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Idziemy na wybory!
Blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i
sejmików wojewódzkich wybierzemy 16 listopada w wyborach samorządowych. Zdecydujemy także o wyborze w sumie blisko 2,5 tys.
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Lokale wyborcze czynne będą w godz. 7.00 21.00.
W związku z nową ordynacją wyborczą, w
wyniku której powstały okręgi jednomandatowe, w naszej gminie zwiększyła się liczba
okręgów z 8 do 15, bo tylu mamy radnych.
Szczegółowo o tych zmianach na str. 4-5.
Na trzecią kadencję swój akces zgłosił także
urzędujący wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja.
Wszystkim startującym w wyborach samorządowych życzymy sukcesu.
Na str. 3 druga część „Historii administracji
samorządowej na terenie gminy Dąbrowa”.
reklama komitetu wyborczego

Na stronach 4 i 5 podział gminy Dąbrowa na obwody
głosowania i okręgi wyborcze.
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Zarys Sławic

Nasi laureaci
Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego
2014/15 rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki „MÓJ CZAS”
w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy
Umysł® 2014. Zadaniem było zaprezentowanie sposobu spędzania wolnego czasu
w formie rysunku lub opisu (np. wiersza).
Z gminy Dąbrowa laureatami zostali uczniowie: Nadia Mendel, Magdalena Bogusławska (obydwie na zdjęciu), Julia
Kruczek (PSP Dąbrowa), Agata Cieśla,
Kamil Gonsior, Zuzanna Słaboń (PSP
Chróścina).
Gwiazda operetki w Dąbrowie
Mirosław Owczarek, gwiazda estrady, operetki i musicalu, na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Dabrowie wystąpi dla
naszych mieszkańców. Koncert artysty 12 listopada o godz. 19.00 w
ZS w Dąbrowie.
reklama komitetu wyborczego



Mirosław Owczarek jest absolwentem
Akademii Muzycznej we Wrocławiu, także
aktorem i pedagogiem. Ma na swoim koncie 150 ról. Wiele kreacji otrzymało nagrody oraz dobre recenzje: Tewje mleczarz w
Skrzypku na dachu, Weps w Ptaszniku z Tyrolu, Ollendorf w Studencie żebraku, Feri w
Księżniczce Czardasza, Falke, Frank w Zemście Nietoperza. W musicalu „Sallah Shabati” wystawionym przez Meininger Theater
(Niemcy) zagrał z Guntherem Emmerlichem
oraz w obecności autora. W czerwcu 1983 r.
śpiewał dla Papieża Jana Pawła II. Wystąpił na wielu renomowanych Festiwalach i
Przeglądach. Pracował z najwybitniejszymi

realizatorami i kompozytorami: Henryk Tomaszewski, Wojciech Kilar, Zygmunt Konieczny, Rafał Augustyn, Leszek Możdżer,
Krzesimir Dębski, Zbigniew Górny, Michał
Zadara.
Wyjątkowa książka o Sławicach
„Zarys Historii Wsi Sławice gmina Dąbrowa (1223-2012)”. Książka autorstwa
Pawła Przybyły jest wyjątkowa. Autor od
urodzenia mieszka w Sławicach. Zna tam
każdy kąt, poznał kilka pokoleń tamtejszych
mieszkańców. Jest pasjonatem historii swojej
okolicy. Jak pisze konsultant naukowy książki, dr Norbert Honka, to „doskonałe źródło
informacji zarówno dla badaczy naukowych,
jak i zwykłych czytelników. To osobiste wspomnienia i spostrzeżenia autora poczynione z
kronikarską dokładnością”. Wydawcą książki jest Urząd Gminy Dąbrowa. W najbliższym numerze rozmowa z autorem.
(r)
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“Historia administracji samorządowej na terenie gminy Dąbrowa”. Autor Marek Leja

Podziały administracyjne występujące na terenie obecnej
Już za rok, 15 października 2015
Gminy Dąbrowa w latach 1945-1975
roku, nasza gmina obchodzić bę-

K

olejna zmiana podziału administracyjnego w Polsce nastąpiła w roku 1973.
„Ustawa z 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach
narodowych” z dniem 1 stycznia 1973 zlikwidowała gromady i ponownie wprowadziła gminę jako podstawową jednostkę podziału administracyjnego. Wrócono więc
znowu do gmin Dąbrowa, Chróścina i Skorogoszcz, ale co ciekawe zmieniono skład
miejscowości w poszczególnych gminach. Lipowa, która od wojny należała do gminy
Skorogoszcz trafiła wtedy do gminy Dąbrowa, natomiast ze zlikwidowanej gromady
Narok, Skarbiszów „poszedł” do Dąbrowy, a Narok i Niewodniki weszły w skład gminy Skorogoszcz. Oczywiście obie gminy dalej należały do powiatu niemodlińskiego.
Nie zmienił się tylko skład gminy Chróścina należącej do powiatu opolskiego.
Taki podział przetrwał tylko niecałe 3 lata. Najpierw ustawa z dnia 28 maja 1975
roku wprowadziła dwustopniowy podział administracyjny Państwa, co oznaczało likwidację powiatów. W ten sposób „dokonał żywota” również powiat niemodliński,
którego bogata historia sięga 1815 roku, kiedy to powstał landkreis Falkenberg jako
jednostka administracji prusko-niemieckiej. Pozostały więc tylko dwa szczeble administracji: województwa (aż 49) i gminy. Jeszcze w rozporządzeniu Rady Ministrów
z 30 maja 1975 r. w skład nowego województwa opolskiego wchodziła i gmina Dąbrowa, i gmina Chróścina. Jednakże już
15 października 1975 roku Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w swoim rozporządzeniu
włączył do gminy Dąbrowa obszary sołectw Chróścina, Mechnice, Sławice, Wrzoski i Żelazna z gminy Chróścina oraz Narok i Niewodniki z gminy Skorogoszcz. Tym samym gminy Chróścina i Skorogoszcz przestały istnieć. Siedem powyższych
sołectw dołączyło do ośmiu już znajdujących się w gminie Dąbrowa, czyli do sołectw: Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów,
Lipowa, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów.
Datę 15 października 1975 roku należy więc przyjąć jako datę narodzin gminy Dąbrowa w obecnym kształcie. Zatem nieuchronnie gmina Dąbrowa zbliża się do czterdziestki. I choć w przeciągu tych niecałych czterdziestu lat przestała istnieć Polska Rzeczypospolita Ludowa (1989), odbyły się pierwsze wolne wybory do Rad Gmin i od tej pory słowo samorząd
mogło funkcjonować bez cudzysłowu (1990), a nawet ponownie wprowadzono powiaty (1999 – już bez powiatu niemodlińskiego), to gmina ciągle funkcjonuje w tym samym „sołeckim składzie”. Przez te cztery dziesięciolecia, „piętnastka” wyżej
wymienionych miejscowości znalazła już swoje stałe miejsce w gminie, a mieszkańcy również poprzez demokratyczne akty
wyborów swoich przedstawicieli mają świadomość przynależności do tej, a nie innej gminy – Gminy Dąbrowa.
dzie 40-lecie istnienia w obecnym kształcie. Z tej okazji wójt
gminy Marek Leja przygotowuje
wydawnictwo „ Historia administracji samorządowej na terenie
gminy Dąbrowa”. Dziś prezentujemy drugą część skrótu tego wydawnictwa (pierwsza ukazała się
w poprzednim numerze), które
za rok zostanie wydane w pełnej
formie z materiałami archiwalnymi, wykazem radnych rad gromadzkich, gminnych, sekretarzy,
naczeników, wójtów.

Rok
1945
1952
1954
1962
1973
1975
1975
1975

Kalendarium lata 1945-1975 - Wydarzenie

Powstanie gminy Dąbrowa w powiecie niemodlińskim i gminy Wrzoski w powiecie opolskim
Zmiana nazwy i siedziby gminy Wrzoski na gminę Chróścina
Utworzenie gromad zamiast gmin, powstanie gromad: Dąbrowa i Narok (w powiecie niemodlińskim), Chróścina
i Sławice (w p. opolskim)
Likwidacja gromady Sławice (włączenie do Chróściny)
Likwidacja gromad, przywrócenie gmin Chróścina i Dąbrowa (dodatkowo Lipowa do Dąbrowy, a Narok i Niewodniki „idą” do Skorogoszczy)
Likwidacja powiatów w tym niemodlińskiego i opolskiego
Likwidacja gminy Chróścina (przyłączenie do Dąbrowy), likwidacja gminy Skorogoszcz (Niewodniki i Narok
„wracają” do Dąbrowy)
Utworzenie gminy Dąbrowa w obecnym składzie miejscowości

Miejscowości
Chróścina
Ciepielowice
Dąbrowa
Karczów
Lipowa
Mechnice
Narok
Niewodniki
Nowa Jamka
Prądy
Siedliska
Skarbiszów
Sławice
Wrzoski
Żelazna

Gmina 1945-1954
Wrzoski (od 1952 Chróścina)
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Skorogoszcz
Wrzoski (od 1952 Chróścina)
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Wrzoski (od 1952 Chróścina)
Wrzoski (od 1952 Chróścina)
Wrzoski (od 1952 Chróścina)
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Gromada 1954-1972
Chróścina
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Skorogoszcz
Chróścina
Narok
Narok
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Narok
Sławice (od 1962 Chróścina)
Chróścina
Sławice (od 1962 Chróścina)

Gmina 1973-75
Chróścina
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Chróścina
Skorogoszcz
Skorogoszcz
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Chróścina
Chróścina
Chróścina

Gmina 1975 - nadal
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
3
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- Jako pełnomocnik wójta wyborom z bliska
przygląda się pan od 21 lat.
- O tak, nadzorowałem w tym czasie wszystkie
możliwe wybory - na sołtysów, do rad sołeckich, na
wójtów, a skończywszy na niedawnych wyborach do
europarlamentu.
- To niech pan w żołnierskich słowach namówi
do głosowania tych, którzy 16 listopada nie zamierzają spełnić demokratycznej powinności.
- W naszej gminie frekwencja zwyczajowo i tak
dobrze wygląda na tle kraju, a trzeba ludziom wiedzieć, że i tak jest sztucznie zaniżana, bo widnieje u
nas sporo potencjalnych wyborców na stałe przebywających zagranicą. A wracając do pana prośby - to
tak nie działa. Kto chce, pójdzie zagłosować. Mam
nadzieję, że frekwencja będzie co najmniej zadawalająca.
- Żelazna i Wrzoski po raz pierwszy mogą głosować na miejscu.
- I to również powinno wpłynąć na poprawę frekwencji. Poprzednio mieszkańcy Wrzosek głosowali
w Chróścinie, a Żelaznej w Sławicach.
- Zmian jest więcej.
- W związku z nową ordynacją wyborczą, w wyniku której powstały okręgi jednomandatowe, w
naszej gminie zwiększyła się liczba okręgów z 8 do
15, bo tylu mamy radnych. W danym okręgu można uzyskać wyłącznie jeden mandat – otrzymuje go
kandydat, który podczas wyborów zdobył najwięcej
głosów. Pozostali nie otrzymują mandatów. System
jednomandatowych okręgów wyborczych nie obejmie wyborów do rad miasta na prawach powiatu.
Dotyczy to w naszym województwie tylko Opola.
- Skąd takie zmiany w naszej gminie?
- Podstawowym kryterium jest sołectwo. W zależności od ilości osób zamieszkałych w danym
sołectwie, przydzielane są mandaty. Po dwa mają
Mechnice, Chróścina i Dąbrowa. To rodzi paradoksy. Może kandydat na radnego mieszkać w tej samej
wiosce co rodzice, ale kandyduje w innym okręgu,
co powoduje, że oni nie mają szans zagłosować na
niego. Z wyliczeń wynikło, że mandat mogło otrzymać sołectwo, liczące co najmniej 400 mieszkańców.
W naszej gminie nie dotyczy to Skarbiszowa, Nowej
Jamki i Lipowej, na które przypadnie 1 mandat.
- Ludzie z Nowej Jamki, Skarbiszowa, Lipowej
i Niewodnik pytają, dlaczego nie ma u nich lokali
wyborczych?
- Kryterium ustalone w kodeksie wyborczym jest
proste - musi mieszkać w sołectwie przynajmniej
500 mieszkańców, a w tych miejscowościach jest
ich mniej.
- Jak zatem ocenia pan te zmiany?
- Z punktu widzenia demokracji dobrze, bo przecież wiele sołectw w naszej gminie uzyska pewny
mandat, którego wcześniej nie miało (Niewodniki,
Prądy, Siedliska, Ciepielowice). Z punktu widzenia
gminy można się spodziewać sytuacji, że wybrani
radni zechcą koncentrować się tylko na swojej wsi,
bo niespełnienie obietnic skutkuje w kolejnych wyborach brakiem głosów. Inna sprawa, że w takiej sytuacji radni nauczą się cennej polityki kompromisu.
(ciąg dalszy na str. 5)



Rudolf Szymainda - pełnomocnik wójta gminy Dąbrowa ds wyborów

Komputery zastąpiły ołówki!
Blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich wybierzemy
16 listopada w wyborach samorządowych. Zdecydujemy także o wyborze w sumie
blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze czynne
będą w godz. 7.00 - 21.00. Z okazji zbliżających się wyborów rozmawiamy z Rudolfem Szymaindą, pełnomocnikiem wójta gminy Dąbrowa ds. wyborów.

Podział gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania
Numer
obwodu
głosowania

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, Lipo- Świetlica wiejska, ul. Długa 18a
wa, Nowa Jamka, Skarbiszów 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

Lokale wyborcze przystosowane dla niepełnosprawnych znajdują się w Dąbrowie, Chróścinie, Ciepielowicach, Karczowie, Mechnicach, Prądach i Wrzoskach.
Do głosowania korespondencyjnego wyznaczono wszystkie obwodowe komisje wyborcze na terenie gminy Dąbrowa.
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(dokończenie ze str. 4)
- W kontekście dobrej frekwencji wypada jeszcze wspomnieć o udogodnieniach dla wyborców.
- Można głosować korespondencyjnie. Kodeks
wyborczy przewiduje tę opcję dla dwóch grup wyborców: niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Co ma zrobić taki wyborca?
- Niepełnosprawny chcący oddać głos korespondencyjnie powinien zgłosić taki zamiar do 21 dnia
przed dniem wyborów (25 października). Forma
zgłoszenia nie ma znaczenia. Można go dokonać
ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W razie pytań uzyskać można pomoc pod
numerem telefonu 77 464 10 10 wew. 115. Wszystkie sprawy można też załatwiać w naszym USC.
- Można też zagłosować przez pełnomocnika.
Kto ma taki przywilej?
- Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego. Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje
zasiłek pielęgnacyjny. Wreszcie wyborcy, którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat – niezależnie od stanu zdrowia.
- Każdy może być pełnomocnikiem?
- Tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w
tej samej gminie, co udzielający jej pełnomocnictwa.
Osoba udzielająca pełnomocnictwa do głosowania
musi najpóźniej w dziesiątym dniu przed wyborami
(6 listopada) złożyć wniosek do wójta gminy.
- Jako pełnomocnik musi pan być cały czas
„pod parą”!
- Najgorsza byłaby rutyna. Podam przykład: Od
chwili ustanowienia Kodeksu Wyborczego w styczniu 2011 roku wprowadzono już 14 istotnych zmian,
większość dotyczyła właśnie udogodnień dla niepełnosprawnych. Nie wspomniałem jeszcze, że niewidomi i niedowidzący będą mogli podczas głosowania skorzystać ze specjalnych nakładek Brailla.
- To niech pan na koniec zdradzi trochę kuchni
wyborczej!
- Cóż, przez te 21 lat zmieniło się wszystko. Przeszliśmy od ołówka kopiowego lub stalówki (wszystko spisywano „na piechotę”) do skomplikowanych
programów komputerowych. Do dzisiaj jednak praktykuje się, żeby np. karty do głosowania przywozić
dwoma samochodami. Nie wolno ich przenosić na
piechotę bez względu na odległość. Mamy procedury wdrażania kolejnych czynności wyborczych, które siłą rzeczy są znane tylko przewodniczącym komisji wyborczych oraz niektórym członkom komisji.
Z różnych powodów, a zwyczajnie bezpieczeństwa
pracy w komisjach, muszą one być owiane pewnym stopniem niejawności. W naszej gminie omijały nas incydenty i wierzę, że tak będzie podczas
najbliższych wyborów. W tych wyborach wprowadzona zostanie fizyczna ochrona lokali wyborczych.
To nowość. W tym celu nawiązana zostanie ścisła
współpraca z Policją. Ochrona ma zabezpieczyć ład
i porządek w czasie głosowania. Szczerze zachęcam
do skorzystania z tej formy demokracji.
(dk)
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Podział gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze
Nr okręgu
wyborczego

Granice obwodu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1.

Jednostka pomocnicza Chróścina
ulice: Dąbrowska, Nowowiejska, Komprachcicka,           1
Klasztorna, Niemodlińska

2.

Jednostka pomocnicza  Chróścina
ulice: Dworcowa, Kolejowa, Kościelna, Polna, Ogrodo-           1
wa, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Kopernika, Jakuba
Kani, Świętego Józefa, Piaskowa, Wiatrakowa, Krótka,
1 Maja

3.

Jednostka pomocnicza  Ciepielowice

4.

Jednostka pomocnicza Dąbrowa
Osada Sokolniki oraz ulice: Sokolnicka, Akacjowa, Zielona, Nowa, Lipowa, Działkowa, Leśna, Poziomkowa,           1
Malinowa, Jagodowa , Stokrotki, Przytulna, Zamkowa,
Parkowa, Polna, Plac Powstańców Śl., ks. prof. J. Sztonyka od nr 20 do 78

5.

Jednostka pomocnicza  Dąbrowa
ulice: ks. prof. J. Sztonyka od nr 1 do 19, Szkolna, Wodociągowa, Sosnowa, Dębowa, T. Kościuszki, Kosynierów,
H. Dąbrowskiego, Brzozowa, Karczowska, Tęczowa, A.           1
Mickiewicza, Krótka, Janusza Korczaka, Kolejowa, Ciepielowicka, Spółdzielcza, Piotra Wysockiego, Opolska,
Bukowa, Kamienna, Jodłowa, Lawendowa, Maków

6

Jednostka pomocnicza  Karczów

          1

7

Jednostki pomocnicze: Skarbiszów, Nowa Jamka,
Lipowa

          1

8

Jednostka pomocnicza Mechnice
ulice: Niemodlińska od 1 do 34, Lipowa, Aleja Róż,
Jaśminowa, Kwiatowa, Akacjowa, Radosna, Lawendo-            1
wa, Szkolna, Krótka, Strażacka, Słoneczna, Kolejowa,
Torowa

9

Jednostka pomocnicza Mechnice
ulice: Niemodlińska od nr 35 do nr 110, Polna, Wiejska,            1
Górna

10

Jednostka pomocnicza Narok

11

Jednostka pomocnicza Niewodniki

12

Jednostki pomocnicze: Prądy, Siedliska

           1

13

Jednostka pomocnicza Sławice

           1

14

Jednostka pomocnicza Wrzoski

           1

15

Jednostka pomocnicza Żelazna

           1

          1

           1
1
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W naszej gminie ubywa tego niebezpiecznego minerału

Usuwanie azbestu
W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych
z gminnymi programami usuwania
azbestu i wyrobów azbestowych na
terenie województwa opolskiego
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Gmina Dąbrowa
otrzymała dotację na dofinansowanie
zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Dąbrowa”.
ałkowity koszt realizacji zadania wyniósł 57 792,81 zł. Kwota dotacji wyniosła 49123,88 zł, z czego kwota 21032,65
zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie,
a kwota 14722,86 zł pochodzi ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Pozostała część została pokryta ze środków budżetu Gminy Dąbrowa. W ramach

zrealizowanego zadania usunięto wyroby
zawierające azbest w ilości 105,85 Mg (
7036,00 m2 ).
Odbiór i demontaż płyt eternitowych
odbywał się od połowy sierpnia do końca
września br. W projekcie wzięło udział
38 właścicieli nieruchomości z terenu

naszej Gminy. Z 17 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe (4758
m2). W 31 przypadkach specjalistyczna
firma jedynie odebrała z nieruchomości
wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów.
Wg zapowiedzi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu, projekt będzie prawdopodobnie kontynuowany w przyszłym
roku. Dokładne warunki naboru wniosków od mieszkańców będą znane w
styczniu 2015 r.
(gw)

C

Po wielu latach starań Leszek Lasota z Dąbrowy wreszcie dopiął swego

„Wiecznie drugi” zwyciężył!
Tradycyjnie w ostatnią sobotę września odbyły się finałowe spotkania Ligi
Tenisowej w Karczowie. W tym roku zawodnicy rywalizowali już po raz ósmy,
a do rozgrywek przystąpiło 29 zawodników, którzy rozegrali łącznie ponad 200
spotkań.. Organizatorem Ligi był LZS
Karczów, a z jego ramienia nadzór nad
rozgrywkami sprawował Wiktor Sołęga
z Karczowa.
Zwycięzcą ligi został po raz pierwszy,
„wiecznie drugi” Leszek Lasota z Dąbrowy. Po wielu latach nieudanych podejść
do końcowego triumfu, Lasota tym razem
wreszcie osiągnął upragniony cel. W finale
po emocjonującym spotkaniu pokonał Sławomira Bąka z Opola, dla którego był to
pierwszy występ w finale. Bąk zapewne liczył po cichu na wygraną, zwłaszcza że pokonał Lasotę w rozgrywkach grupowych.
Trzecie miejsce przypadło w udziale
ubiegłorocznemu triumfatorowi Rafałowi
Kozakiewiczowi z Rzędziwojowic, który
w spotkaniu o ostatnie wolne miejsce na
pudle, okazał się skuteczniejszy od Stanisława Bieńka z Ciepielowic. Najlepsi ude-



korowani zostali efektownymi podświetlanymi pucharami o symbolice tenisowej.
W tym roku organizatorzy wprowadzili
pewne novum w rozgrywkach. I tak rozegrano spotkanie o tytuł mistrza II ligi,
pomiędzy zwycięzcami poszczególnych
grup na tym szczeblu rozgrywek. W finale rywalizowali dwaj debiutanci, a lepszy
okazał się Jan Lorenc z Dąbrowy, pokonując Pawła Kadłubowskiego z Chmielowic. Ponadto czterech najlepszych zawodników z II ligi, poprzez system spotkań
barażowych, miało możliwość awansu do

ćwierćfinałów I ligi. Swoją szansę w pełni
wykorzystał Zbigniew Olender z Dąbrowy, pokonując wyżej notowanego Henryka Kociubińskiego z Luboszyc. Wydaje
się, że dzięki tym zmianom rozgrywki
były ciekawsze od ubiegłorocznych. Przyszły sezon - na który już czekają wszyscy
biorący udział w rozgrywkach - pokaże,
czy organizatorzy przygotują jakieś nowe
zmiany w formule zawodów.
Sławomir Jakubowski
Wiktor Sołęga
Zdjęcia Jerzy Łokociejewski
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OSP

Na boisku sportowym LZS Sławice
w Sławicach 21 września odbyły się
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa. Gospodarzem zawodów była jednostka
KSRG Sławice.
Na starcie stawiły się drużyny ze
wszystkich jednostek OSP znajdujących
się na terenie Gminy Dąbrowa. Zawody
odbyły się w sportowej atmosferze, w
obecności m.in. wójta Marka Lei.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Marka Lei

Dominacja Sławic!
Kibice i pogoda dopisały a zawodnikom towarzyszył bojowy nastrój. Wśród
seniorów bezkonkurencyjne były ekipy
gospodarzy, zajmując dwa czołowe miejsca. W różnych kategoriach zwyciężały

ponadto teamy z Chróściny, Żelaznej,
Wrzosek i Dąbrowy. Wszystkim druhnom i druhom gratulujemy sprawności
fizycznej, a organizatorom dziękujemy
za świetne przygotowanie imprezy. (d)

Wyniki GMINNYCH zawodÓw
SPORTOWO-POŻARNICZYCH (21.09.2014r., Sławice)
Grupa A, Seniorzy
Ogółem Sztafeta Bojówka
1. OSP Sławice I 94,40 58,00 36,40
2. OSP Sławice II 102,20 61,90 40,30
3. OSP Żelazna
103,40 66,20 37,20
4. OSP Wrzoski
104,50 66,40 38,20
5. OSP Chróścina 125,40 68,00 57,40
6. OSP Narok
127,80 65,60 62,20
7. OSP Dąbrowa 140,60 77,40 63,20
Udział: OSP Sławice
Oldboye
41,20 41,20
Na wynik końcowy (ogólny) składała się
suma czasu każdej jednostki OSP ze sztafety i bojówki.

3. OSP Dąbrowa 143,70 74,60 69,10
MDP Dziewcząt
Ogółem Sztafeta Bojówka
1. OSP Dąbrowa 156,00 80.00 76,00

Grupa C, Seniorki
Ogółem Sztafeta Bojówka
1. OSP Żelazna 116,15 70,85 54,20
2. OSP Sławice 122,60 68,40 45,67

HDP Dziewczęta (starsze)
Ogółem Sztafeta Bojówka
1. OSP Żelazna 111,10 70,10 41,00
2. OSP Narok
112,20 66,00 46,20

MDP Męskie
Ogółem Sztafeta Bojówka
1. OSP Chróścina 109,90 61,70 48,20
2. OSP Sławice 123,70 62,70 61,00

HDP Dziewczęta (młodsze)
Ogółem Sztafeta Bojówka
1. OSP Wrzoski 117,10 79,00 38,10
2. OSP Sławice 145,00 87,00 58,00

HDP Chłopcy (starsi)
Ogółem Sztafeta Bojówka
1. OSP Wrzoski 110,70 68.40 42,30
HDP Chłopcy (młodsi)
Ogółem Sztafeta Bojówka
1. OSP Wrzoski 124,40 79,30 45,10
2. OSP Chróścina 126,00 77,10 48,90
3. OSP Sławice 131,90 75,40 56,50

Strażacy OSP Dąbrowa dziękują za każdą złotówkę!

Bezimienni bohaterowie
OSP w Dąbrowie stara się pozyskać
sprzęt do ratownictwa drogowego i
nie tylko. Taką możliwość proponuje
fundacja, która zapoznała się z działalnością naszej jednostki. Ogólnopolska akcja BEZIMIENNI BOHATEROWIE wspiera druhów udzielających
pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach i pożarach. O akcji można przeczytać na stronie internetowej
www.siepomaga.pl/r/ospdabrowa.
– Bardzo często wyjeżdżamy do wypadków
drogowych i stale musimy się doposażać w
niezbędny sprzęt. Zagrożeń przybywa wraz
z coraz większym ruchem na drogach. Po-

PAŹDZIERNIK

trzeba wiele różnego rodzaju sprzętu, aby
usprawniać akcję ratunkową na miejscu zdarzenia oraz jego zabezpieczenie - mówi Prezes OSP Dąbrowa druh Karol Widacha.
Działanie akcji jest proste. Trzeba wejść na
stronę www.siepomaga.pl/r/ospdabrowa,
nacisnąć czerwoną ikonkę WESPRZYJ i
poprzez wpłatę w walucie polskiej dołożyć
do skarbonki, która znajduje się na głównej
stronie. Widzimy tam wkład na nasze przedsięwzięcie. Wszystkie pieniążki przekazane
są na zakup sprzętu dla naszej jednostki bez
pośredników.
Najpilniejsze potrzeby to na tę chwilę:
pulsoksymetr, kołnierze ortopedyczne, de-

ska ortopedyczna, zestaw ratownictwa medycznego, podkłady i kliny do stabilizacji
pojazdów, flary diodowe do oznakowania
wypadków, lizak do kierowania ruchem
podświetlony, zabezpieczenie na poduszkę
powietrzną dla kierowcy. Łączny koszt tych
sprzętów to kwota 10 235 złotych.
Każda złotówka zainwestowana w ten
sprzęt będzie ratować ludzkie życie!
(kw)

 

ZAPROSZENIE, WYJAŚNIENIE

Czekamy pod pomnikiem w Ciepielowicach

VII Bieg Niepodległości
Siódmy Bieg Niepodległości odbędzie się, tradycyjnie, 11 listopada w Ciepielowicach. W taki m.in sposób gmina Dąbrowa obchodzi Święto Niepodległości. W
ostatnich latach na starcie stawała regularnie ponad setka osób (przed dwoma
laty 158, w ubiegłym roku skoczyło do 170).

P

o raz drugi z rzędu rozegrana zostanie kategoria wiekowa pięcioi sześciolatków. Warunkiem uczestnictwa w tej kategorii będzie przybycie
maluchów na start z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Zgodnie z Regulaminem Biegu, w młodszych kategoriach
wiekowych rywalizują uczniowie szkół
z gminy Dąbrowa, zaś w kategorii seniorów (open) mogą startować także biegacze spoza gminy. W kategorii open, jak
przed rokiem, przewidzieliśmy również
oddzielne nagrody dla najlepszych biegaczy z naszej Gminy. Na wszystkich
czekamy pod pomnikiem w Ciepielowicach 11 listopada. Pierwszy bieg ok.
11.30.
Zgłoszenia uczniów przyjmują nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół
z terenu naszej gminy. Zapisy uczest-

ników w biegach seniorskich prowadzi
GOKiR w Dąbrowie pod nr tel. 77 464
10 10 w. 213. Zgłaszać można się również na godzinę przed rozpoczęciem
pierwszego biegu, w Biurze Zawodów
w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach
(ul. Długa 18a).
Przed rokiem triumfowali: Bianka
Walków (pięcio-sześciolatki - dz.), Jan
Fikus (pięcio-sześciolatki - ch.), Kamila Borowicz (klasy I-III SP - dz.),
Julian Półtorak (klasy I-III SP - ch.),
Maria Knop (klasy IV-VI SP - dz.),
Patryk Wyżykowski (klasy IV-VI SP
- ch.), Wiktoria Mojzyk (Gimnazjum dz.), Damian Kozioł (Gimnazjum - ch.),
Urszula Żak (open - k.), Przemysław
Chatys (open - m.), Jacek Żuk (open m. - mieszkańcy Gminy.

(gokir)

Plan obchodów
Dnia Niepodległości:
11.00 - Początek uroczystości pod
Pomnikiem w Ciepielowicach
- Hymn
- Przemówienie Przewodniczącego
Rady Gminy Dąbrowa
- Przemówienie Wójta
Gminy Dąbrowa
- Złożenie kwiatów pod
obeliskiem
11.30 Biegi w poszczególnych
kategoriach
13.30 Wręczenie nagród zwycięzcom
Rodzaje kategorii:
- Pięcio-sześciolatki (250 m)

(dziewczęta i chłopcy)
- Klasy I-III SP (800 m)

(dziewczęta i chłopcy)
- Klasy IV-VI SP (1600 m)

(dziewczęta i chłopcy)
- Gimnazjum (2400 m)

(dziewczęta i chłopcy)
- Seniorzy – Open (4000 m)

(kobiety i mężczyźni)

Wyjaśnienie dotyczące jakości wody
i związanych z nią informacji medialnych
Zakład Usług Komunalnych
w Prószkowie i w Komprachcicach oraz Związek Gmin
„Prokado”, którego jesteśmy
członkiem na bieżąco i regularnie przekazuje próbki wody
pobrane, tak na studniach w
Prószkowie, jak i w losowo
wybranych punktach całej naszej sieci wodociągowej do
badań w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej.

P

o uzyskaniu wyników badań, jeżeli
jakość wody budzi wątpliwość w ciągu 24 godzin Powiatowy Inspektorat Sanitarny wydaje decyzję, w której określa
konieczność podjęcia określonych działań,
przez Zakłady Usług Komunalnych, Prokado i Gminy. W przypadku wystąpienia
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego
sanepid natychmiast każe zamknąć ujęcia i
dostarczać wodę albo z innych źródeł albo
np. beczkowozami. Taki przypadek może



nastąpić miedzy innymi, gdy w wodzie
pojawią się np. chorobotwórcze bakterie
E.coli (Escherichia coli). Taka sytuacja w
naszym wodociągu nie miała jeszcze nigdy miejsca.
Sanepid może również nakazać działania
naprawcze i poinformowanie społeczeństwa o konieczności przegotowywania
wody do spożycia. Taki przypadek miał
miejsce w sierpniu, gdy w sieci pojawiła
się bakteria z „grupy Coli”. Mimo, że bakteria ta nie jest formą chorobotwórczą typu
e.Coli, Sanepid zalecił przegotowywanie
wody i taką informację przekazaliśmy
mieszkańcom w następujących formach:
strona internetowa, facebook, tablice ogłoszeń, do sołtysów z prośbą o przekazanie
informacji.
29 września oraz 10 października otrzymaliśmy informację z „Prokado”, że w ujęciu w Prószkowie ponownie pojawiły się
bakterie z „grupy Coli” (E.coli było zero

we wszystkich przypadkach). Nie czekając na decyzję Sanepidu ponowiliśmy nasz
komunikat o pogorszeniu się jakości wody
i konieczności jej przegotowywania, przekazując go w formach opisanych powyżej,
a dodatkowo poinformowaliśmy szkoły i
przedszkola. W obu jednak przypadkach
Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydał
żadnej decyzji i zgodnie z prawem nie musieliśmy informować mieszkańców. Uważam jednak, że nasza decyzja o powiadomieniu mieszkańców, aby przegotowywali
wodę do spożycia była rozsądna, bo brała
pod uwagę pogorszenie się stanu wody
zwłaszcza przez zawartość chloru, a przegotowywanie eliminowało jakiekolwiek
bakterie w wodzie.
Reasumując: Wyniki badań wskazują,
że w wodzie nigdy nie występowała chorobotwórcza bakteria E.coli i absolutnie w
żadnym przypadku nie można mówić o jakimkolwiek „truciu” mieszkańców.
Pozdrawiam Wasz Wójt Marek Leja
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DOŻYNKI

Dożynki są uroczystym zwieńczeniem
żniw, podsumowaniem całorocznego
trudu rolnika. W tradycji i historii Naroka zajmują miejsce szczególne. To
wielkie gospodarskie święto od zawsze jednoczyło wszystkich: gospodarzy, robotników rolnych, mieszkańców dworów. Również dzisiaj podczas
przygotowań jednoczy się i mobilizuje
do pracy cała wieś.
tym roku podziękowanie za zebrane
plony połączone było z jubileuszem
780 – lecia istnienia Naroka. Uroczyste
świętowanie rozpoczęła msza święta w
kościele parafialnym pw. św. Floriana. Następną częścią obchodów dożynkowych
był barwny i liczny korowód, podczas
którego Wójt Gminy Marek Leja wraz z
ks. prob. Witoldem Walusiakiem odsłonili
tablicę upamiętniającą jubileusz.

1234 - 2014 - to już 780 lat Naroka

Narok z historią w tle

W

Po przybyciu na boisko mieszkańcy
Naroka oraz liczni goście przenieśli się w
czasy świetności naszego pałacu, którego

namiastką była scenografia. Po salonie
oraz sali rycerskiej przechadzali się dworzanie oraz damy dworu w stylowych sukniach. Pierwsza część programu artystycznego była o tematyce dworskiej, w którą
wprowadzili nas podopieczni Publicznego
Przedszkola z programem Dworzanie - Naroczanie, miejscowa młodzież i ich taniec
prosto z komnat pałacowych oraz turniej
rycerski, podczas którego król Zdzisław I
pasował rycerzy, którzy zmierzyli się ze
sobą w walce na miecze, a także mogli
spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku
do dzika.
Nieodłącznym elementem historii Naroka są owiane tajemnicą liczne legendy, o
których przypomnieli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej, a tym samym

wprowadzili gości w kolejną, śląską część
programu i zarazem przenieśli nasz wzrok
z komnat pałacowych przed śląską chatę.
W tej scenerii mogliśmy zobaczyć gospodynie podczas darcia pierza i konkursu lepienia klusek śląskich na czas, tradycyjny
śląski taniec wykonany przez młodzież
oraz sprawdzić swoje siły w konkursie
znajomości gwary śląskiej.
Zadaniem ostatniej części artystycznej
było ukazanie tradycji i zwyczajów obchodzonych we wsi w ciągu całego roku
kalendarzowego, począwszy od wodzenia
niedźwiedzia poprzez dzień kobiet, kołatki, polter abend, plecienie korony żniwnej
aż po święto Marcina. Całość zwieńczyła
zabawa taneczna do późnych godzin nocnych.
Sołtys Marzena Odziomek i Rada Sołecka serdecznie dziękują wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do
zorganizowania tej uroczystości. My zaś
dziękujemy właśnie pani sołtys i Radzie
Sołeckiej, bo to oni inspirowali mieszkańców do wszelkich przygotowań, dzięki czemu dożynki w Naroku wypadły tak
imponująco!
(red)

Sławice też miały swoje święto plonów

Ciepło i atrakcyjnie
Dożynki w Sławicach zorganizowane zostały 7 września.
Dzień ten rozpoczęła uroczysta msza święta, w której
mieszkańcy podziękowali Bogu za tegoroczne plony. Kolejnym punktem był korowód dożynkowy, w którym brali
udział mieszkańcy ozdabiając w wesoły sposób swoje pojazdy.
Atrakcyjny program artystyczny obejmował występy: Zuzanny Herud, Gminnej Orkiestry Dętej z Dąbrowy, Kapeli Nieznanej, Gminnej Orkiestry Dętej z Komprachcic oraz pokazu tańca towarzyskiego tancerzy z Akademii Tańca Maestro z
Opola. Artyści przyciągnęli na festyn w parku bardzo wielu widzów. Dodatkowym atutem była ładna pogoda.
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Uczestnicy dożynek mogli skorzystać z bogato zaopatrzonego
punktu gastronomicznego, w którym oprócz tradycyjnych potraw
z grilla można było spróbować bigosu „sołtysa”. Organizatorzy
bardzo dziękują wszystkim sponsorom oraz paniom, które przygotowały domowe wypieki.
Podczas dożynek rozstrzygnięty został konkurs o puchar sołtysa w kategoriach: najciekawszy wóz w korowodzie dożynkowym
oraz najpiękniejsza dekoracja dożynkowa. Konkurs na najlepszą
„zagrodę” wygrał warsztat mechaniczny Hubert Dandyk (deokoracja pt. Policyja”), drugie miejsce ex aequo rodzina Kurpiers
z ul. Wiejskiej, Agnieszka i Joachim Ledwig z ul. Krótkiej oraz
rodzina Gerharda Wójcika z ul. Opolskiej. Najciekawszy wóz
dożynkowy przygotowała rodzina Kansy z ul. Strażackiej.

Małgorzata Warsitz

 

SZKOŁY

Fascynujący świat nauki i technologii w PSP Narok

Nowoczesne metody
W grudniu 2013 r. uczniowie klas IVI PSP w Naroku rozpoczęli realizację
zadań w ramach projektu „Fascynujący świat nauki i technologii”. Brali
udział w zajęciach odbywających się
w pracowniach eksperymentalnych
Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Dzieci miały okazję poznać m.in. zasady działania drukarek
3D oraz przyjrzeć się praktycznym
sposobom wykorzystania robotów
w życiu codziennym człowieka. Wiele
frajdy sprawiło im sterowanie różnego rodzaju robotami.
olejne zajęcia wyjazdowe odbyły
się w tzw. gospodarstwach edukacyjnych. Tematem było bliższe poznanie
polskiej fauny i flory. Wielką atrakcją była
wizyta w Naroku mobilnego planetarium.
Dzieci leżąc na materacach, przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej, podziwiały
gwiazdozbiory i słuchały prelekcji na temat budowy wszechświata.
Uczestnictwo w projekcie umożliwiło
przeprowadzenie w szkole badań diagnozujących poziom umiejętności uczniów i
pozwoliło na pozyskanie wielu cennych
pomocy dydaktycznych. Wyniki badań
diagnozujących zostaną wykorzystane w
planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

K

W ramach projektu odbędą się jeszcze
zajęcia dla zdolnych uczniów na uniwersytecie i zostaną przeprowadzone powtórne badania diagnozujące.
Projekt przewidywał
następujące działania:
Działanie I – badania
Przebadanie wszystkich uczniów narzędziami zakupionymi i nieodpłatnie przekazanymi do każdej szkoły. Badanie ma
na celu opracowanie diagnozy i pomocy
uczniom w zakresie:
- trudności w pisaniu, czytaniu, rozumieniu,
- trudności w uczeniu się matematyki,
- potencjału i możliwości humanistyczno-przyrodniczych uczniów.
Diagnoza była przeprowadzana przez
nauczycieli szkoły dwukrotnie: w lutym
2014 r. i w czerwcu 2014 r.
Każda szkoła uczestnicząca w projekcie po jego zakończeniu będzie posiadała profesjonalne programy do diagnozy
trudności i predyspozycji uczniów, co w
znacznym stopniu usprawni realizację zadań wynikających z rozporządzenia MEN
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Działanie II – zajęcia pozalekcyjne
W oparciu o zaproponowany scenariusz
nauczyciele będą mieli możliwość przeka-
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zania uczniom wiedzy i umiejętności w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia mają
na celu zainteresowanie uczniów daną dyscypliną nauki i zachęcenie do pogłębiania
własnej wiedzy.
Zajęcia pozaszkolne – wyjazdy edukacyjne
Działanie III – Regionalne Centrum
Nauki i Eksperymentu:
Zajęcia dla wszystkich uczniów odbywać się będą w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych Regionalnego
Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Są
to pracownie wyposażone w przyrządy do
doświadczeń, m.in. z mechaniki, optyki,
astronomii, muzyki, techniki, nowoczesnych technologii, przyrody, do prowadzenia badań powietrza, wody i zmysłów
człowieka. Mają za zadanie pobudzanie
uczniów do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy.
Działanie IV – zajęcia w instytucjach
kultury i gospodarstwach
edukacyjnych
Zaplanowane zajęcia realizowane będą
w instytucjach kultury (np. kina, teatry,
filharmonie, galerie, muzea itp.) oraz w
gospodarstwach edukacyjnych z terenu
województwa opolskiego.
Działanie V – zajęcia
w ośrodkach akademickich
Zajęcia realizowane będą w ośrodkach
akademickich dla uczniów z klas IV-VI.
Stanowią uzupełnienie zajęć w pracowniach eksperymentalnych Regionalnego
Centrum Rozwoju Edukacji.
Na podstawie materiałów
promocyjnych projektu
„Fascynujący Świat Nauki
i Technologii”
opracowali: M. Sikora i P. Gajos
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Skutki
alkoholu

Muzyczna Przystań z GOKiR

Greco i German w Dąbrowie
Z cyklu muzyczna przystań tym razem na ponad dwie godziny spotkaliśmy się
w ZS w Dąbrowie. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji zorganizował koncert
piosenki francuskiej „Yaga w repertuarze Juliette Greco”.
Artystce z Krakowa towarzyszył ukraiński akordeonista Walentyj Dubrowskyj. Właśnie brzmienie akordeonu w
połączeniu z magnetycznym głosem
„Yagi” niemal przeniosły nas w klimat
paryskich uliczek. „Yaga” zaprezentowała gamę utworów Juliette Greco we

własnej interpretacji, zarówno w języku
francuskim jak i polskim.
Naszym melomanom zaprezentowała się
także Małgorzata Kalińska. W jej repertuarze wysłuchaliśmy po polsku i rosyjsku
piosenek niezapomnianej i uwielbianej w
Polsce Anny German.
(gokir)

Każdego roku alkohol przyczynia się
do 2,5 miliona zgonów ludzi na całym
świecie. To trzeci najczęstszy czynnik
ryzyka przedwczesnej śmierci, utraty
zdrowia i sprawności. Alkohol działa
toksycznie na wiele narządów i wywołuje poważne choroby.
soby nadużywające alkoholu są bardziej podatne na infekcje i choroby
zakaźne, częściej odnoszą urazy czaszki,
ulegają wypadkom i podejmują próby samobójcze. Udowodniono, że już przy stężeniu 0,5 - 0,7 promila alkoholu stajemy
się nadmiernie pobudzeni. Obniża się nasza zdolność do samokontroli i właściwej
oceny sytuacji. Przy wyższym stężeniu
stajemy się drażliwi, możemy gwałtownie
reagować na zachowania innych i posunąć
się do agresji. Kiedy jesteś pod wpływem
alkoholu, możesz być zagrożeniem dla innych. Możesz też sam narazić się na poważne problemy. Nie dopuść do tego, by
alkohol Tobą kierował. Zadbaj o swoje
zdrowie, zanim będzie za późno! Ogranicz
picie alkoholu! Podejmij decyzję dla swojego dobra. Dokonaj trzeźwego wyboru!
Trzeźwy wybór to właściwy wybór!

O

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Dąbrowie
reklama komitetu wyborczego
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