klemens	Adamski. W kościele wy-
stąpiły schola Cantare Cordis z Domecka, 
schola Callunae Domini z Wrzosek i schola 
Gaudium z Dąbrowy. Obaj chłopcy razem 
z rodzicami i przyjaciółmi na zdjęciu obok. 
Darowiznę dla Piotra i Pawła można przeka-
zać na konto Opolskiego Stowarzyszenia Re-
habilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej

nr:	�4�6	341680	1�35	0000	3000	1461
z dopiskiem „dla Pawła i Piotra Bil”.
 

(fot.	Krzysztof	Mroziewicz)

Dla Piotrusia i Pawełka
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            SZKOŁY            

17 grudnia 2013 roku w ZS w Dąbro-
wie, w pięknej bożonarodzeniowej 
scenerii wykonanej przez Renatę Pla-
nert-Palak i Mirosławę Prędką, odbyła 
się premiera „małej sztuki teatralnej”  
- ZŁOTY KLUCZYK w wykonaniu ucz-
niów klasy IV b i uczennicy IV a.

Począwszy od połowy października 2013 
roku uczniowie spotykali się raz w tygodniu, 
aby uczestniczyć w zajęciach teatralnych za-
proponowanych przez mamę jednej z uczen-
nic klasy IV b. W czasie trwania zajęć przy-
gotowywali role teatralne oraz kostiumy. 
Nauczyli się również nowego słownictwa 
dotyczącego sztuk teatralnych, takich jak np. 
próba sytuacyjna, kostiumy, reżyseria, scene-
ria, dźwięk, światło, nagłośnienie spektaklu i 
inne. Nad całością czuwała i wspierała gra-
jących „małych aktorów” – wychowawczyni 
klasy IV b – M. Oberska – Rencz. W przed-
stawieniu udział wzięli: Aniołki: Justyna 
Gaczkowska, Konrad Łopata, Milena Łyga; 
Śnieżynki: Wiktoria Karakuła, Zuzanna Si-
wek; Mikołaj: Jakub Kajda; Elfy: Radosław 
Draguć, Mateusz Kijak, Grzegorz Marszał; 
Gwiazdki: Wiktoria Antosz, Elżbieta Ga-
jowska, Sandra Sierakowska; Nagłośnienie 
– uczniowie klas III – ich  gimnazjum (na-
przemiennie): Daniel Dajczak, Kacper Duda, 
Piotr Jankowski i Marcin Morski; Dźwięk	i	
światło – Mariusz Duda; Reżyseria: Barba-
ra Gaczkowska; Tekst: M. Oberska – Rencz; 
Zdjęcia: R. Planert - Palak.

Mała sztuka teatralna „Złoty kluczyk” w wykonaniu teatrzyku Zaczarowany Kuferek

Pożyteczna zabawa w teatr

Mali aktorzy w kulminacyjnym momencie kilkumiesięcznych przygotowań, czyli na 
scenie.

To już kolejne konfrontacje w Tarnowie Opolskim zorga-
nizowane przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae, w 
których wzięli udział uczniowie ze Sławic. Ubiegłoroczne 
poświęcone były baśniom braci Grimm, a w tym roku mo-
tywem przewodnim były książki dla dzieci niemieckiego 
pisarza Janoscha. Osiem uczennic zaprezentowało  adap-
tację opowiadania „Tiger, Bär und ihre Freunde warten 
auf Weihnachten”. 

Na przygotowanie przedstawienia szkolne aktorki miały bar-
dzo mało czasu, bo przecież w listopadzie wystąpiły z opo-

wieścią o świętym Marcinie, a konfrontacje odbyły się już 22 
listopada. Jednak dla zdolnych i chętnych nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Dziewczyny brawurowo zagrały opowieść, wzbudzając 
wśród widzów entuzjazm i śmiech, bo w sztuce było wiele ko-
micznych momentów. Całości dopełniały wspaniałe kostiumy i 
makijaże.

Przez cały dzień wszyscy uczestnicy byli bardzo aktywni, bo 
nie tylko oglądali występy uczniów z innych szkół, poznając w 
ten sposób twórczość Janoscha, ale też brali udział w atrakcyj-
nych warsztatach.  W wyśmienitych humorach, z pamiątkami z 
konfrontacji wróciliśmy do szkoły z postanowieniem, że za rok 
znowu weźmiemy udział w konfrontacjach, bo najlepsza nauka 
jest przez zabawę, a to była wspaniała zabawa.

Gabriela	Burczek

II Niemieckojęzyczne Konfrontacje Teatralne

Bajki na scenie

reklama
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            OPS, GOKiR, SZKOŁY             

Zapraszamy 20 lutego

Kowal 
w Dąbrowie
W czasie ferii zimowych zaprasza-
my dzieci i młodzież do udziału w 
warsztatach kowalstwa! Każdy bę-
dzie mógł wykuć własną podkowę na 
szczęście!

Najprawdziwsza kuźnia powstanie na 
jeden dzień przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Dąbrowie. Pokazy kucia żelaza 
okraszone ciekawymi opowieściami o gi-
nącym powoli fachu przeprowadzi miesz-
kaniec Chróściny Janusz	 Sawicz (na 
zdjęciu poniżej). Na	warsztaty	zaprasza	
Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 i	 Rekreacji	
w	Dąbrowie	�0	 lutego	(czwartek)	o	go-
dzinie	11.00. Udział w zajęciach jest bez-
płatny, a przyjść może każdy: i młodszy i 
nieco starszy. (red)

Uczniowie sławickiej szkoły corocznie 
w grudniu jeżdżą na przedstawienia 
muzyczne. Tym razem odwiedzili ka-
towicki teatr „Ateneum”, w którym 
zobaczyli pastorałkę „Biegnijcie do 
szopki”, do której przygrywała kape-
la ludowa. W poprzednich latach byli 
m.in. w Operze Śląskiej i Wrocław-
skiej, w Gliwickim Teatrze Muzycznym 
i Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

Uczniowie zobaczyli już wiele gatunków 
muzycznych – musical, operę dziecięcą, ba-

let. „Kot w butach”, „Dziadek do orzechów”, 
„Czerwony Kapturek”, Skarby Złotej Kacz-
ki” to tylko kilka tytułów obejrzanych przed-
stawień. Obcowanie z muzyką na żywo to 
całkiem inne doświadczenie. Mogą się wtedy 
dokładnie przyjrzeć kostiumom, scenografii, 
zobaczyć muzyków siedzących w „kanale”. 
To okazja wykorzystania wiedzy w rzeczy-
wistości - „czy wchodzę na swoje miejsce 
przodem, czy tyłem, a czy po trzecim dzwon-
ku wpuszczą mnie jeszcze do sali, klaskać, 
czy nie po wspaniale wyśpiewanej arii?”

Oprócz przeżyć muzycznych w każdym 
mieście odwiedzali też ciekawe miejsca -  
przepiękny rynek wrocławski, palmiarnię 
w Gliwicach, planetarium w Chorzowie. 
W ten sposób łączą muzykę z innymi dzie-
dzinami.

Gabriela	Burczek

Muzyczny grudzień uczniów ze Sławic

„Biegnijcie do szopki”
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ŻYCIE	 GMINY	 DĄBROWA miesięcznik 
informacyjny dla mieszkańców gminy Dą-
browa 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-

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.	�.,	11.	i	1�.	-	�,50	zł	brutto/	1	cm2; 
strony	czarno-białe	-	1,50	zł	brutto/	1cm2.

            WOKÓŁ ŚWIĄT           

Okres Bożego Narodzenia to czas 
wyjątkowy, pachnący, pełen magii i 
radości. To także czas refleksji, na-
dziei i serdecznych spotkań w gronie 
najbliższych.

Na terenie naszej gminy odbyło się 
wiele takich spotkań, w których brały 

udział przedszkolaki, uczniowie, rodzice, 
nauczyciele, mieszkańcy wsi czy probosz-
czowie miejscowych parafii. We wszyst-
kich uroczystościach starał się wziąć udział 
również Wójt Gminy Dąbrowa - Marek 

Leja, zastępca Erwin Marsolek i dyrektor 
GZEASiP - Janusz Staszowski. 

Podczas przedszkolnych jasełek mali arty-
ści z przejęciem i zaangażowaniem odtwa-
rzali swoje role, prezentowali umiejętności 
recytatorskie i wokalne obrazując przyby-
łym gościom historię Narodzenia Pańskiego. 

Na spotkaniach nie zabrakło bożonarodze-
niowych i noworocznych życzeń podczas 
dzielenia się opłatkiem i kolęd. Na kierma-
szach można było nabyć ozdoby choinkowe, 
stroiki świąteczne, pierniki i inne podarunki 
dla najbliższych. My prezentujemy migawki 
zdjęciowe z tych pięknych imprez.

Spotkanie
opłatkowe
Tradycyjnie pod koniec każdego roku 
odbywa się spotkanie opłatkowe Wój-
ta Gminy Dąbrowa z osobami starszy-
mi i samotnymi z terenu Gminy.

I tym razem spotkanie przebiegło w 
bardzo miłej i oczywiście świątecznej at-
mosferze. Po modlitwie i przełamaniu się 
opłatkiem wszyscy zasiedli  do stołu zasta-
wionego tradycyjnymi, wigilijnymi potra-
wami. Zaproszeni goście  kolędowali oraz 
z radością wyrażali swoje zadowolenie ze 
wspólnie spędzonego czasu.

Świąteczne spotkania, jasełka, kiermasze...

Magicznie i radośnie
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            ZAPRASZAMY, POLECAMY            

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.

8 lutego w Hali Sportowej 
ZS w Dąbrowie odbędzie 
się XV Gminny Turniej Teni-
sa Stołowego im. Kazimie-
rza Turko (tylko dla miesz-
kańców Gminy Dąbrowa). 
Uczestnicy zmierzą się w 
9 kategoriach wiekowych: 
młodzik (młodziczka), ka-
det (kadetka), juniorka 
(junior), senior (seniorka), 
oldboj.

Sposób przeprowadzenia za-
wodów zostanie podany w 

dniu zawodów (zależny od ilo-
ści uczestników). Zawodnicz-
ki i zawodnicy mogą zgłaszać 
udział w dniu zawodów w godz. 
8.30 - 9.00. Obok klasyfikacji 
w poszczególnych katego-
riach wiekowych, prowadzona 
będzie również klasyfikacja 
drużynowa dla miejscowości 
z gminy Dąbrowa. Zawodni-
cy, zajmując kolejne miejsca 

w swojej kategorii, zdobywać 
będą jednocześnie punkty do 
klasyfikacji drużynowej. Przed 
rokiem czołowe miejsca za-
jęły: 1. Niewodniki, 2. Kar-
czów, 3. Skarbiszów i Narok. 
Organizatorami imprezy są: 
GOKiR w Dąbrowie, Wójt 
Gminy oraz Gminne Zrzesze-
nie LZS w Dąbrowie. (gokir)

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza!

„Żelazna Piłka”
Siatkarzy amatorów zapraszamy do udziału w V Gminnym 
Turnieju Piłki Siatkowej „Żelazna Piłka”.  Zawody zostaną 
rozegrane 1 lutego 2014 r. (początek godz. 9.00, zapisy w 
GOKiR, tel. 77 464 10 10, w. 213). w sali świetlicy wiej-
skiej w Żelaznej. Najlepsi otrzymają pamiątkowe Puchary 
od organizatora, czyli GOKiR w Dąbrowie.

Spotkania rozgrywane będą systemem „drabinkowym” (do 
dwóch przegranych). Dane spotkanie na swoją korzyść 

rozstrzyga zespół, który jako pierwszy wygrał 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.

Od poprzedniego numeru „Życia Gmi-
ny Dąbrowa” zachęcamy naszych 
mieszkańców do sięgnięcia po cieka-
wą książkę. W naszej Gminie znajdują 
się 4 biblioteki: w Dąbrowie, Chróści-
nie, Karczowie i Żelaznej. Wszystkie 
polecane książki dostępne są przy-
najmniej w jednej z czterech naszych 
placówek! ZAPRASZAMY!

Zbrodnia w efekcie
Autor: Joanna Chmielewska

„Jest się z czego pośmiać. Jak zwykle. 
Ładna polszczyzna, postaci wyraziste i z pa-
zurem. Pani Joanna powiedziała nam do wi-
dzenia w typowym dla niej „chmielewskim” 
stylu. Jest mi ogromnie żal, że odeszła” - to 
krótka, ale treściwa recenzja ostatniej książ-
ki uwielbianej przez Czytelników Joanny	
Chmielewskiej, polskiej pisarki, autorki po-
wieści sensacyjnych, kryminalnych, komedii 
obyczajowych, a także książek dla dzieci i 
młodzieży. Zmarła 7 października minione-

go roku, ale tym co zostawiła, z pewnością 
nie pozwoli o sobie zapomnieć.

Magiczne drzewo
Autor: Andrzej Maleszka

Doskonale i nowocześnie opowiedziana hi-
storia o trójce współczesnych polskich dzie-
ci, które muszą pokonać mnóstwo trudności, 
by odzyskać miłość rodziców pochłoniętych 
zarabianiem pieniędzy. W los Kukiego, Tosi 
i Filipa mocno wplata się świat magii. Nie-

samowicie intensywna akcja i świetne tempo 
narracji powodują, że kolejne książki czyta 
się jednych tchem.

Dan Brown
Autor: Inferno

Kolejny bestseller Dana	 Browna. „In-
ferno”, najnowszy apokaliptyczny thriller 
najpopularniejszego pisarza na świecie, w 
ciągu trzech tygodni od publikacji sprzedał 
się w nakładzie 9 milionów egzemplarzy! 
Architektura i sztuka jeszcze nigdy nie kryły 
w sobie tak przerażających zagadek. Robert 
Langdon musi je rozwiązać, zanim na Zie-
mi rozpęta się piekło. Książka jest podróżą 
w głąb tajemniczego królestwa, pełnego ko-
dów, symboli i sekretnych przejść.

Zapraszamy do bibliotek w Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej

Fajna książka

To już XV Turko!



Dawnych wspomnień...Zarząd	 Stowarzyszenia	 Dąbrowskie	
Skarby	ogłosił	w	minionym	roku	interesu-
jący		konkurs	fotograficzno	-	historyczny.	
Miał	on	na	celu	pozyskanie	od	mieszkań-
ców	 naszej	 gminy	 starych	 zdjęć,	 przed-
stawiających	 mieszkańców,	 wydarzenia	
i	 obiekty	 historyczne	 gminy.	Priorytetem	
były	zdjęcia	zrobione	przed	rokiem	1960.	
Co	z	tego	wyszło?	Prezentujemy	kilkana-
ście	 zdjęć.	 Trudno	 nam	 było	 wybrać,	 bo	
każde	jest...	bezcenne.	Laureatami	zostali:	
1.	Marysia	Fikus	(Wrzoski),	�.	Małgorza-
ta	Drukalec	-	Żytyńska	(Prądy),	3.	Marta	
Sydor	(Prądy).
Ponieważ	konkurs	 rozniósł	 się	 szero-

kim	 echem	 po	 całej	 Gminie	 Dąbrowa	
już	 teraz	możemy	 nieoficjalnie	 ogłosić,	
że	w	tym	roku	będzie	on	kontynuowany.	
Szczegóły	wkrótce!
Opis	 zdjęć	 od	 góry:	 1	 -	 budowa	 domu	u	

Schemaidów	(lata	30.	XX	wieku),	2	 -	żniwa	
u	 nauczyciela	Machy,	 3	 -	 dzieci	 z	Wrzosek	
w	dorożce,	4	-	wesele	u	Schemaindów	(1938	
rok),	 5	 -	 maluchy	 z	 nauczycielką	 z	 przed-
szkola	w	Prądach,	około	1949	rok,	6	-	August	
Kurpiers	 z	 Karczowa	 (Schonwitz),	 zdjęcie	
sprzed	I	Wojny	Światowej,	przełom	XIX/XX	
w,	7	-	Boże	Ciało		w	Prądach	około	1958	roku,	
8	-	siostrzyczki	z	Wrzosek	(Łucja	i	Hidegar-
da	Kałuża),	9	 -	 sąsiedzi	z	Prądów	na	wozie	
drabiniastym	 (ok.	1953	r.),	 10	 -	Aleksander	
Sydor	na	motocyklu	(ok.	195�	r.),	11	-	dzieci	
w	przedszkolu	w	Żelaznej	(koniec	lat	50.),	1� 
-	korowód	dożynkowy	w	Żelaznej	(koniec	lat	
50.),	13	-	szkoła	w	Mechnicach	(klasa	II	B	z	
1913	roku).	Na	okładce	mieszkańcy	Wrzosek	
przy	wyrabianiu	koszy.
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