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59 Prymusów

reklama

Wójt naszej Gminy, podczas uroczystych apeli w odwiedzanych szkołach, wręczył 59 uczniom stypendia za
bardzo dobre wyniki w nauce. Listę publikujemy na str.
3. Poniżej wyróżnieni uczniowie z Chróściny.

Tłumy
na Turko
W Hali Sportowej ZS w Dąbrowie 8 lutego rozegrany
został XV Gminny Turniej Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turko. Do rywalizacji przystąpiła niemal setka
miłośników tenisa stołowego, reprezentujących 12
miejscowości z Gminy Dąbrowa! Relacja i lista zwycięzców na ostatniej stronie. Na zdjęciu mecz oldbojów
(z prawej Robert Dussa z Mechnic, z lewej Jarosław
Kowalczyk ze Skarbiszowa).
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Święta i... karnawał
W lutowym numerze Czytelnicy znajdą jeszcze materiały cokolwiek związane
z grudniowym okresem Świąt, ale też nie zabraknie tematyki karnawałowej,
relacji i zapowiedzi z koncertów, oferty dla uczniów związanej z projektem „I
ja mogę wiele”. Gratulujemy także 59 prymusom, którzy otrzymali stypendia.
Środy z komputerem dla dorosłych
Filia biblioteczna w Chróścinie zaprasza
osoby dorosłe, a w szczególności panie i panów w wieku powyżej 40 lat, na bezpłatne
zajęcia komputerowe dla początkujących.
Odbywać się one będą w każdą środę w godzinach otwarcia biblioteki (od godz. 10.00
do 16.00). Szczegółowych informacji udziela Renata Panusch (tel. 77 464 05 30). Zapraszamy zwłaszcza tych wszystkich, którzy nie
mieli jeszcze kontaktu z komputerem.
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
Urząd Gminy przypomina, iż w marcu
br. na terenie Gminy Dąbrowa, odbędzie się
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Terminy odbioru dla poszczególnych miejscowości można znaleźć na harmonogramach
dostarczonych mieszkańcom przez Remondis Opole oraz na stronie www.gminadabrowa.pl. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się na terenie Gminy Dąbrowa
dwa razy do roku - wiosną oraz jesienią.
Dzień Chorego
11 lutego, w Dniu Chorego, uczniowie ze
Szkolnego Koła Caritas w Naroku przygotowali upominki z życzeniami dla chorych i

samotnych parafian. Uczniowie przyłączyli
się w tym dniu do spotkania organizowanego przez Parafialny Zespół Caritas. Po mszy
świętej odprawionej przez Księdza Proboszcza Witolda Walusiaka naroccy seniorzy
przeszli do odnowionej sali wiejskiej i podczas poczęstunku przygotowanego przez panie z Caritasu wysłuchali koncertu piosenek
w wykonaniu dzieci z narockiej szkoły.
Maja Ludwig
Konkurs
- Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła zasady udziału w XII
Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne 2014. Celem kon-

Dziwaczne święta
Szukając dziwacznych świąt zaglądamy do kalendarza w marcu. Najbardziej podoba nam się Światowy Dzień
Drzemki w pracy.
5.03 - Dzień Teściowej
Dzień Dentysty
9.03 - Dzień Paniki
12.03 - Światowy Dzień Drzemki
w Pracy
23.03 - Międzynarodowy Dzień
Myśliwych
Dzień Windy
31.03 - Światowy Dzień Budyniu
kursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Adresatami inicjatywy są dwie kategorie
podmiotów – zakłady produkcyjne oraz
osoby fizyczne prowadzące indywidualną produkcyjną działalność rolniczą.
Zainteresowani udziałem w kategorii indywidualnej proszeni są o zapoznanie się
z regulaminem i złożenie do 14 marca br.
imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (oddziału regionalnego lub placówki terenowej). Regulamin i formularz
zgłoszenia zamieszczony jest na stronie
www.krus.gov.pl. Jest dostępny również
we wszystkich terenowych jednostkach
KRUS.
Ulica Maków w Dąbrowie
W Dąbrowie mamy ulicę Maków, której
nazwę zaakceptowała Rada Gminy na ostatniej sesji.

Leszek Kopeć 3 marca w Ciepielowicach

Karnawałowa ballada
3 marca, na zakończenie karnawału, w sali w Ciepielowicach wystąpi
wrocławski artysta Leszek Kopeć, od
blisko 30 lat obecny na polskiej scenie poetyckiej. Kopeć jest autorem
i wykonawcą piosenek, laureatem
wielu przeglądów i festiwali piosenki turystycznej i studenckiej, m.in.
YAPA`90 (Grand Prix), Ogólnopolska
Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie, Bazuna.
łuchaczom jego głos kojarzy się nadawaną od 25 lat w Radiu Wrocław audycji „Muzyczna cyganeria” , poświęconej głównie piosence autorskiej, piosence
poetyckiej oraz piosence turystycznej. Leszek Kopeć jest także współpracownikiem
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Polskiego Radia Opole, w którym prowadzi audycję pt. „Nocne bezdroża”.
Przez wiele lat związany z Centralną Szkołą Zuchową w Oleśnicy. Stamtąd wyniósł
umiejętność zdobywania dobrego kontaktu z
publicznością. We wrześniu 2004 r. odbyła
się premiera płyty Leszka Kopcia pt. „Choć
struna pęka” zawierającej 18 utworów,
wśród których znalazły się nowe piosenki
oraz kilka starych nigdzie dotąd nie wydanych, np. „Piosenka dla Jasia”. Obecnie
prezentuje na koncertach programy: autorski, turystyczno-harcerski, poezji śpiewanej
i polskich evergreenów.
W Ośrodku Dzieci Niewidomych i Niedowidzących we Wrocławiu, którego sam był
wychowankiem, założył dziecięcy zespół Do

Czasu. Jak sam mówi, nazwę wziął od ciągle
zmieniającego się składu. Mottem przewodnim Leszka Kopcia są wersy z jego autorskiej piosenki zatytułowanej „Chcę”: „Chcę
biec do ludzi, którzy wiedzą jak dziś jeszcze
można trwać. Chcę mocno wierzyć w to, że
jeszcze z głębi siebie mogę coś dać.”
Koncert w Ciepielowicach odbędzie się
w ramach projektu „Muzyczna Przystań”
realizowanego od stycznia ubiegłego roku.
Początek występu Leszka Kopcia 3 marca
o godzinie 19.00.
(zj)
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Stypendia Wójta rozdane

59 prymusów w Gminie Dąbrowa
Nie od dziś wiadomo, że nic tak nie
mobilizuje do wytężonej pracy, jak
perspektywa nagrody. Kierując się tą
zasadą, tradycyjnie już w naszej gminie, po zakończeniu kolejnego semestru nauki, wręczono wyróżniającym
się uczniom stypendia za wyniki w
nauce i osiągnięcia sportowe.
Tym razem przekazanie nagród finansowych dla najlepszych uczniów w I semestrze roku szkolnego 2013/14 odbyło się 5
lutego. Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja
podczas uroczystych apeli, w odwiedzanych szkołach, osobiście dziękował młodym ludziom za wytężoną pracę i właściwą postawę ucznia. Stypendia otrzymało
59 uczniów (39 ze szkół podstawowych i
20 z gimnazjów). Pozostaje mieć nadzieję,
że końcoworoczna lista stypendystów będzie jeszcze dłuższa.
Lista nagrodzonych:
PSP Dąbrowa - 14 osób:
Julia Próchnicka (kl. IVa), Elżbieta
Gajowska (kl. IVa), Piotr Bil (kl. IVa),
Wiktoria Karakuła (kl. IVb), Zuzanna
Siwek (kl. IVb), Justyna Gaczkowska
(kl. IVb), Oliwia Mendel (kl. Va), Celestyna Rumin (kl. Vb), Jakub Polikowski (kl. VIa), Jakub Matuszewski (kl.
VIa), Michał Dolipski (kl. VIa), Paulina
Sańczuk (kl. 6b), Karolina Śnietura (kl.
VIb), Aleksander Kokot (kl. VIb)
PSP Chróścina - 15 osób:
Agata Cieśla (kl. IV), Paulina Mainka (kl. IV), Rafał Pasoń (kl. IV), Julia

Na zdjęciu prymusi z Dąbrowy.
Cieśla (kl. IV), Agnieszka Jańdziak (kl.
V), Magdalena Janczyk (kl. V), Patrycja
Sękowska (kl. V), Paulina Holek (kl. V),
Laura Jurczyk (kl. V), Michał Bednorz
(kl. V), Agnieszka Czernia (kl. VI b),
Łysy Wiktoria (kl. VI b), Zuzanna Reuss
(kl. VI b), Sara Weiss (kl. VI b), Wiktoria
Sawicz (kl. VI b)

PG Dąbrowa - 11 osób:
Paweł Bil (kl. Ia), Aleksandra Rudyk
(kl. Ia), Jan Sibik (kl. Ia), Fabian Eszik
(kl. IIa), Kamil Śnietura (kl. IIa), Marta Otremba (kl. IIb), Adrian Czech (kl.
IIb), Tomasz Jakubek (kl. IIIa), Dominik
Lampa (kl. IIIa), Magdalena Kowalczyk
(kl. IIIa), Kamila Kot (kl. IIIb)

PSP Sławice - 6 osób:
Antonia Buhl (kl. V), Ida Kokoszka
(kl. V), Dominika Bernhard (kl. V), Katarzyna Walczyk (kl. VI), Agata Swora
(kl. VI), Maria Knop (kl. VI)

PG Chróścina - 5 osób:
Marcin Giza (Ia), Julia Zmarzlik (Ia),
Klaudia Seifert (IIa), Ewa Masłocha
(IIIa), Monika Pasoń (IIIa)

PSP Narok - 4 osoby:
Marta Angel (kl. IV), Dominika Halicka (kl. V), Karolina Mazur (kl. V), Daniel Gaida (kl. VI)

Bardzo udany koncert w Ciepielowicach!

Czarny Nosal na „tak”

PG Żelazna - 4 osoby:
Kamila Lach (kl. I), Krzysztof Sordon
(kl. I), Marta Sowa (kl. III), Marta Stein
(kl. III)
(red)

Świetny koncert zwieńczyły kilkakrotne bisy. Występ odbył się
w ramach realizowanego przez GOKiR cyklu „Muzyczna Przystań”. Przypominamy, że 3 marca kolejny koncert w Ciepielowicach, który zapowiadamy na stronie 2.
(gokir)

Niezwykły koncert, niezwykły duet muzyczny! 18 lutego w
sali w Ciepielowicach usłyszeliśmy najbardziej znane i te
najnowsze kompozycje kędzierzyńskiego duetu CZARNY
NOSAL. Duet ma wielkie rzesze fanów, o czym świadczy
choćby ten fakt, że niektórzy potrafili przyjechać z odległych miejscowości, np. okolic Nysy.
baj muzycy doskonale rozumieją się na scenie, bawią się tym
co robią, a ta radość jest bardzo dobrze przyjmowana przez
słuchaczy. Zespół tworzą dwaj muzycy z Kędzierzyna-Koźla:
Dariusz Czarny i Rafał Nosal (gościliśmy ich na ZAMCZYSKU 2013). Obaj współpracują ze sobą od wielu lat, a podczas
koncertu mogliśmy się przekonać, że bardzo się lubią, a na scenie
świetnie rozumieją.

O

LUTY
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Szybki kurs ekonomii cz. 1

O tym, dlaczego warto wspierać podatkiem PIT swoje miejsce zamieszkania
Szanowi Państwo! Obok prezentuję w dużym uproszczeniu
dochody i wydatki budżetu Gminy. Podobnie jak i w każdym
budżecie domowym, aby mieć środki na wydatki najpierw
trzeba osiągnąć określone dochody. Dochody budżetu gminy,
tak na prawdę składają się z trzech elementów:
1. Subwencja oświatowa otrzymywana z Budżetu Państwa.
Jej wysokość obliczana jest na podstawie liczby uczniów i rodzaju szkół. Musi być wydawana w całości na szkolnictwo.
2. Dotacje Wojewody w zakresie Opieki Społecznej. Całość
kwoty jest wydatkowana zgodnie z zaleceniem Wojewody.
OPS jest tutaj tylko pośrednikiem w przekazywaniu środków
dla podopiecznych.
3. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i bardzo ważny
udział gminy w podatku PIT i CIT
Właśnie trzeci element tej całej układanki, jak widać na
ilustracji, ma największy wpływ na zasobność gminy, a co
za tym idzie na wielkość inwestycji, budowę dróg, chodników, utrzymanie przedszkoli, dostęp mieszkańców do
różnych usług, rozwój kultury i sportu, bezpieczeństwo
mieszkańców itd. Sprawdźmy więc jak władze gminy, ale co
istotne i ważne w kontekście tego artykułu, jak mieszkańcy
mogą wpływać na wielkość tych dochodów.
Podatek od nieruchomości zależy od powierzchni gruntów
i budynków zajętych pod działaność gospodarczą lub pod
mieszkaniówkę. Gmina aby zwiększyć dochody z podatku może:
* po pierwsze - zwiększać stawki podatkowe, ale to oczywiście odstręcza potencjalnych inwestorów oraz zwiększa koszty życia mieszkańców (porównanie naszych stawek do sąsiednich gmin prezentowaliśmy w poprzednim numerze ŻGD),
* po drugie - gmina musi zabiegać o pozyskanie tak inwestorów przemysłowych, usługowych, jak i nowych potencjalnych
mieszkańców budujących swoje domy. Na rok 2014 w budżecie zaplanowano 3.300.000 zł z podatku od nieruchomości.
Podatek rolny wynika ze stawek związanych ze średnią ceną
skupu żyta, którą co roku ogłasza Minister Finansów. Rada
Gminy może w drodze uchwały obniżyć tą wartość, ale najczęściej nie ingerujemy w wysokość tego podatku. W 2014
roku planujemy podatek rolny w wysokości 1.140.000 zł.
Udział w podatku PIT. Gmina otrzymuje 37,53 % podatku PIT czyli podatku dochodowego od ZAROBKÓW
MIESZKAŃCÓW GMINY. Aby jednak gmina Dąbrowa
mogła z tych pieniędzy skorzystać jest jeden warunek: mieszkaniec gminy Dąbrowa musi rozliczać się w II Urzędzie Skarbowym w Opolu. Nawet jeśli ktoś nie jest jeszcze u nas zameldowany, ale mieszka na terenie gminy Dąbrowa i tu jest jego
centrum życiowe powinien złożyć w II Urzędzie Skarbowym
na formularzu ZAP-3 deklarację, że chce rozliczać się zgodnie
z miejscem zamieszkania czyli przekazywać podatek na rzecz
gminy Dąbrowa. Będziemy za to bardzo wdzięczni!
Wpływy z podatku PIT planowane na 2014 rok to 5.460.000 zł
i są to nasze największe dochody gminy.
Udział w Podatku CIT. Gmina otrzymuje 6,71 % podatku
CIT, któremu podlegają firmy mające osobowość prawną i siedzibę na naszym terenie. Planowany podatek to 170.000 zł
Wój Gminy - Marek Leja
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DOCHODY

WYDATKI

Szkoły Podstawowe
i Gimnazja, świetlice

Subwencja
oświatowa
A

Podatek od
nieruchomości
od osób
fizycznych
i prawnych

Przedszkola

Podatek rolny

Administracja

Udział gminy
w podatku PIT

Dotacje: LZS, MZK,
Caritas, ścieki

Udział gminy
w podatku CIT

Ochotnicze Straże Pożarne
i Zarządzanie Kryzysowe

Inwestycje
Kultura i sport

B

Dotacje
wojewody na
zadania zlecone

Ośrodek Pomocy
Społecznej

A - Dodatkowe środki na utrzymanie szkół, gdy subwencja
oświatowa nie wystarcza na pokrycie wydatków
B - Wydatki na zadania własne z zakresu opieki społecznej np
koszty pobytu osób w DPS lub Domach Dziecka

Obliczenie podatku od nieruchomości (przykład):
Załóżmy, że rodzina mieszka w domu o powierzchni
150 m2 położonym na działce 8 arowej.
Podatek za dom wyniesie: 150 m2 * 0,70 zł = 105 zł
Podatek za działkę wyniesie: 800 m2 * 0,23 zł = 184 zł
Łącznie właściciel tej nieruchomości zapłaci 289 zł
Obliczenie udziału gminy w podatku dochodowym PIT:
Załóżmy, że rodzina zamieszkująca dom z przedstawionego wyżej przykładu składa się z dwóch dorosłych osób
pracujących (każdy zarabia po 2000 zł na rękę) oraz
dwójki dzieci.
Obliczenie samego podatku PIT jest dosyć skomplikowane, można w tym celu posłużyć się internetowymi kalkulatorami wynagrodzeń (np. www.wynagrodzenia.pl/
kalkulator_oblicz.php). Okazuje się otrzymując na rękę
2000 zł zarabiamy brutto 2768 zł. Po odliczeniu składek
na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne nasz podatek PIT wynosi tylko 173 zł miesięcznie.
Daje to 2076 zł rocznie. A ponieważ w naszym przykładzie pracują oboje rodzice to mamy 4152 zł rocznie. Po
odjęciu ulg na dwójkę dzieci (2 razy po 1112 zł) zostaje
1928 zł. Z tej kwoty podatku PIT gmina otrzymuje
37,53% czyli ok. 724 zł.
ŻYCIEGMINY
GMINY
DĄBROWA
ŻYCIE
DĄBROWA
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I ja mogę wiele
W roku szkolnym 2013/14  w gimnazjach naszej gminy realizowany jest
projekt „I ja mogę wiele”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych.
Zadania realizowane we wszystkich
gimnazjach Gminy Dąbrowa:
1. Szkolny Ośrodek Kariery - specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne z preorientacji zawodowej dla 78 uczniów, którzy
wezmą udział w 8 godzinach warsztatów w szkole, 16 godzinach warsztatów
wyjściowych. Otrzymają na nich profesjonalną pomoc umożliwiającą trafne
podjęcie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
2. Terapia pedagogiczna - specjalistyczne zajęcia rozwijające umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. Zajęcia
dla 34 uczniów. Każdy uczeń ze zdiagnozowanymi trudnościami w zakresie kompetencji językowych weźmie udział w 30
godzinach zajęć. Program uwzględni terapeutyczne kształcenie z wykorzystaniem
nowoczesnych metod uczenia się z wykorzystaniem multimediów.
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego dla 34 uczniów. Każdy
uczeń ze zdiagnozowanymi trudnościami w zakresie kompetencji językowych
weźmie udział w 30 godzinach zajęć. Program uwzględni wyrównywanie braków w
opanowaniu podstawowych wiadomości i
zmotywuje uczniów do samodzielnej pracy.
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z
matematyki dla 38 uczniów. Każdy weźmie udział w 30 godzinach zajęć służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z tego przedmiotu.
Pozostałe zadania realizowane w naszych szkołach:
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5. I ja jestem artystą - pozalekcyjne
warsztaty artystyczne (weekendowe i wyjazdowe) realizowane w PG w Dąbrowie
kształtujące kreatywną postawę wobec
sztuki. Zajęcia teatralne, plastyczne i fotograficzne. 27 uczniów uczestniczyć będzie
w 63 godzinach zajęć weekendowych,
36 godzinach wyjazdowych oraz jednym
wyjeździe edukacyjnym na plener fotograficzny w celu zebrania materiałów do
kalendarza i wystawy oraz zastosowania
zdobytej wiedzy w praktyce.
6. Pozalekcyjne zajęcia teatralno-językowe w Publicznym Gimnazjum w Żelaznej
- rozwijające kompetencje porozumiewania się w języku obcym, inicjatywność i
przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną. Zajęcia dla 13 uczniów (28
godzin warsztatów weekendowych). Zaplanowano wyjazd do teatru we Wrocławiu na spektakl w języku angielskim oraz
trzydniowy wyjazd edukacyjny do teatru
Witkiewicza w Zakopanem na warsztaty w
teatrze i spektakl. Warsztaty mają na celu
podniesienie motywacji, zaangażowania
uczniów oraz podniesienia kompetencji
językowych.
7. Z językiem angielskim na turystycznym szlaku – realizowane w PG w Chróścinie. Zajęcia doskonalą kompetencje w
zakresie posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach związanych z podróżowaniem i turystyką dla 43 uczniów. Każdy
uczestniczyć będzie w 16 godzinach zajęć
warsztatowych, 2 wyjazdach edukacyjnych, podczas których zebrane zostaną
materiały niezbędne do wykonania dwujęzycznych przewodników turystycznych:
Pieniński Park Narodowy – atrakcja turystyczna Polski i Europy, Kraków – jedno
z najpiękniejszych miast Europy (obydwa
pojadą na Targi Turystyczne).
8. Warsztaty naukowo-techniczne –zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje naukowo-techniczne i matematyczne
realizowane w PG w Dąbrowie. Zajęcia
pozalekcyjne dla 12 uczniów. Każdy weźmie udział w 63 godzinach warsztatów na
terenie szkoły i 3-dniowej wycieczce edukacyjnej do ExploraPark w Wałbrzychu.
Zadanie ma rozwijać kompetencje naukowo-techniczne wraz z matematyką jako

językiem nauki i techniki. Podczas warsztatów będą łączyć wiedzę teoretyczną z
techniczną. Wykonają obliczenia i prezentację zjawisk zbadanych w czasie wyjazdu
edukacyjnego.
9. Matematyka jest ciekawa - zajęcia
rozwijające kompetencje matematyczne, informatyczne i naukowo-techniczne
w PG w Chróścinie i Dąbrowie. Zajęcia doskonalące umiejętności kluczowe,
ukazujące wykorzystanie matematyki w
sytuacjach realistycznych i życiowych.
Weźmie w nich udział 41 uczniów. Dla
każdego 26 godzin warsztatów w szkole
i 16 godzin warsztatów wyjazdowych w
celu poszukiwania symetrii w przyrodzie
i otoczeniu - Zakopane, gromadzenia danych statystycznych - kręgielnia (3 wyjazdy), prowadzenia doświadczeń - Ogrody
Doświadczeń - Wrocław.
10. „Aktywnie po wiedzę” – praktyczne działanie sposobem na zdobywanie
wiedzy w naukach przyrodniczych i w
poznawaniu historii naszego regionu realizowane w PG w Chróścinie i Żelaznej.
Chodzi o rozwijanie kompetencji matematycznych,
naukowo-technicznych,
informatycznych, umiejętności uczenia
się oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. Zajęcia pozalekcyjne dla 58 uczniów. Każda grupa weźmie udział w 28
godzinach warsztatów przyrodniczych
z regionalizmem na terenie szkoły, wyjeździe edukacyjnym po Gminie Dąbrowa, wycieczce rowerowej do rezerwatu,
wycieczce nad rzekę Mała Panew oraz
trzydniowym wyjeździe edukacyjnym
do Bazyliki na G. Św. Anny, zabytkowego drewnianego kościoła w Oleśnie,
Sanktuarium w Częstochowie, Zamku
w Ogrodzieńcu, w Pieskowej Skale, na
Wawelu i podziemi Rynku w Krakowie.
Wyjazdy posłużą zebraniu materiału
badawczego i poglądowego do przeanalizowania na warsztatach, wykonania pomiarów, obliczeń, opisu zjawisk
z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na
wcześniejszych zajęciach oraz przygotowania zielników, albumów fotograficznych, makiet, wystaw fotograficznych,
przewodników i sprawozdań.
W zadaniach wykorzystywany będzie
sprzęt zakupiony w ramach projektu
„Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości”.
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Kronika strażacka (I. 2014)

Pracowity początek
Pierwsze minuty 2014 roku zaczęły
się od wyjazdu jednostek OSP. W
styczniu strażacy zwalczali skutki
pożarów, pompowania wody, a także poszukiwali zaginionego rannego
psa w Niewodnikach. Na szczęście
we wszystkich zdarzeniach nikt nie
odniósł obrażeń poza stratami materialnymi właścicieli obiektów.
Pożar piwnicy w Graczach
1 stycznia 2014 r. OSP Dąbrowa wyjechała o godz. 00.18 do zdarzenia wraz z
JRG 3 Niemodlin, OSP Grodziec i OSP
Gracze.
Palące się śmieci w lesie przy
Drodze Krajowej nr 46 za Dąbrową

5 stycznia 2014 r. OSP Dąbrowa wyjechała do zdarzenia o godz. 14.45
Palą się nieużytki w Sokolnikach
11 stycznia 2014 r. OSP Dąbrowa wyjechała do zdarzenia o godz. 17.23
Pompowanie wody z zalanej
posesji w Lipowej
22 stycznia 2014 r. OSP Dąbrowa wyjechała do zdarzenia o godz. 09.30

Pożar samochodu na DK 46
przed Dąbrową
26 stycznia 2014 r. OSP Dąbrowa wyjechała do zdarzenia o godz. 08.52
Poszukiwania zaginionego rannego
psa w Niewodnikach
31 stycznia 2014 r. OSP Żelazna wyjechała do zdarzenia o godz. 10.48
Dh Karol Widacha

Statystyka wyjazdów jednostek OSP w Gminie Dąbrowa w 2013 roku:
Jednostka
OSP Dąbrowa
OSP Chróścina
OSP Narok
OSP Sławice
OSP Wrzoski
OSP Żelazna
Razem

Pożary
31
9
2
10
18
7
77

Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Razem
16
4
54
2		
11
2		
4
4		
14
8		
26
4
1
12
36
5
118

Pożyteczny dar od Gminy

Nowy samochód w OSP Dąbrowa
Gmina Dąbrowa zakupiła używany
samochód pożarniczy dla jednostki
ochrony przeciwpożarowej w Dąbrowie.
- Jednostka z Dąbrowy skierowała do
nas wniosek o zakup samochodu. Otrzymaliśmy bardzo konkretne i rzeczowe uzasadnienie od tej jednostki, która cały czas
się rozwija. Doceniam absolutnie wszystkich strażaków z Gminy i staram się, aby
każda jednostka rozwijała się wedle oczekiwań mieszkańców, dlatego zakupiliśmy
ten samochód - powiedział Wójt Gminy
Dąbrowa, Marek Leja.
Jelcz dłuuugo poszukiwany
Jelcz będzie szalenie przydatny. Jednostka
często dysponowana jest przez PSP w Opolu. Strażacy z Dąbrowy ochraniają 1/3 liczby
ludności w naszej gminie (9 miejscowości,
które nie posiadają własnych straży). Jest to
spowodowane położeniem Dąbrowy w stosunku do innych miejscowości w Gminie.
Obdarowani strażacy wyjeżdżają od paru lat
najczęściej w gminie (zestawienie z 2013 r.
w kronice strażackiej).
Nowym nabytkiem jest Jelcz 004 ze zbiornikiem na wodę 6600 litrów. Pod względem
pojemności to drugi taki samochód w gminie, obok Jelcza z OSP Sławice.
Zarząd z Dąbrowy w celu znalezienia
odpowiedniego wozu przejechał 2500 km
po całej Polsce na własny koszt. Głów-



Strażacy dziękują!

Na zdjęciu Jelcz 004 z Wieprza. Teraz już
własność strażaków z Dąbrowy.
nym celem było zakupienie samochodu od innej OSP z dużym zbiornikiem,
oczywiście sprawny technicznie. Jelcza
znaleziono w Wieprzu, w tamtejszej straży koło Żywca. W 2010 roku samochód
był przebudowany i odnowiony w specjalistycznej firmie. Został sprzedany,
ponieważ zakupili nowy samochód pożarniczy marki Mercedes. - Wygląd i stan
techniczny był więcej niż zadowalający.
Na wyposażeniu jest: pompa pływająca,
agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym, armatura wodna, węże strażackie, torba medyczna, a niedługo zostanie wyposażony w 4 aparaty powietrzne
ochrony dróg oddechowych dla strażaków oraz liczny sprzęt do działań przy
pożarach - cieszy się zastępca naczelnika
Dawid Zielonka.

Samochód wymagał kilku poprawek i
odnowień wizualnych. Dzięki sponsorom
zamontowano nowy zestaw syren, sygnałów świetlnych oraz świateł drogowych.
Koszt tych elementów to 1200 zł. Instalację
i montaż nowego oświetlenia i sygnałów
wykonała na własny koszt firma Naprawa
Samochodów Ciężarowych Jan Faryniarz z
Dąbrowy. Dziękujemy wszystkim za wkład
w nasz nowo zakupiony sprzęt! W trakcie
odnowienia jest także tapicerka we wnętrzu
samochodu. Nowe herby i numery operacyjne zostały zakupione dzięki Gminnemu
Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Dąbrowie,
z którym ściśle współpracujemy.
- Jesteśmy bardzo wdzięczni za zakup samochodu dla naszej straży. Do pierwszych
akcji będzie mógł wyjeżdżać już niedługo, a
jego poświęcenie odbędzie się 3 maja 2014 r.
podczas wręczania sztandaru dla naszej jednostki. Chcielibyśmy podziękować Wójtowi
Gminy Dąbrowa Markowi Lei, Przewodniczącemu Rady Gminy profesorowi Piotrowi
Wieczorkowi wraz z całą Radą, urzędnikom
Gminy Dąbrowa oraz wielu osobom przyczyniającym się do tej inwestycji. Dziękuję także wszystkim strażakom ochotnikom, którzy
przygotowują samochód do wprowadzenia
na podział bojowy - wymieniał prezes OSP
w Dąbrowie, Karol Widacha.
(wk)
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IX Przegląd Kolędników Misyjnych

Narok w Opolu
Zwieńczeniem kolędowania misyjnego 2013/14 był IX
Przegląd Kolędników Misyjnych. Odbył się on 8 lutego w
małej auli Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu.
W przeglądzie udział wzięło ponad 120 uczestników. W
tym grupa z Naroka przygotowana przez katechetkę Marię Ludwig, Marię Sikorę i niezawodnych rodziców.
Uczniowie PSP im. Jana Pawła II w Naroku w styczniu wędrowali pod opieką wspomnianych pań po zagrodach mieszkańców Naroka. Jako kolędnicy misyjni, uczą się ponoszenia trudu
i składania ofiary z własnego wolnego czasu, a uzbierane datki
przekazują na cele misyjne. Tym razem wsparli rówieśników z
Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga oraz Dom
Matki i Dziecka w Opolu-Grudziacach.

Wojewódzki Dzień Prawidłowej Postawy Ciała

Proste plecy
7 lutego PSP w Sławicach obchodziła Wojewódzki Dzień
Prawidłowej Postawy Ciała. Na tę okoliczność przez nauczyciela wychowania fizycznego zorganizowane zostały pokazy ćwiczeń korekcyjnych, w których brali udział
wszyscy uczniowie szkoły.
Zostali oni zmobilizowani do ćwiczeń poprzez odpowiedni dobór muzyki, a także zachęceni do ćwiczenia w domu z mamą,
tatą, rodzeństwem czy babcią i dziadkiem.
Wybrane ćwiczenia podczas Wojewódzkiego Dnia Prawidłowej Postawy Ciała nie były kwestią przypadku, lecz wynikiem
przemyśleń pod wpływem obserwacji i diagnozy postawy ciała
dzieci w naszej szkole, gdyż najczęstszymi wadami postawy są
właśnie okrągłe plecy, plecy wklęsłe, postawy skoliotyczne i skoliozy I stopnia.

Pożyteczna akcja w PSP w Sławicach

Dzień lekkiego tornistra
24 stycznia w sławickiej szkole był dniem lekkiego tornistra. Z tej okazji porządkowano szafki, w których można pozostawiać przybory i podręczniki.
Podczas wieczornego zebrania z rodzicami radzono, jak zmniejszyć ciężar tornistra. Ważono tornistry i prezentowano przedmioty konieczne i zbędne znajdujące się w tornistrach. Wnioski?
Plusy:
• Większość dzieci, szczególnie w klasach I – III, posiada tornistry dobrej jakości
– usztywniona ścianka, szerokie szelki.
•
Większość dzieci nosi tornistry
(plecaki) na obu ramionach.
• W szkole istnieje możliwość pozostawienia przez dzieci części przyborów
szkolnych, szczególnie w klasach I –III.
• Większość dzieci jest dowożona do
szkoły i nie musi długo dźwigać ciężkich
tornistrów lub plecaków.
Minusy:
• Uczniowie nie zawsze potrafią rozłożyć symetrycznie ciężar w plecaku czy
tornistrze
• Długość szelek tornistrów (plecaków)
zazwyczaj nie jest właściwie dopasowana,
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WAŻNE!
• Waga tornistra winna mieć 10
do 15% masy ciała ucznia.
• Powinien posiadać usztywnioną
ściankę przylegającą do pleców.
• Jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie.
• Cięższe rzeczy powinny być
umieszczone na dnie, a lżejsze
wyżej.
• Tornister powinien mieć równe
szerokie szelki.
• Zalecane jest dodatkowe zapięcie z przodu klatki piersiowej.
• Tornister należy nosić na obu
ramionach.
przez co tornister nie przylega właściwie
do pleców.
• Tornistry nie są wyposażone w dodatkowe zapięcie z przodu klatki piersiowej.
• W tornistrach i plecakach rzeczy są źle
rozmieszczone i znajduje się w nich dużo
niepotrzebnych akcesoriów (np. zbędne zabawki, podwójne telefony komórkowe, podwójne piórniki, flamastry, kredki w dużych
opakowaniach, dodatkowe przybory szkolne,
które w danym dniu są niepotrzebne, zbędne
teczki z papierami, ogromne butle picia).

Joanna Pobierowska
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XIV Konkurs Młodych Talentów Poetyckich Złote Pióro 2014

Poezją wyrażę wszystko
Publiczne Gimnazjum w Żelaznej ma
swój autorski konkurs poetycki (wojewódzki), przez który inspiruje dzieci i młodzież do twórczości w tej dziedzinie. Choć jak w każdym konkursie
chodzi o wyłonienie najlepszych, utalentowanych uczniów, to równolegle
spełnia on inną ważną funkcję: daje
propozycję wyrażania się przez sztukę poetycką i pozwala uwierzyć, że
„pisać wiersze każdy może”.
awet jeżeli wytwory tej twórczości
są czasem mało udane, to sam fakt
sięgania po pióro budzi satysfakcję z objawianej w ten sposób wrażliwości na otaczającą rzeczywistość i to, co się dzieje we
wnętrzu młodego człowieka. Ten rodzaj

N

Uczeń Gimnazjum w Dąbrowie, Paweł Bil, przysłał nam swoją, bajkową,
wersję genezy nazwy miejscowości
Dąbrowa. Oto ona:
Pewnego razu właściciel naszego zamku
udał się na wycieczkę po puszczy i spotkała go tam przygoda. Nagle hrabia przewrócił się z bólu w kostce i powiedział:
- Kto śmiał mnie uderzyć?!
- To ja panie - odpowiedział mały karzełek, który cały był koloru dębowego.
Nazywał się Dawid Dąmbrau, pochodził z
wielkiego rodu dębowych ludzików.
- Czego ode mnie chcesz? - spytał hrabia.
- Jestem opiekunem wszystkich dębów,
które rosną w tym lesie i dobrze wiem, kto
i kiedy je ścina, żeby zrobić dla siebie coś
z twardego dębowego drewna.
- Przepraszam cię, nic o tym nie wiedziałem - powiedział hrabia. Obiecuję ci,

Tradycji stało się zadość

aktywności bogaci kulturę języka, rozwijając przez to możliwości wysławiania
się, tak ważne w edukacji szkolnej, a także
pięknie kształtuje osobowość. Tegoroczna
edycja konkursu odbywa się pod hasłem:
„Poezją wyrażę wszystko”.
Tematyka prac w tym roku jest dowolna i nie ogranicza jej wyżej podane hasło.
Jak zawsze, w konkursie są dwie kategorie
uczestników: szkoły podstawowe i gimnazja. Szkoła biorąca udział w konkursie
dokonuje wstępnych eliminacji i wybiera
spośród swoich uczestników do 5 uczniów
w danej kategorii, reprezentujących ją na
konkursie wojewódzkim.
Do wypełnionej karty zgłoszenia należy
dołączyć po 1 do 2 utworów poetyckich

Fantastyczna historia powstania mojej miejscowości

Karzełek Dąmbrau
że rozkażę moim poddanym nie ścinać
nadmiernej ilości drzew.
- Uwierzę tobie dopiero wtedy, gdy zbudujesz ogrodzenie od miejsca, w którym
stoisz aż do drugiej wsi.
- A po co? - spytał hrabia?
- Ponieważ to będzie moja osada, którą
nazwiesz, na pamiątkę spotkania ze mną,
Dąbrową.
- Niech tak będzie - odrzekł pan i wrócił
do swojego zamku.
Zaraz, gdy tam dotarł, kazał zwołać
wszystkich drwali, cieśli i stolarzy, aby zabrali się do budowy ogrodzenia i osady dla
dębowych ludzików. Następnie rozkazał

Dla babć i dziadków
W styczniu tradycyjnie obchodzony
jest w PSP im. Jana Pawła II w Naroku Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z tej
okazji 22 stycznia odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyło liczne
grono zaproszonych babć i dziadków.
Dyrektor szkoły Przemysław Gajos
wszystkich serdecznie przywitał i
przekazał im gratulacje oraz życzenia
zdrowia, wsparcia i zrozumienia ze
strony własnych dzieci i wnuków.



uczniów, którzy znaleźli się w reprezentacji, w 3 egzemplarzach wydruku komputerowego lub wyjątkowo czytelnego rękopisu formatu A4. Nie mogą to być wiersze
już publikowane lub nagradzane w konkursach. Należy zachować anonimowość
prac zgodnie z procedurą przedstawioną w
regulaminie, który można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.g_zelazna.
wodip.opole.pl
Termin nadsyłania wierszy – do 28 lutego 2014 r. Pod koniec marca odbędzie
się uroczysta gala podsumowania i ogłoszenia wyników konkursu. Impreza objęta
jest patronatem honorowym Opolskiego
Kuratora Oświaty oraz wsparciem Wójta
Gminy Dąbrowa, Marka Lei.
Młody człowieku, wyraź to, co myślisz i
czujesz wierszem! Podziel się tym z nami
i wygraj nagrodę!
Aurelia Wenzel,
autorka konkursu,
dyrektor PG w Żelaznej

posadzić dookoła terenu budowy młode
dęby. Po kilku latach dookoła Dąbrowy
wyrósł wielki dębowy las. Niedługo potem
zaczęły ten las nawiedzać liczne rodziny
dzików, jeleni, wiewiórek i dzięciołów.
Hrabia zaprzyjaźnił się z dębowym ludzikiem i zgodnie przeżyli wiele lat.
Lecz nadszedł taki wojenny dzień, gdy
hrabia musiał opuścić swój zamek i Dąbrowę. Nowi mieszkańcy rozpoczęli w
Dąbrowie nowe życie. Przejęli też opiekę
nad okolicznym lasem. Widząc to dębowe
ludziki spokojnie odeszły do świata baśni i
legend, gdzie żyją do dziś.
Paweł Bil (I kl. PG)

U

czniowie klas I – IV przygotowali
program artystyczny, na który złożyły
się wzruszające wiersze i piosenki. Dzieci
wręczyły też własnoręcznie przygotowane laurki i upominki. Po części oficjalnej
goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, zorganizowany dzięki pomocy i
zaangażowaniu rodziców. Atrakcją spotkania okazało się też wspólne śpiewanie
popularnych biesiadnych piosenek, do których przygrywał nauczyciel muzyki Marek
Pobierowski. Gościom spodobał się klimat
spotkania i ciepłe przyjęcie. Podkreślało
to wielu seniorów, którzy obiecali, że w
przyszłym roku również nas odwiedzą.
Mariola Domanowska
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Z wizytą w Żelaznej

Świątecznie i karnawałowo
Po nabożeństwie w salce katechetycznej
odbył się kiermasz świąteczny. Rodzice
przygotowali pyszne ciasta i obsługiwali
kawiarenkę. Dochody z kiermaszu zostaną przeznaczone m.in. na dofinansowane
wycieczki klas trzecich. Nie obyło się też
bez konkursu na najładniejszy i najciekawszy stroik. Zwyciężyła praca Marty
Stein.
JM
Sztuka w Kościele
Przedstawienie adwentowe pt: „Czekając na cud narodzin” autorstwa Anety Antoniak zostało zaprezentowane rodzicom uczniów PG w Żelaznej  podczas
nabożeństwa w Kościele Św. Mikołaja.
Spektakl przygotowany przez uczniów
pod kierunkiem Janusza Mikurendy, wprowadzał w klimat oczekiwania na Boże Narodzenie. Klamrą spinającą całość przedstawienia były rozmowy Miriam z Martą
oraz Esterą, które przypomniały widzom
historię par biblijnych długo czekających
na dziecko. Całość przedstawienia zakończyła scena zwiastowania.

Przygotowanie masek karnawałowych to świetna zabawa dla dzieci i
młodzieży. Robienie własnej maski
jest bardzo na czasie. W końcu każdy
chce mieć coś oryginalnego i zrobionego własnymi rękami. Ponieważ glina jest bardzo wdzięcznym materiałem, powstały oryginalne arcydzieła.
Pod czujnym okiem artystki rzeźbiarki,
Katarzyny Urbaniak, odbyły się styczniowe warsztaty ceramiczne. Z plastra
gliny mali artyści wycinali kształty głów,
ozdabiali według własnego pomysłu i modelowali na gazecie. Gdy maski już zostaną
wypalone i różnokolorowo poszkliwione,
z pewnością stanowić będą niepowtarzalną ozdobę domu.
Warsztaty ceramiczne to zajęcia, podczas których uczestnicy wykonali jedyną
w swoim rodzaju ozdobę. Poddali się magii gliny i twórczo spędzili czas. I tak powstały ciekawe maski nie tylko zwierząt,
duchów, kosmitów, ale też maski oddające
charakter innych kultur. Było wesoło i pracowicie.
Renata Planert – Palak

LUTY

Wyczekiwana choinka
Choinka szkolna wpisała się na stałe
w kalendarz imprez w PG w Żelaznej i
jest jednym z najbardziej oczekiwanych
wydarzeń dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
W tym roku odbyła się 19 stycznia w
świetlicy wiejskiej w Żelaznej. Imprezę
zapoczątkowało przedstawienie jasełkowo
– świąteczne, przygotowane przez gimnazjalistów ze wszystkich klas. Młodzi aktorzy z wielkim zaangażowaniem odegrali
swoje role. Widzów zachwyciła ciekawa
scenografia oraz kostiumy.
Kolejną atrakcją było zaprezentowanie
swoistego rodzaju teledysków dwóch piosenek pt: „Weihnachtsbäkerei” oraz „Last

Christmas”. Obu pokazom towarzyszyła
iście bajkowa sceneria.
Nie zabrakło też popisów solowych.
Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności wokalno – instrumentalne: Marta Stein, Wiktoria Wacławczyk (saksofon), Łukasz Pacuła (gitara), Kamila Lach (flet) i
Mateusz Baucz (gitara).
Uczniowie klasy drugiej popisywali się
swoimi umiejętnościami tanecznymi w
walcu angielskim, a klasy trzeciej w walcu
wiedeńskim, który był dedykowany Babciom i Dziadkom. Z okazji nadchodzącego
ich święta gimnazjalistki przygotowały recytację wiersza Wisławy Szymborskiej pt:
„Jak ja się czuję?” oraz zabawny i bardzo
awangardowy pokaz mody dla naszych
kochanych seniorów.
Oprócz tańców klasycznych nie zabrakło również i popisów tańca nowoczesnego. Uczennice klasy I przygotowały trzy
układy taneczne. Koordynatorem imprezy
była Irena Świec-Libawska.
Po występach rozpoczęło się wspólne biesiadowanie przy kawie i pysznych
ciastach przygotowanych przez rodziców
gimnazjalistów, a całą imprezę zakończyła
oczekiwana przez uczniów dyskoteka

MG

W karnawale wszystkie pomysły są dozwolone...

Zabawa ceramiką

 

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

Podsumowanie 2013 roku w GSW

Absolutorium dla Spółki Wodnej
Mając na uwadze obowiązki wynikające ze statutu, prezes
Gminnej Spółki Wodnej Krystian Skop, zwołał na 6 lutego
2014 r. Walne Zgromadzenie w celu rozliczenia zarządu
GSW z zaplanowanych zadań na rok 2013 oraz przedstawienie planu na rok 2014.
a zebranie przybyło 25 delegatów z 12 sołectw, które należą do GSW. Na obrady przybyli również zaproszeni goście:
wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja, z-ca wójta Erwin Marsolek
oraz inspektor Zbigniew Winiecki, przedstawiciel Starosty Opolskiego - organu nadzorującego spółkę wodną.

N

99 procent planu
Z przedstawionego przez prezesa GSW sprawozdania za 2013
rok wynika, że spółka administruje i prowadzi działalność na
131,1 km rowach. Konserwację przeprowadzono na 24,3 km
rowów (22,2% całej ich długości) w 12 sołectwach za kwotę
56870,00 zł. Składki zebrane za ubiegły rok wyniosły 95212,43
zł. (99.1 planu). To najlepszy wynik w ostatnich kilku latach.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie Delegatów udzieliło Zarządowi GSW absolutorium za 2013 r. Komisja stwierdziła, że dokumentacja prowadzonych prac konserwacyjnych jest prawidłowa, zadania realizowane są na bieżąco
i nie dopatrzono się jakichkolwiek uchybień ze strony Zarządu
GSW.
Duży wkład w planowanie oraz w prace konserwacyjne w danym sołectwie mają komisje GSW, na czele których stoją członkowie zarządu. Dzięki nim mogliśmy w tym roku określić faktyczny
stan długości administrowanych rowów przez GSW (131,3 km).
Pozytywnym symptomem w tym roku były przesunięcia środków finansowych w oparciu o areał gruntów położonych w danym sołectwie. Sposób rozdziału zebranych składek może nie jest
jeszcze idealny, ale już bliższy prawdy.
Bardzo korzystnym zjawiskiem jest wysoki wskaźnik wnoszenia składek członkowskich, który w minionym roku wyniósł
99,1%. Jak można się spodziewać, drastyczny wzrost składki
mógłby spowodować lawinowy wzrost niepłacenia należności i
wrócilibyśmy do sytuacji sprzed 2011 r., kiedy średnia ściągalność
składek wynosiła raptem 40%. Dlatego też coroczna niewielka
podwyżka składki członkowskiej wydaje się być racjonalna.
NIK pochwalił
Niewątpliwym sukcesem zarządu GSW jest wyegzekwowanie
prawie w całości ogromnych zaległości z lat poprzednich. Nie
udało się uzyskać w 2013 r. dotacji celowej z budżetu państwa,
gdyż gestor dotacji, Urząd Wojewódzki, premiował te spółki
wodne, które miały najwyższe stawki składki od hektara zmeliorowanego.

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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W roku ubiegłym przeprowadzona została kolejna kontrola
NIK. We wnioskach pokontrolnych stwierdzono duży postęp w
stosunku do kontroli przeprowadzonej w roku 2011. Większość
nieprawidłowości została usunięta.
W ubiegłym roku kontynuowano zbieranie deklaracji członkowskich jako zalecenie NIK. Przedsięwzięcie jest realizowane
opornie i pomimo zachęt oraz przypomnień na zebraniach, czy
też w trakcie zbierania składek członkowskich, wskaźnik nie
przekroczył 40% w stosunku do ilości podmiotów wnoszących
składki.
Wsparcie Gminy
Znakomicie układa się współpraca z władzami Gminy Dąbrowa, a szczególnie z Wójtem Markiem Leją, życzliwie nastawionym do spółki wodnej. Mamy nadzieję że współpraca w najbliższych latach jeszcze bardziej się pogłębi i przyniesie wymierne
korzyści dla Gminy Dąbrowa.
W drugiej części zebrania prezes GSW przedstawił projekt planu na 2014 r. Uchwałę przyjęto, a przychody w bieżącym roku,
przy nowej stawce opłat 15 zł/ha, wyniosą 142005,35 zł. Planuje
się roboty konserwacyjne na rowach w 12 sołectwach o łącznej
długości 25,6 km
Zarząd GSW ma nadzieję, że podniesienie stawki do 15 zł. od
1ha zwiększy znacząco budżet, a co za tym idzie pozwoli zwiększyć konserwację rowów oraz zakwalifikuje naszą spółkę do dotacji docelowych skarbu państwa.
Dziękując za zaufanie, okazałe wsparcie i współpracę ze strony
mieszkańców gminy, Zarząd GSW postara się nie zawieść oczekiwań.
Prezes Zarządu GSW
mgr Krystian Skop

netowa: www.gokir.pl, www.gminadabrowa.pl, e-mail do
redakcji: gokir@gminadabrowa.pl Druk: Wydawnictwo
Alia-Media, ul. Kwaśna 36; 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

WARTO WIEDZIEĆ

Statystyki policyjne wyraźnie wskazują, że mieszkania, domki jednorodzinne, domki letniskowe, altanki
ogrodowe, a nawet przydomowe warsztaty znajdują się w centrum uwagi złodziei. Najczęściej złodziej wie,
gdzie się włamać tak, aby ryzyko mu
się opłacało.

A

by skutecznie zabezpieczyć się przed
włamaniem, musimy podjąć stosowne działania, które opisujemy poniżej.
* Nie należy się „chwalić tym, co posiadamy”, dotyczy to również naszych dzieci,
którym należy wytłumaczyć, aby nie opowiadały na podwórku, co mamy w domu.
* Drzwi wejściowe powinny być solidne
i posiadać co najmniej dwa zamki, w tym
jeden antywłamaniowy. Mówi się, że nie
ma zamka, którego złodziej nie potrafiłby
otworzyć, jednak zamki „trudne i skomplikowane” skutecznie odstraszają złodziei.
* Wychodząc z domu zamykajmy drzwi
na wszystkie zamki, sprawdźmy okna i
drzwi balkonowe. Jeżeli wyjeżdżamy na
dłużej, poprośmy rodzinę lub dobrych
znajomych, aby zwracali uwagę na na-

Ważne dla mieszkańców

Kradzieże i włamania
Przy zakupie zamków, drzwi
i innych zabezpieczeń
należy zwracać uwagę,
czy posiadają one świadectwo
homologacyjne.
sze mieszkanie. Niech wyjmują listy ze
skrzynki, włączą wieczorem światło lub
radio itp.
* Nie zawierajmy przypadkowych znajomości i nie sprowadzajmy przypadkowych
gości. Jeśli mamy do czynienia z osobami
nieznanymi, np. listonosz, rzemieślnik itp.
zawsze sprawdzajmy ich tożsamość.
* Nie oddajemy kluczy obcym lub mało
znanym osobom - wytłumaczmy to naszym dzieciom.
* Stosujmy różne systemy zabezpieczeń
naszych domów i mieszkań, odpowiednie

Zapraszamy do bibliotek w Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej

Fajna książka
Od trzech miesięcy w „Życiu Gminy
Dąbrowa” zachęcamy naszych mieszkańców do sięgnięcia po ciekawe
książki. W naszej Gminie znajdują się
4 biblioteki: w Dąbrowie, Chróścinie,
Karczowie i Żelaznej. Wszystkie polecane książki dostępne są przynajmniej w jednej z czterech naszych
placówek! Ponieważ wkraczamy w
ukochane przez dzieci ferie, dwie pozycje skierowane są bezpośrednio do
najmłodszych. ZAPRASZAMY!
Niewiarygodne przygody
Marka Piegusa
Autor: Edmund Niziurski
Najpopularniejsza powieść Edmunda Niziurskiego, autora, w którym zaczytywali
się wasi rodzice i warto, aby współczesne
dzieci poznały obowiązkowe lektury sprzed
lat. Bohater przeżywa niebywałe przygody i
wiecznie wpada w tarapaty. Czy to szczególny pech, zbieg okoliczności czy tylko przypadek? Jedno jest pewne – choć na swej drodze Marek spotyka dziwnych, tajemniczych
i niebezpiecznych ludzi, to jego niewiarygodne przygody pełne są humoru i dowcipu. Uczciwie polecamy dzieciom wszystkie
książki Niziurskiego, a napisał ich sporo!

LUTY

Zezia i Giler
Autor: Agnieszka Chylińska
Debiut literacki Agnieszki Chylińskiej,
oparty na jej własnych wspomnieniach. To
opowiedziane w dziecięcy sposób historie
o marzeniach i problemach, szkole i wakacjach. Bohaterami są: ośmioletnia Zezia
i jej pięcioletni braciszek Czarek zwany
Gilerem, rodzice oraz mniej lub bardziej
spokrewnione z rodziną Zezików postacie.
Z książki dowiemy się, jaki jest najlepszy
na świecie sposób na obieranie ziemniaków, jak sprawić, by w szufladzie rycerze
walczyli ze smokami oraz kto to jest IDŹSTĄD.

zamki, systemy alarmowe, wzmocnione
drzwi. Dobrze jest zainstalować domofon
i wizjer, a także zapornicę łańcuchową lub
podobne urządzenie.
* Obserwujmy otoczenie, w jakim żyjemy, i zwracajmy szczególną uwagę na
obce osoby kręcące się w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. O nietypowych
sytuacjach informujmy dozorców, a jeśli
nasze podejrzenia są uzasadnione, policję.
Aby zminimalizować ewentualne straty
spowodowane kradzieżą, dobrze jest ubezpieczyć mieszkanie.
(red)
Samobójstwo Europy.
Wielka Wojna 1914-1918
Autor: Andrzej Chwalba
Czy druga wojna światowa była tylko
dogrywką pierwszej? Z epickim rozmachem, nie stroniąc od anegdot, autor opisuje I wojnę światową chronologicznie - od
tragicznie zakończonej wizyty cesarskiego
bratanka w Sarajewie po 11 listopada 1918
roku. Osobne rozdziały poświęca specyfice
wojny lądowej, morskiej i powietrznej oraz
losom cywilów, w tym kobiet wchodzących
z impetem w zdominowaną wcześniej przez
mężczyzn historię. W Polsce nie było od lat
tak nowoczesnej, wnikliwej, a przy tym tak
elektryzującej książki o I wojnie światowej.
Książka przenosi czytelnika w epokę schyłku dawnych obyczajów, pozwala poczuć atmosferę przedwojennego, wielokulturowego
Sarajewa.
(r)
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Poznaliśmy nowych mistrzów Gminy Dąbrowa w tenisie stołowym

Tłumy na jubileuszowym Turko
W Hali Sportowej ZS w Dąbrowie 8 lutego rozegrany został XV Gminny Turniej
Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turko. Do rywalizacji przystąpiła niemal setka miłośników tenisa stołowego, reprezentujących 12 miejscowości z Gminy
Dąbrowa!

Dokumentacja
XV Gminnego Turnieju
Tenisa Stołowego
im. Kazimierza Turko
Młodzik
1. Kacper Żołnierczuk (Niewodniki)
2. Mateusz Kijak
(Karczów)
3. Daniel Gaida
(Niewodniki)
Młodziczka
1. Karolina Graca
(Narok)
2. Marta Angel
(Skarbiszów)
3. Bianka Walków
(Dąbrowa)

Jubileuszowe zawody zorganizowane
zostały przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, współorganizatorem było Gminne Zrzeszenie
LZS, zaś patronat nad całym turniejem
sprawował Wójt Gminy Dąbrowa,
Marek Leja. Rywalizacja przebiegała
w 9 kategoriach wiekowych oraz drużynowej, w której ponownie zwyciężyły
Niewodniki.

Uczestnicy zawodów rozgrywali mecze
do trzech wygranych setów (do 11 punktów każdy). Zdobyty rok temu tytuł obronił tylko jeden zawodnik: Dawid Kałuża w
kategorii senior. Rywalizację w oldbojach
wygrał Roman Przybyła ze Sławic przed
Robertem Dussą z Mechnic i wspaniale
walczącym Czesławem Malawskim z Naroka. Poniżej prezentujemy pełną dokumentację zawodów na miejscach od jeden
do trzy.
- Bardzo się cieszę, że turniej z roku na
rok rośnie w siłę. Dwa lata temu uczestniczyło 8 sołectw, przed rokiem 11, a teraz
aż 12 - podsumował na koniec wójt Marek
Leja, który rywalizował w kategorii oldbojów.
Dziękujemy za pomoc w sprawnym
przeprowadzeniu zawodów nauczycielom
wychowania fizycznego w ZS w Dąbrowie
(Bartek Walków i Rafał Ochlust). (gokir)

Kadet
1. Piotr Kaniak
2. Kamil Śnietura
3. Michał Kwiatkowski

(Karczów)
(Prądy)
(Dąbrowa)

Kadetka
1. Oktawia Walków
2. Sara Major
3. Julia Kijów

(Dąbrowa)
(Prądy)
(Karczów)

Junior
1. Mateusz Mateja
(Niewodniki)
2. Rafał Świerc
(Narok)
3. Patryk Pelka
(Narok)
Senior
1. Dawid Kałuża
(Niewodniki)
2. Mateusz Przybyła
(Sławice)
3. Tobiasz Czeszek
(Karczów)
Seniorka
1. Anna Cabała
(Dąbrowa)
2. Edyta Kwiecień
(Nowa Jamka)
3. Anna Chudala
(Żelazna)
Oldboy
1. Roman Przybyła
2. Robert Dussa
3. Czesław Malawski
Drużyna
1. Niewodniki
2. Dąbrowa
3. Narok
4. Karczów
5. Sławice
6. Prądy
7. Chróścina
8. Skarbiszów
9. Żelazna
10. Nowa Jamka
11. Mechnice
12. Ciepielowice

(Sławice)
(Mechnice)
(Narok)
35
34
32
30
23
17
16
13
12
11
7
3

