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OSP Dąbrowa ma sztandar!

OSP Dąbrowa w długi weekend majowy przeżywała
wielkie dni w związku z nadaniem jednostce sztandaru.
Co prawda pogoda próbowała strażakom pokrzyżować
szyki, ale nasi ochotnicy znakomicie poradzili sobie nawet z przeciwnościami natury. Trzydniowe uroczystości
były bardzo udane. Uroczysta msza, przyznanie wielu
medali, odznaczeń i statuetek, związane z tym chwile
wzruszeń, wreszcie wspaniała zabawa festynowa.

Więcej na stronach 6, 7 i 12.

reklama

ZAPRASZA
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
26 maja, godzina 16.30
Hala Sportowa w Dąbrowie
na spotkanie organizacyjne tworzonej
sekcji sportowej o profilu:
PIŁKA RĘCZNA
Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy
Zapisy i szczegółowe informacje:
KRZYSZTOF KASPEREK
tel.: 796 098 492, e-mail: krzysztof_kasperek@o2.pl
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Wybory, konkursy i muzyczny... grill!
Nowa sołtys Skarbiszowa
27 kwietnia w Skarbiszowie wybrano
nowego sołtysa i Radę Sołecką. Następczynią sołtys Urszuli Szindler została Jadwiga Kozibroda. Nową Radę Sołecką tworzą:
Jerzy Niedworok, Bogusław Niedworok,
Karolina Kozibroda, Aleksandra Łaczkowska, Henryk Stężała.
„Moja Zagroda” i „Aktywna Wieś”
Wójt Gminy Dąbrowa, Marek Leja, ogłasza VIII edycję konkursów: „Moja Zagroda”
oraz „Aktywna Wieś”. Celem konkursów
jest wyłonienie obiektów z terenu Gminy
Dąbrowa, które wyróżniają się największymi walorami przyrodniczymi i estetycznymi oraz wyłonienie miejscowości, w której
mieszkańcy w największym stopniu angażują się w działania na rzecz jej rozwoju oraz

dbają o jak najlepszy jej wizerunek. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br. w
sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie.
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie urzędu.
Uroczyste otwarcie
Rada Sołecka i sołtyska Naroka zapraszają
na uroczyste otwarcie placu zabaw w Naroku „W krainie bajek”. Urocztstość odbędzie
się 25 maja (niedziela), o godzinie 14.00.
Powstanie tenisowa szkółka
Trener i mieszkaniec Karczowa, Jakub
Faryniarz, wespół z GOKiR w Dąbrowie
organizują szkółkę tenisową. Planowana jest
na soboty, koło południa (godzina do ustalenia). Jeżeli będą chętni, zajęcia odbywać się
mogą częściej i potrwają minimum do końca wakacji. Koszt: 5 zł za 1 zajęcia, płatne z

Gdzie na wybory

Numer
obwodu
głosowania
W ramce obok podajemy mieszkańcom Gminy Dąbrowa numery i granice
obwodów głosowania oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja
2014 roku. Co bardzo ważne, po raz
pierwszy głosować będzie można w
Żelaznej i we Wrzoskach, natomiast
w Mechnicach zmieniła się lokalizacja
lokalu wyborczego, zatem prosimy o
uważne prześledzenie tabeli obok!
okale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą 25 maja 2014
roku w godzinach od 7.00 do 21.00.
Lokale wyborcze przystosowane dla
niepełnosprawnych znajdują się w Dąbrowie, Chróścinie, Ciepielowicach,
Mechnicach (nowa siedziba - budynek
LZS Mechnice), Prądach, Karczowie (świetlica wiejska, ul. Szkolna 2)
i Wrzoskach (świetlica wiejska - obok
OSP, ul. Wrocławska 8).
Siedziba obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla głosowania korespondencyjnego: Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 1 w Dąbrowie, Remiza
OSP, ul. Ks.prof. J.  Sztonyka 19, 49120 Dąbrowa. Bliższe informacje udostępniane są w Urzędzie Gminy Dąbrowa lub telefonicznie pod numerem 77
464 10 10 wew. 115.

L



góry za miesiąc zajęć. Zajęcia w maksymalnie 4-osobowych grupach pod okiem licencjonowanego instruktora. Nauka planowana
jest na kortach w Karczowie i Dąbrowie w
zależności od chętnych. Zapisy i inne informacje pod numerem telefonu: 501 422 621.
Szkółka rusza 31 maja!
GOKiR zaprasza na
Muzycznego Grilla
„Nad Porami Roku”, „Bieguni” i wiele
innych muzycznych atrakcji GOKiR szykuje
14 czerwca w Dąbrowie (obok remizy OSP).
Można przyjść nawet z własnym... grillem!
Przed nami Dzień Dziecka
Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka
w wielu miejscowościach odbędą się okolicznościowe imprezy. Zapraszamy m.in. do
Siedlisk, gdzie tamtejszy sołtys i Rada Sołecka organizują 31 maja Rodzinny Dzień
Dziecka. O innych spotkaniach informować
będziemy na stronie internetowej gminy
oraz facebooku.
Opr. (azar)

Granice obwodu

SiedziBa Obwodowej
Komisji Wyborczej

1.

Sołectwo Dąbrowa

Remiza OSP
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 19
49-120 Dąbrowa

2.

Sołectwo Chróścina

Zespół Szkół
ul. Niemodlińska 8d
46-073 Chróścina

3.

Sołectwa: Narok, Niewodniki

Publiczna Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 19, 49-120 Narok

4.

Sołectwo Sławice

Publiczna Szkoła Podstawowa
ul. Opolska 34, 49-120 Sławice

5.

Sołectwa: Ciepielowice; Lipowa, Świetlica wiejska
Nowa Jamka, Skarbiszów
ul. Długa 18a, 49-120 Ciepielowice

6.

Sołectwa: Prądy, Siedliska

Budynek socjalno-administracyjny
ul. Sportowa 18, 49-120 Prądy

7.

Sołectwo Mechnice

Pawilon Sportowy
ul. Strażacka 6a, 46-073 Mechnice

8.

Sołectwo Karczów

Świetlica wiejska
ul. Szkolna 2, 49-120 Karczów

9.

Sołectwo Wrzoski

Budynek wielofunkcyjny
ul. Wrocławska 8, 46-073 Wrzoski

10.

Sołectwo Żelazna

Świetlica wiejska
ul. Opolska 58, 49-120 Żelazna
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Kolejna wieś w naszej gminie będzie skanalizowana

Budowa kanalizacji w Żelaznej idzie pełną parą
Aktualnie w Żelaznej trwa budowa kanalizacji sanitarnej największej obecnie, po wybudowaniu hali sportowej w Dąbrowie, inwestycji w naszej gminie. Przypomnijmy krótko
podstawowe daty i wielkości związane z tą budową.
26 stycznia 2012 r. został złożony w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności” na budowę
kanalizacji w Żelaznej. 27 lutego 2013 roku podpisano umowę między Urzędem Marszałkowskim a Gminą Dąbrowa na
dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej.
24 kwietnia 2013 roku ogłoszono przetarg. W drodze postępowania przetargowego spośród 8 firm, komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy „Insbud” sp. z.o.o. z Opola na kwotę
3.916.698,84 zł. Dofinansowanie z PROW-u wynosi 75 %
kosztów kwalifikowanych budowy czyli ponad 2,45 mln złotych. Budowa kanalizacji obejmuje:
• sieć grawitacyjną o długości 2715 metrów
• sieć ciśnieniową o długości 3655 metrów
• sieć kanalizacji tłocznej z 1 przepompownią ścieków i rurociagiem tłocznym o długości 3666 metrów do przepompowni w Sławicach
• 86 przyłączy grawitacyjnych i 93 przyłącza ciśnieniowe
(ml)

Przypominamy historię kanalizacji w naszej gminie!
15 stycznia 2008 roku zakończono realizację KONTRAKTU PIU/342-3/1/2005 w ramach projektu „Poprawa jakości wody w Opolu”, polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Sławice, Wrzoski,
Karczów, Chróścina, Mechnice, Dąbrowa, Ciepielowice.
Dzięki tej budowie możliwość skorzystania z sieci kanalizacyjnej uzyskało 68,5 % mieszkańców gminy Dąbrowa. Był to pierwszy etap budowy kanalizacji w naszej
gminie, w którym wykonano łącznie 85 km sieci kanalizacyjnej i 12 dużych przepompowni, 850 przepompowni
przydomowych i łącznie 1578 przyłączy grawitacyjnych i
ciśnieniowych. Koszt budowy wyniósł ponad 34 mln zł.
Już w lutym 2007 roku przystąpiliśmy do rozmów z Prezydentem Zembaczyńskim na temat etapu II obejmującego budowę kanalizacji w kilku podopolskich gminach,
w tym w gminie Dąbrowa w miejscowościach: Żelazna,
Niewodniki, Narok i Skarbiszów. Niestety w fazie opracowywania studium wykonalności okazało się, że nasz
odcinek sieci zaniża bardzo istotny współczynnik wyrażony stosunkiem liczby mieszkańców do długości sieci,
i musieliśmy się z tego wspólnego projektu wycofać.
Dlatego też w roku 2010 rozpoczęto samodzielne projektowanie sieci kanalizacyjnej w Żelaznej, a w 2011
w Skarbiszowie. Po wybudowaniu sieci w Żelaznej już
75% mieszkańców naszej gminy będzie mogło skorzystać z kanalizacji sanitarnej. (ml)
ŻYCIE GMINY DĄBROWA
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Do końca tego roku wszystkie nasze szkoły będą miały nowe place zabaw

Place zabaw “Radosnej szkoły” zawitają do Dąbrowy i Sławic

„Radosna szkoła” to rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych.

Plac zabaw przy szkole w Chróścinie
W ramach programu „Radosna szkoła” gminy mogą otrzymać wsparcie finansowe na: zakup pomocy dydaktycznych do
miejsc zabaw w szkole oraz na urządzenie szkolnego placu zabaw.
Plac zabaw ma umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować
napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Dogodnym
miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw może być sąsiedztwo boiska lub bieżni, które mogą być wykorzystywane do
prowadzenia zabaw i gier ruchowych. Powinien być także wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Plac zabaw urządzony przez szkołę powinien
być bezpieczny. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.
Dofinansowanie w programie „Radosna szkoła” wynosi
50%. Drugą połowę musi wyłożyć organ prowadzący czyli
w naszym przypadku gmina. Maksymalne dofinansowanie
do budowy małego placu zabaw (w szkołach do 70 dzieci)
wynosi 63 850 zł, zaś do dużego placu zabaw (w szkołach
powyżej 70 dzieci) 115 450 zł.
Gmina Dąbrowa po raz pierwszy z wnioskiem o dofinansowanie zwróciła sie do Urzędu Wojewódzkiego w roku 2010
i dzięki wsparciu wybudowała duży plac zabaw przy szkole
w Chróścinie, natomiast w 2012 roku wybudowano mały plac
zabaw przy szkole podstawowej w Naroku.
W październiku 2013 roku do Wójta Gminy z wnioskiem o budowę placów zabaw w pozostałych szkołach podstawowych
naszej gminy zwrócili się dyrektorzy tych placówek. Natomiast Wójt Gminy złożył wnioski o dofinansowanie budowy
tych placów do Urzędu Wojewódzkiego.
20 marca 2014 r. na stronie Urzędu Wojewódzkiego została
umieszczona lista rankingowa dofinansowanych projektów
w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. Zgodnie z zatwierdzoną przez Wojewodę Opolskiego listą, Gmina
Dąbrowa otrzyma wsparcie finansowe na utworzenie dwóch
nowych placów zabaw. Wnioskowana kwota dofinansowania
z programu to: dla Dąbrowy – 114 000 zł (duży plac zabaw),
zaś dla Sławic – 62 050 zł (mały plac zabaw). Realizacja zadania nastąpi w czasie wakacji. Tym sposobem wszystkie nasze
dzieci będą mogły korzystać z nowoczesnych placów zabaw.
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SPORT DLA DZIECI

Dzieci rywalizowały na serio, ale fair

Miniolimpijczyk w Chróścinie

W ZS w Chróścinie 6 maja zorganizowany został VIII już turniej sportowy
Miniolimpijczyk 2014. Bohaterami zawodów byli uczniowie z klas I-III z
Chróściny, Sławic i SP nr 2 w Opolu.
Fundatorem nagród był wójt Gminy
Dąbrowa, Marek Leja.
ywalizacja była szalenie zacięta, a doping licznie zgromadzonych kibiców
wręcz ogłuszający. Uczniowie najmłodszych
klas rywalizowali w różnych konkurencjach.
Slalom z użyciem piłki tenisowej i kija hokejowego, kozłowanie piłki, toczenie jej po

R
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ziemi, zajęcze skoki - to tylko niektóre konkurencje. Co najbardziej rzucało się w oczy,
to niebywała ambicja dzieci, wielkie zaangażowanie oraz fair play towarzyszące zawodom od początku do końca.
Za każde zwycięstwo sędziowie przyznawali 3 pkt i odpowiednio za kolejne miejsca 2 i 1. W rywalizacji klas pierwszych
zwyciężyła szkoła ze Sławic (11 pkt), przed
Opolem (10) i Chróściną (9). W drugich
klasach bezkonkurencyjni byli gospodarze
z Chróściny (15) przed Opolem (10) i Sławicami (6). Rywalizację klas trzecich suk-

cesem zakończyli goście z Opola (17) przed
Chróściną (16) i Sławicami (8). W klasyfikacji generalnej szkół zwyciężyła SP nr 2 w
Opolu przed ZS Chróścina i PSP Sławice.
Puchary i medale dla wszystkich uczestników osobiście wręczał fundator, wójt Marek
Leja, który na koniec podziękował młodym
sportowcom za pasję, talent i zaangażowanie
prezentowane podczas zawodów.
Miłym akcentem na koniec był poczęstunek. Tradycyjnie już słodkie bułeczki
ufundował sportowcom piekarz z Chróściny Jacek  Kręcichwost. A. Zarwańska

 

OSP

OSP Dąbrowa ma sztandar!
Weekend majowy w gminie zdominowały wydarzenia związane z nadaniem sztandaru OSP w Dąbrowie. Za
nami trzydniowy maraton. Dodajmy,
że bardzo, bardzo udany. Warto to
podkreślać przy każdej okazji, ponieważ aura „stawała na głowie”, aby
strażakom pokrzyżować plany.
Tłumy u strażaków
Punktem kulminacyjnym trzydniowych
uroczystości była sobota. Okazjonalna msza
święta, poświęcenie sztandaru, niedawno
zakupionego wozu strażackiego, przyznanie
medali i statuetek strażakom oraz ich przyjaciołom, wreszcie festyn. Mimo absolutnie
niesprzyjającej pogody frekwencja dopisała.
Raz jeszcze okazało się, że tak jak mieszkańcy Gminy mogą liczyć na strażaków, tak i
oni mogą polegać na społeczności lokalnej.
Uroczystości miały tym bardziej podniosły
charakter, że przecież 4 maja strażacy z całej
Polski obchodzili swoje święto!
Zewsząd pochwały
W ciągu tych trzech dni od pochwał naszych strażaków mogły wręcz rozboleć
głowy. Wszystkie były jednak stuprocentowo zasłużone. Nic dziwnego, trzydziestotysięczna armia zawodowych strażaków i
półmilionowa armia ochotników z całej
Polski cieszy się w kraju prawie stuprocentowym(!) zaufaniem ludzi. Oczywiście
nie inaczej jest w naszej gminie. Z naszych
strażaków możemy być tylko dumni!
Lista wyróżnionych strażaków (starszych
i młodszych) oraz przyjaciół OSP Dąbrowa
była bardzo długa, ale próżno tam znaleźć
kogoś, komu taka nagroda przyznana byłaby na wyrost. Złoty medal przyznany został
Jednostce OSP w Dąbrowie. Złote odznaki
przypięto także do piersi Zbigniewa Zarwańskiego (wieloletni działacz, kierowca,
ale przede wszystkim wierny strażak, to
jego drugi złoty medal) i Stanisława Olendra (były wieloletni prezes OSP, obecnie
przewodniczący Komisji Rewizyjnej). Wystarczy spojrzeć na zdjęcia (strona 12), na
których obaj prężą się z dumy. Fotografie nie
pokazały, że takim twardzielom zakręciła się
w oku łza. - Fakt, wzruszyłem się niesamowicie i wcale się tego nie wstydzę - powiedział
później pan Zbyszek. - To banał mówić, że
na naszych strażakach można polegać, ale
tak w istocie jest. Zawsze i bez wyjątku. Oni
stoją na straży nie tylko naszego bezpieczeństwa, ale swoją postawą powinni dawać
przykład na co dzień i widzę, że tak się dzieje
- to tylko jedno z wielu zdań pochwały od



ks. proboszcza parafii w Dąbrowie, Marcina
Bonka. - A ja dumny jestem z tego, że Karol
Widacha świetnie łączy pokolenie starszych i
młodszych ochotników strażaków w Dąbrowie. Brak mi słów, aby was wszystkich należycie pochwalić - przyznawał szczerze wójt
Gminy Dąbrowa Marek Leja. Ochotników
z Dąbrowy chwalili też inni.
My od was, wy od nas
Trzydniowe uroczystości z bliska obserwowała m.in. goszcząca u nas delegacja z...
Dąbrowy w kujawsko-pomorskiem. Wójt
Marcin Barczykowski i towarzyszący mu
strażacy odwiedzili inne jednostki OSP w
naszej Gminie. - Imponuje nam wasza dyscyplina i porządek. Poważnie, jesteście kapitalnie zorganizowani. Wasi strażacy są świetnie
wyposażeni, gołym okiem widać, że władza o
nich dba, a i oni sami godnie za to odpłacają.
My też nie mamy się czego wstydzić, ale takie
wizyty to kapitalna odskocznia od codzienności na własnym podwórku. Potem można
wrócić do siebie i spróbować wykorzystać
to wszystko, co uznajemy za cenne. My od
was wrócimy naładowani kolejnymi dobrymi
pomysłami i podpowiedziami. Ufam, że wasz
wójt po odwiedzinach w naszej Dąbrowie też
przywiezie coś cennego! - powiedział Marcin
Barczykowski.
Goście, goście...
Wielka uroczystość, zatem i dużo, dużo
gości. Wśród nich byli: Zastępca Prezesa
Zarządu Głównego OSP RP druhna Teresa
Tiszbierek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Związków OSP RP w Opolu druh Andrzej
Borowski, Członek Zarządu Powiatowego
Związków OSP RP w Opolu druh Mariusz
Szeląg, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związków OSP RP w Dąbrowie druh Jerzy
Michalczyk, jego zastępca druh Konrad
Kotula, Komendant Oddziału Gminnego

Związków OSP RP w Dąbrowie Bernard
Biedroń, Komendant Miejskiej PSP w Opolu
brygadier Paweł Kielar, Zastępca Dowódcy
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 PSP w
Opolu kapitan Zygmunt Bawoł, Dowódca
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP
w Opolu brygadier Leszek Koksanowicz,
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo
Gaśniczej nr 2 PSP w Opolu kapitan Bartosz
Raniowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo
Gaśniczej nr 3 PSP w Niemodlinie brygadier
Krzysztof Kunica, wójt Gminy Dąbrowa
Marek Leja, Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Piotr Wieczorek, radni Gminy Dąbrowa. W uroczystościach wzięły też
udział poczty sztandarowe z Naroka, Sławic, Żelaznej oraz z Dąbrowy w woj. kujawsko-pomorskim. Obecne były także delegacje strażaków z Chróściny i Wrzosek,
wspominani goście z Dąbrowy w kujawskopomorskiem na czele z wójtem Marcinem
Barczykowskim, przedstawiciel Nadleśnictwa Opole Janusz Gruszka, ks. Marcin
Bonk oraz licznie przybyli sołtysi z gminy
i mieszkańcy.
Nagrodzeni
Wspomnieliśmy na początku o złotych
medalach, wymieńmy też pozostałych wyróżnionych. Pamiątkowe statuetki Honorowy członek OSP Dąbrowa otrzymali Piotr
i Paweł Bilowie. Brązowymi medalami za
zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
druhowie Marcin Dworczak, Dawid Zielonka, Marek Olender, Franciszek Pacyga, Karol Widacha oraz wójt Marek Leja.
Odznaki Strażaka Wzorowego otrzymali
druhowie: Robert Zielonka, Łukasz Wątruch, Feliks Widacha, Zdzisław Olender,
Michał Bareja. Złote Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali:
(ciąg dalszy na stronie 7)
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(dokończenie ze strony 6)
Marek Miecznik, Krzysztof Kowalik,
Daniel Dajczak, Krzysztof Mroziewicz,
Honorata Książek, Dżesika Mudyna,
Monika Stępień, Aleksandra Poślińska,
Adrianna Mojzyk. Srebrne Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Dawid
Jagielski, Damian Romkowski, Roman
Daszkiewicz, Damian Błacha, Michał Augustyniak, Daria Jessa, Katarzyna Iwańska, Michelle Dziuk, Vanessa Dziuk, Agata
Zielińska, Anna Cebulla, Agata Kościelny. Brązowe Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Wiktoria Mojzyk, Julia
Andruszkiewicz. Gospodarze uroczystości
przygotowali także swoją niespodziankę okolicznościowe statuetki „Przyjaciela OSP
Dąbrowa”. Otrzymali je: Teresa Tiszbierek,
Paweł Kielar, Jerzy Michalczyk, Marek

Leja, Zygmunt Bawoł, Leszek Koksanowicz, Bartosz Raniowski, Krzysztof Kuniec, Andrzej Szczęsny, Mariusz Szeląg,
Wiesława Zarwańska, ks. Marcin Bonk.
Dziękujemy!
Organizatorzy dziękują za nieustanne
wsparcie strażackich działań wójtowi Gminy Dąbrowa Markowi Lei oraz wszystkim
przyjaciołom. - Jak się okazuje, mamy ich
bez liku. Za okazywaną przychylność odwdzięczać się będziemy na co dzień - obiecuje prezes OSP Dąbrowa, Karol Widacha.
Fundatorzy sztandaru
Gmina Dąbrowa, Rada Gminy Dąbrowa,
GOKiR Dąbrowa, Rada Sołecka w Dąbrowie,
Sołtys Dąbrowy, Firma Truck Port, Nadleśnictwo Opole, BCH Chwaliński Autoryzowany
Dealer Forda, Posadz-Mix s.c. Daszkiewicz-

Bąk, Firma Koma – kasacja samochodów,
Faryniarz Jan – naprawa samochodów ciężarowych, Sklep Specjalista w Dąbrowie
– Mateusz Faryniarz, Firma budowlana Adam
Jagielski, Firma budowlana Janusz Mojzyk,
Tapicer Sławomir Płoszaj, Piekarnia Dąbrowa
Radosław Nieckarz, Firma Awers-Met Dąbrowa, Stolarstwo, tartacznictwo Przywara Polska Nowa Wieś, Naprawa samochodów oraz
transport Sydor Tadeusz, Stolarstwo Konrad
Nitsche, Elhurt Dobrzeń, Kosta Opole, Farby
i lakiery Kosta Opole, Sklep Odido „Na Górce” w Dąbrowie, „Sprzęt-Poż” Irena i Krzysztof Zając Czarnowąsy, Koło Łowieckie Jeleń,
Cukiernia Dąbrowa – Brygida Strzelczyk,
Kaprin Dąbrowa, Tomasz Maicher, Restauracja Dąbrowianka - Barbara Kot.
Strażacy OSP Dąbrowa
Na ostatniej stronie
fotorelacja z uroczystoŚci.

W Sławicach przeprowadzono eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem:

„Młodzież zapobiega pożarom”

Eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbyły się 11 kwietnia
w OSP w Sławicach. Zgłosiły się Zarządy Oddziałów Gminnych ZOSPRP:
w Ozimku, Popielowie, Murowie Tułowicach i Dąbrowie: szkoły podstawowe - 12 uczniów, gimnazjalne - 12,
ponadgimnazjalne - 8.
rganizatorami byli: Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSPRP w Opolu, a
gospodarzami Gmina Dąbrowa i OSP w
Sławicach. Na wstępie wójt Marek Leja
przywitał uczestników, zapoznając młodzież z charakterystyką Gminy. Na koniec,
wspólnie z komisją dokonującą eliminacji,
wręczył dyplomy i nagrody.
Eliminacje wojewódzkie odbyły się 26
kwietnia w Wołczynie. Powiat opolski
ziemski nie był reprezentowany przez
Gminę Dąbrowa. (Dh Barbara Dębska)
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Test pisemny:
Szkoły podstawowe:
1. Julia Filipp (Popielów - 37 pkt), 2.
Sabina Warzecha (Stare Siołkowice 26), 3. Olga Ciesielska (Ozimek - 25),
4. Mateusz Knapik (Krasiejów - 24), 5.
Maria Ormian (Karłowice - 21), 6. Monika Komainda (Murów - 21)
Gimnazja:
1. Marta Dobrucka (Stare Siołkowice
- 29), 2. Martyna Stępień (Ozimek - 26),
3. Michał Tracz (Ozimek - 25), 4. Patryk
Majewski (Stare Siołkowice - 24), 5. Dorota Ormian (Stare Siołkowice - 22), 6.
Wiktoria Kiczma (Zagwiździe - 22)
Ponadgimnazjalne:
1. Mateusz Brożyński (ZS Tułowice
- 32), 2. Aleksandra Dobrucka (LO Nr

6 Opole - 25), 3. Mateusz Woźniak (ZS
Chróścina - 23), 4. Agata Bartoń (ZS
Tułowice - 23)
Eliminacje ustne:
Szkoły podstawowe
1. Julia Filipp, 2. Sabina Warzecha, 3.
Olga Ciesielska, 4. Mateusz Knapik, 5.
Maria Ormian, 6. Monika Komainda
Gimnazja:
1. Martyna Stępień, 2. Marta Dobrucka, 3. Dorota Ormian, 4. Michał Tracz.
5. Wiktoria Kiczma, 6. Patryk Majewski
Ponadgimnazjalne:
1. Mateusz Brożyński, 2. Aleksandra
Dobrucka, 3. Agata Bartoń, 4. Mateusz
Wożniak
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Lądem i wodą po wiedzę
Gimnazjaliści z Chróściny realizujący zadanie projektowe „Aktywnie po wiedzę” w ramach projektu unijnego „I ja mogę wiele” podróżowali autokarem,
pod opieką prowadzącego zajęcia Krystiana Iwańskiego, po naszej gminie
poznając jej bogactwo kulturowe i przyrodnicze. Teraz przyszedł czas na trzy
kolejne wyprawy, tym razem wymagające od uczestników również sprawności
fizycznej. Pierwsza z nich to rajd rowerowy do rezerwatu przyrody „Prądy”.
W tym urokliwym miejscu młodzi cykliści mieli okazję podziwiać unikatowe
w naszym regionie torfowiska wysokie z „drapieżną” rosiczką okrągłolistną,
czy żurawiną błotną.

UWAGA - KONKURS!

P

odczas drugiego wyjazdu uczniowie
z gimnazjum w Chróścinie dotarli na
Wyżynę Krakowsko – Częstochowską,
po drodze odwiedzając Bazylikę na Górze Św. Anny oraz zabytkowy drewniany
kościół p. w. Św. Anny w Oleśnie. Poznawanie tej pięknej, leżącej w Małopolsce,
krainy uczestnicy projektu rozpoczęli
od Sanktuarium w Częstochowie, by po
zwiedzeniu Zamku w Ogrodzieńcu i w
Pieskowej Skale dotrzeć do Krakowa.
Trzy dni wśród zabytków architektury
sakralnej i świeckiej dostarczyły gimnazjalistom niezapomnianych wrażeń.
Ostatnia wyprawa to spływ kajakowy opolską Amazonką – Małą Panwią,
połączony z badaniem czystości wody
w rzece. Podobnie jak podczas dwóch
poprzednich wyjazdów, uczniowie aktywnie spędzając czas poszerzali i systematyzowali swoja wiedzę, a także przeżywali przygody, których pozazdrościć
im mogą wszyscy, którzy te trzy weekendy spędzili przed telewizorem lub monitorem komputera.
(ki)
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Gaudium na wycieczce

Jesteśmy „Przejazdem”
Jak zwykle dzień 1 maja, to dla członków scholi „Gaudium” z parafii św. Wawrzyńca w Dąbrowie, czas wyjazdu na wspólną wycieczkę. Tegoroczna trasa
wiodła do Międzygórza i Kłodzka. Wyjechaliśmy już o 6.15, aby nie marnować
ani chwili z dnia, który przywitał nas pięknym słońcem.

W krainie bajek
Wyjechaliśmy w stronę Międzygórza przez
Nysę, Paczków, Otmuchów, Złoty Stok.
Wprost z parkingu w Międzygórzu powędrowaliśmy w kierunku Wodospadu Wilczki,
jednego z dwóch największych w Sudetach
(24 m wysokości). Pokonaliśmy schodkowe
wzgórze, a następnie ruszyliśmy do Ogrodu
Bajek, który powstał po I wojnie światowej,
a teraz opiekuje się nim oddział PTTK w
Międzygórzu. Tam poprzypominaliśmy sobie bajki z dzieciństwa, zaglądając do domku
Baby Jagi, odwiedzając rodzinkę Rumcajsa,
odnajdując Gucia i Pszczółkę Maję, Smurfy
i wiele innych bajkowych postaci.
W intencji scholi
Z Ogrodu Bajek ruszyliśmy już prosto na
Górę Igliczną (845 m.n.p.m), gdzie znajduje
się Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej, Przyczyny Naszej Radości. Tam przywitał nas
ksiądz, który najpierw opowiedział historię

szlakiem w stronę zapory. Szlak okazał się
dość trudny i strome zejście dało się wszystkim we znaki. Dotarliśmy do kamiennej zapory na zbiorniku przeciwpowodziowym,
pokonaliśmy „mosteczek” o długości 108 m
położony na wysokości 30m(!), a potem już
zapakowaliśmy się do naszego „Przejazdu” i
pojechaliśmy w kierunku Kłodzka.
... i Janka
Byliśmy zainteresowani zwiedzaniem
twierdzy górującej nad miastem, będącej
systemem obronnym z okresu XVII i XVIII
w. Powędrowaliśmy więc w jej kierunku.
Po nadziemnej części twierdzy oprowadzał
nas wystylizowany na pruskiego żołnierza
przewodnik Krystian, czasami wspomagany
przez naszą Adę, ubarwiającą śmiesznostkami opowieści przewodnika.
Przy okazji dowiedzieliśmy się, że był
tam kręcony ostatni odcinek serialu „Czterej pancerni i pies”.

powstania tego miejsca, a potem odprawił
mszę św. w intencji naszej scholi. Spodziewaliśmy się, że będziemy sami w tym małym kościółku, a ku naszemu zdumieniu okazało się, że na mszy było bardzo wielu ludzi,
turystów i pielgrzymów.
Śladami świętego
Jana Pawła II...
Łaskami słynąca figura Matki Bożej została wykonana w Austrii ok. 1750 r. przez nieznanego artystę i jest ludową kopią cudownej figury Matki Bożej z Mariazell (Austria).
Papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do
Ojczyzny w 1983 r. dokonał koronacji figury, nadając Jej wezwanie „Przyczyna Naszej
Radości”. W sanktuarium „Maria Śnieżna”
na Górze Iglicznej św. Jan Paweł II był co
najmniej trzykrotnie.
Po mszy mieliśmy niewiele czasu, ale zdążyliśmy wpisać się do księgi pamiątkowej
Sanktuarium, a potem ruszyliśmy zielonym

Podziemia Kłodzka
Następnie udaliśmy się na zwiedzanie
podziemnej części twierdzy, czyli labiryntu,
którego chodniki sięgały miejscami tylko
1,05 m wysokości. Labirynt pokonaliśmy
szczęśliwie, nie gubiąc się i wychodząc na
zewnątrz zaskoczeni oślepiającym światłem
słonecznym. Potem przeszliśmy do najstarszej części Kłodzka i ruszyliśmy krótką
Podziemną Trasą Turystyczną wyposażoną w
eksponaty obrazujące życie dawnych mieszkańców miasta oraz w efekty multimedialne, z animowanymi szczurami włącznie…
Wracaliśmy zmęczeni ale w przyjemnych
nastrojach, bo przecież znowu gdzieś byliśmy razem, coś wspólnie przeżyliśmy…
chociaż byliśmy tylko „Przejazdem”…
PS. Bardzo dziękujemy niezawodnemu
Szczepanowi Sokalskiemu za udostępnienie
naszego ulubionego autobusu „Przejazd”…
Członkowie scholi „Gaudium”
wraz z opiekunami

Muzyczna Przystań w Ciepielowicach

Przebojowe retro!
13 maja w Ciepielowicach wystąpił
współtwórca legendy Wolnej Grupy Bukowina WACŁAW JUSZCZYSZYN. Koncert zorganizował GOKiR w Dąbrowie w ramach cyklu
„Muzyczna Przystań”.
rtysta pokusił się o „odkurzenie” z zakamarów pamięci wielu wspaniałych
utworów z nurtu poezji śpiewanej i piosenki
turystycznej. Śpiewał m.in. piękne kompozycje zespołu Nasza Basia Kochana i pio-
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senki do słów Jacka Cygana. Było bardzo
retro, lirycznie, nostalgicznie, ale też szalenie
przyjemnie. Publiczność uwielbia wielkie
przeboje, zatem gdy pod koniec rozbrzmiało
słynne: „… szukam, szukania mi trzeba…”
śpiewali już wszyscy! Artysta zasygnalizował, że na przyszłoroczne ZAMCZYSKO
przyjedzie z Wolną Grupą Bukowina. My
możemy potwierdzić, że to bardzo prawdopodobne! A 14 czerwca zapraszamy na kolejne spotkanie.
(zj)
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Gminny Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim

„Im Garten der Poesie”
11 kwietnia 2014 roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku była organizatorem kolejnego już Gminnego Konkursu Recytatorskiego w
Języku Niemieckim, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Im Garten der
Poesie”( W ogrodzie poezji”).

Wyniki konkursu:
Kategoria klas I-III
1. Dominik Kobienia (PSP Sławice)
2. Karolina Starosta (PSP Sławice)
3. Zofia Cieślak (PSP Sławice)
Wyróżnienia:
Paulina Kijowska (PSP Narok)
Gabriel Urban (PSP Narok)
Kategoria klas IV-VI
1. Daniel Gaida (PSP Narok)
2. Antonia Buhl (PSP Sławice)
3. Agata Swora (PSP Sławice)
Wyróżnienia:
Kinga Prudlik (PSP Sławice)
Dominika Halicka (PSP Narok)
Marta Angel (PSP Narok)
Kategoria gimnazja:
1. Kamila Lach (PG Żelazna)
2. Marta Spik (ZS Chróścina)
3. Wiktoria Wacławczyk (PG Żelazna)
Wyróżnienie:
Monika Pasoń (ZS Chróścina),
Marta Stein (PG Żelazna)

D

o udziału w konkursie zaproszono uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów gminy Dąbrowa. Rywalizowano w
kategoriach: uczniowie klas I-III, IV-VI oraz
gimnazjaliści. Prezentowano różnorodne
teksty poetów śląskich od klasyki do współczesności tworzących w języku niemieckim.
Ocenie podlegały kultura słowa, interpretacja, przekaz prezentowanych tekstów, dobór
repertuaru oraz wrażenia artystyczne.

Jury w składzie Maria Sikora, Gabriela Burczek, Ewa Jagiełło i Anna Dudek
wyłoniło laureatów, którzy z rąk wójta
Marka Lei odebrali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody.
Nauczyciel języka niemieckiego odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu
zatroszczył się o nagrody pozyskane od
sponsorów oraz poczęstunek dla uczestników konkursu ich opiekunów oraz licznie

Szkołą w Naroku w podzięce

Św. Jan Paweł II patron
28 kwietnia, dzień po kanonizacji
Patrona szkoły w Naroku, tamtejsza
placówka uroczyście uczciła to wydarzenie.
czniowie ubrani w galowe stroje
zobaczyli piękną prezentację multimedialną poświęconą życiu i działalności
Jana Pawła II, a następnie wszyscy razem
zaśpiewali radosne pieśni na cześć nasze-
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J. Sztonyka 56, tel. 77 464-10-10 w. 213,
Nakład: 1500 egzemplarzy; Strona inter-
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zaproszonych gości. Jak co roku gościnnie
z programem artystycznym w języku niemieckim wystąpiły przedszkolaki PP im.
Świętego Franciszka z Asyżu w Naroku.
Na zakończenie konkursu dyrektor Przemysław Gajos wręczył zaproszonym gościom kartki z życzeniami świątecznymi
oraz pamiątkowe upominki wykonane na
zajęciach koła języka niemieckiego.
Maria Sikora
go Świętego. Uczniowie przygotowali
także serduszka, które uroczyście wraz z
kwiatami złożyli pod popiersiem Patrona
szkoły. Tej części uroczystości towarzyszył poczet sztandarowy. Po odśpiewaniu
pieśni „My Jana Pawła uczniowie”, która
jest hymnem szkoły, głos zabrał dyrektor
placówki Przemysław Gajos. Przypomniał on najważniejsze cytaty zaczerpnięte z nauczania patrona skierowane do
młodzieży. Szczególny nacisk położył na
słowa „Musicie od siebie wymagać, nawet
gdyby inni od was tego nie wymagali”,
które stanowią motto działalności szkoły.

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 pozostałe - 1,50 zł brutto/ 1cm2.
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Nadia Mendel uczennica kl. 2a (na
zdjęciu w pierwszym rzędzie trzecia
od prawej) z powodzeniem wzięła
udział w III edycji Konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Mam 6 lat
i jestem aktywny!” i zdobyła wyróżnienie. Praca plastyczna Nadii została doceniona i wyłoniona spośród 77
prac.
elem III edycji konkursu było promowanie i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w
celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim
przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej
oraz promowanie aktywnego stylu życia,
bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych. Konkurs skierowany był do rad rodziców przedszkoli i szkół oraz uczniów
urodzonych w latach 2005, 2006 lub 2007,
którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat.
Prace oceniane są w dwóch poziomach:
regionalnym i krajowym. Najlepsze na poziomie regionalnym wyłoniła Wojewódzka Komisja „Mam 6 lat”- powołana przez
Opolskiego Kuratora Oświaty, a na poziomie krajowym - kapituła powołana przez
Ministra Edukacji Narodowej.

Uczennica z Dąbrowy wyróżniona

Nagrodzona Nadia

C

14 kwietnia 2014 r. odbyła się w PSP
nr 4 w Strzelcach Opolskich Gala Wojewódzka III edycji Konkursu MEN, podczas której został podsumowany konkurs
we wszystkich kategoriach oraz wręczo-

ne zostały nagrody. Uroczystość uświetniły występy dzieci i młodzieży. Nadii
serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Renata Planert-Palak

Zapraszamy do bibliotek w Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej

Fajna książka
Kolejna porcja książek. 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! ZAPRASZAMY!
Tytuł: Prawdziwa królowa.
Elżbieta II jakiej nie znamy
Autor: Andrew Marr
Z niemieckiej dynastii von Sachsen-Coburg und Goth. Wyszła za mąż za biednego,
ale przystojnego kuzyna, księcia Edynburga
Filipa. Od 1953 roku „z Bożej łaski Królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej…” oraz 15 innych
państw. Ma dom z 775 pokojami, a w nim
zwykłe problemy z czwórką dzieci, o których
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bezustannie trąbią bulwarówki. Mimo że
utrzymanie tronu kosztuje poddanych 40 mln
funtów rocznie, cieszy się ich szacunkiem i
sympatią. Elżbieta II stroni od wywiadów,
pilnie strzeże swojej prywatności. Tylko tak
rzetelny dziennikarz i wytrawny komentator
polityczny jak Andrew Marr mógł napisać
równie precyzyjną faktograficznie, analityczną politycznie i wyjątkowo ciekawą opowieść
o swojej Prawdziwej Królowej.
Tytuł: Morfina
Autor: Szczepan Twardoch
Konstanty Willemann, warszawiak, lecz
syn niemieckiego arystokraty i spolszczonej Ślązaczki, niewiele robi sobie z patriotycznych haseł i tradycji uświęconej krwią
bohaterskich żołnierzy. Jest cynikiem, łajdakiem i bon-vivantem. Niewiernym mężem i złym ojcem. Niechętnie bierze udział
w kampanii wrześniowej, a po jej klęsce
również wbrew sobie zostaje członkiem
tajnej organizacji. Nie chce być Polakiem,
nie chce być Niemcem. Pragnie jedynie
zdobyć kolejną buteleczkę morfiny i żyć
swoim dawnym życiem bywalca i kobieciarza. Szalona, transowa i odważna powieść..

Książki wybrała Anna Zarwańska

„Przybij piątkę
na dziesiątkę”
9 maja przez centrum Opola przeszła parada świętująca 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W pochodzie brały
udział dziesięciolatki ze szkoły w Sławicach
pod opieką Gabrieli Grzesik. Podobnie jak
inne szkoły zaprezentowali się jako jeden z
krajów Wspólnoty Europejskiej. Z własnoręcznie wykonanymi flagami i w„perukach
Mozarta” przedstawiali Austrię. Na Rynku,
na wielkim banerze zawieszonym na ścianie
Ratusza, przyklejali symboliczne dłonie w
geście piątki do przybicia. Artystyczną część
rozpoczęły nasze uczennice: Kasia Kopyto
zaśpiewała „Odę do radości” (hymn Unii
Europejskiej), a Ida Kokoszka wykonała taniec z pałką.
Barbara Ottenbreit
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Fotorelacja z uroczystości nadania sztandaru strażakom z OSP Dąbrowa

OSP Dąbrowa ma sztandar!

Działo się podczas uroczystości przyznania sztandaru dla OSP Dąbrowa. Powyżej migawki z uroczystości. W rzędzie u góry uroczysta msza święta. Poniżej od lewej przyznanie statuetek honorowy strażak OSP Dąbrowa braciom Bilom, kilka ciepych zdań dla
strażaków od wójta, dumni druhowie Zarwański i Olender, niżej komendat miejski PSP z Opola odznacza strażaczki, swoje wyróżnienie ogląda ks. proboszcz, a obok niego wyróżniony wójt w towarzystwie prezesa OSP Dąbrowa. Wreszcie na samym dole od
lewej prezenty dla naszych strażaków od delegacji z Dąbrowy w kujawsko-pomorskiem, ks. proboszcz Marcin Bonk poświęca nowy
wóz strażacki i goście z Dąbrowy (tamtejszy wójt trzeci po prawej) po zwiedzaniu naszej gminy. Jeszcze więcej zdjęć na facebooku
i stronie gminnej.

