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14 lutego w Hali Sportowej ZS w Dąbrowie odbędzie
się XVI Gminny Turniej Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turko (tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa).

Szczegóły na str. 11

OSP Wrzoski
w strażackiej ekstraklasie!
W krajowym systemie ratownictwa od stycznia znalazła się OSP Wrzoski. Z naszej gminy w krajowym systemie ratownictwa mamy już OSP Żelazna (od 2009
r.) i OSP Sławice (od 2012 r.). Szczegóły na str. 10.
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Święta, święta i po świętach
Opłatkowe spotkanie wójta z ludźmi starszymi i samotnymi w naszej gminie (o
czym poniżej) to tylko jedna z wielu podobnych imprez, które zwykle dominują
na przełomie każdego roku. Ale czas nie stoi w miejscu, więc dziarsko wchodzimy w nowy rok. W aktualnym numerze gazety m.in. ciekawy wywiad z wójtem,
relacja z wyboru sołtysów, o podatkach za 2015 rok. Przyjemnej lektury.

Opłatek dla starszych i samotnych
Przedświąteczną tradycją w gminie jest
organizowane przez OPS w Dąbrowie spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych. Odbyło się ono jak zwykle w restauracji Dąbrowianka, 18 grudnia. Na zaproszenie
wójta przybyło wiele osób, które przywitano
ciepłymi słowami i serdecznymi życzeniami
zarówno od wójta Marka Lei jak i księdza
proboszcza Marcina Bonka. Uroczysty obiad
połączony z opłatkiem poprzedził piękny
występ uczniów II klasy podstawowej ZS w
Dąbrowie. Na stronie 8 relacje z innych spotkań „okołoświątecznych” w naszej gminie.
Gitarowe kolędowanie
Zapraszamy na koledowanie gitarowe,
które odbędzie się w piątek, 30 stycznia, o
godz.17.30. w świetlicy w Chroscinie Opolskiej. Wystąpią uczestnicy koła gitarowego

działającego prze GOKiR w Dąbrowie, które prowadzi Małgorzata Guziałowska.
ZAMCZYSKO
wydarzeniem kulturalnym regionu
Dziennikarze NTO uznali Zamczysko
(Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną)

za imprezę, którą warto docenić na mapie
kulturalnej Regionu i nominowali ją w plebiscycie na Wydarzenie Roku 2014. Czytel-

nicy mieli możliwość głosowania (w formie
sms, przez stronę internetową redakcji nto
oraz przez facebook) na jedno z 5 wydarzeń.
Ogłoszenie wyników nastąpi nie później, niż
30 stycznia na łamach „nto”. U nas szczegóły w lutowym wydaniu gazety.
Czarodziej w Dąbrowie
28 stycznia, o godz. 13.30, dzieci i dorosłych zapraszamy do ZS w Dąbrowie na
Recital Iluzjonisty mistrza Łukasza Podymskiego (na zdjęciu u góry). Przed nami kilkadziesiąt minut edukacyjnego teatru magii z
dużą dawką humoru i edukacji. Dzieci mogą
wystąpić razem z mistrzem, laureatem krajowych konkursów w iluzji scenicznej.
Informacja GSW
Walne Zgromadzenie Gminnej Spóki
Wodnej odbędzie się 29.01.2015 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Dąbrowa. Dyżur w Gminnej Spółce wodnej od 13.01.2015 r. odbywać się
będzie w UGD w każdy wtorek tygodnia
w pokoju nr. 210.
Biblioteki czekają na dzieci
W okresie ferii zimowych zapraszamy
wszystkie dzieci na zajęcia w bibliotekach
działających w Gminie Dąbrowa. Zajęcia
organizowane są w godzinach funkcjonowania bibliotek.
(r)

Czas na składanie wnisoków do 13 lutego w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa

Dotacja na usunięcie wyrobów azbestowych
Wójt Gminy Dąbrowa informuje
o wstępnym naborze wniosków o
udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości
znajdujących się na terenie Gminy
Dąbrowa.
niosek wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do
nieruchomości oraz innymi załącznikami (druki dostępne w urzędzie

W


gminy i na stronie internetowej: www.
gminadabrowa.pl) należy składać w
terminie od 2 do 13 lutego br. w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120
Dąbrowa.
O zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania decyduje kolejność złożenia
kompletnego wniosku, w ramach dostępnych środków finansowych. Pierw-

szeństwo w otrzymaniu dofinansowania
zadania mają wnioskodawcy, którzy w
roku 2014 nie otrzymali dofinansowania,
a złożyli nowy, zaktualizowany wniosek
w bieżącym naborze.
Dodatkowych informacji udzielają
pracownicy Biura Gospodarki Odpadami
(pokój nr 11) – tel. 77 464 10 10 w. 111
lub 77 464 10 58.

(gw)
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W styczniu wybieraliśmy sołtysów i rady sołeckie w 8 miejscowościach

Nowa twarz w Dąbrowie
Początek roku w naszej gminie to maraton wyboru nowych sołtysów i rad
sołeckich. Wybieraliśmy ich kolejno w Nowej Jamce (4.01.2015 r.), Wrzoskach (5.01.2015 r.), Żelaznej (6.01.2015 r.), Prądach (7.01.2015 r.), Dąbrowie (8.01.2015 r.), Naroku (9.01.2015 r.), Karczowie (10.01.2015 r.)
i Mechnicach (11.01.2015 r.). W wielu sołectwach nie odnotowano niespodzianek, a więc zwyciężyli poprzedni sołtysi, ale była też jedna wielka
sensacja no i mamy jeden wakat...
Nowi-starzy
W Nowej Jamce nadal rządził będzie Andrzej Pochopień (emeryt, który nie lubi
siedzieć w domu z założonymi rękami), a
we Wrzoskach Piotr Fikus (rolnik z pasji i
zawodu). Identycznie w Prądach, gdzie jedyny kandydat na sołtysa, Andrzej Piotrowicz (operator prasy... numerycznej zawodowo, prywatnie świetny organizator życia
społecznego w swojej wsi), otrzymał 100%
poparcia! Podkreślić należy niespotykaną,
frekwencję wyborczą w czasie głosowania.
Kadrowej zmiany nie będzie także w
Naroku. Startująca na kolejną kadencję
Marzena Odziomek (wyjątkowo uzdolniona plastycznie swoją pasją powoli zaraża ludzi nie tylko w Naroku) uzyskała 96%
poparcie wśród wyborców przybyłych na
zebranie wyborcze.
Kolejny nowy-stary sołtys zwyciężył w
Karczowie, gdzie również odnotowano bardzo wysoką frekwencję wyborczą. Do wyborów wystartowało 2 kandydatów, a zdecydowane zwycięstwo odniósł Józef Gerc
(kierowca, operator sprzętu, a po pracy miłośnik sportu i czynnego wypoczynku). Dotychczasowy sołtys uzyskał 71% poparcia.
W Mechnicach na sołtysa startowała Teresa Kowolik (przez lata księgowa, obecnie handlowiec, szefowa wsi od prawie 20
lat), która uzyskała mandat na kolejną kadencję przy 100% poparciu.
Niespodzianka w Dąbrowie
Za taką należy uznać przebieg zebrania
wyborczego w Dąbrowie. Po 20 latach rzą-

w niektórych sołectwach frekwencja była
bardzo, bardzo słaba!
Wakat w Żelaznej
Za to w Żelaznej sołtysa nie wybrano. Ustępujący Robert Samsel nie wyraził zgody na
dalsze sprawowanie mandatu (obowiązki
zawodowe), ani też żaden mieszkaniec Żelaznej nie zgodził się na poddanie się procedurze tajnego wyboru. W tej sytuacji, od 14
stycznia 2015 roku, funkcję sołtysa przejął
Przewodniczący Rady Sołeckiej Józef Przybyła i sprawował ją będzie do czasu wyboru
nowego sołtysa. O dacie nowych wyborów
w Żelaznej zdecyduje Rada Gminy.
Podziękowania
dla komisji wyborczych

Elżbieta Mojzyk po wyborze na sołtysa
Dąbrowa podziękowała za dotychczasową pracę poprzedniczce Wiesławie Zarwańskiej (my także dziękujemy!) i zapowiedziała, że ostro bierze się do pracy.
dów Wiesławy Zarwańskiej, nowym sołtysem wybrano Elżbietę Mojzyk (pracownik
Urzędu Gminy Dąbrowa). Godna podkreślenia okazała się frekwencja. Nigdy do tej
pory w historii organizowania zebrań wiejskich i zebrań wyborczych w Dąbrowie nie
uczestniczyła tak duża liczba mieszkańców.
Na zebranie wyborcze przyszło aż 136 osób!
Lokal wyborczy ledwo pomieścił wszystkich
wyborców. Oddajmy jednak sprawiedliwość,

Pełnomocnik wójta ds. wyborów dziękuje
komisjom wyborczym wyłonionym z mieszkańców sołectw za podjęcie się tego zadania.
Zachowano bezwzględną i kontrolowaną
społecznie (w obecności wyborców w lokalu wyborczym) staranność i sumienność w
rachowaniu głosów. Komisjom wyborczym
przypadło także zweryfikowanie listy wyborców pod kątem zamieszkania wyborcy w
sołectwie. Było to istotne, bowiem w jednym
sołectwie zdarzyło się, że komisja wyborcza
w wyniku analizy zapisów dostrzegła osobę,
która w dniu wyborów nie ukończyła 18 lat,
a inna wpisana była dwukrotnie na listę.
Ostatnim akcentem wyborów będzie
wręczenie zaświadczeń nowo wybranym
sołtysom i radom soleckim przez Wójta
Gminy Marka Leję.
W najbliższym okresie w Urzędzie Gminy zaplanowano serię spotkań sołtysów i
rad sołeckich z Wójtem, w celu zapoznania nowo wybranych z zadaniami poszczególnych sołectw.
Wybranym sołtysom i członkom rad
sołeckich życzymy nieustającego pasma
sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców.

redakcja

Od lewej sołtysi, którzy ponownie poddali się woli wyborców i pozostali gospodarzami swoich sołectw na następną kadencję: Piotr
Fikus (Wrzoski), Józef Gerc (Karczów), Teresa Kowolik (Mechnice), Marzena Odziomek (Narok), Andrzej Piotrowicz (Prądy), Andrzej Pochopień (Nowa Jamka). Puste miejsce czeka na zdjęcie zmiennika Roberta Samsela w Żelaznej.

STYCZEŃ

 

KONCERTY

Koncerty w Dąbrowie i Opolu ze szczytną ideą w tle

Dla Piotra i Pawła „Pomóż, daj nadzieję”
Piotr i Paweł Bil, chłopcy z Dąbrowy, od lat zmagają się z ciężką chorobą metaboliczną. Mimo wielu przeciwności
razem z rodzicami nie dają się chorobie. Mają też wielu przyjaciół, o czym co roku możemy sie przekonać podczas
koncertów, które organizowane są właśnie na rzecz naszych chłopaków. Pomoc dla Pawła i Piotra w postaci
darowizny finansowej można przekazać na konto „Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej” numer: 34 1680 1235 0000 3000 1461 2426 z dopiskiem „Dla Pawła i Piotra Bil”. Jednocześnie będziemy wdzięczni za przekazanie 1% podatku dla chłopców
KRS: 0000273196 z dopiskiem „Dla Pawła i Piotra Bil” OPP: Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji
Neurologicznej i Funkcjonalnej.

Koncert w Dąbrowie
10 stycznia 2015 r. w kościele parafialnym w Dąbrowie, odbył się
koncert, kolejny z cyklu „Pomóż,
daj nadzieję”, na rzecz chorych
braci Piotra i Pawła Bil. Tym razem
gościem specjalnym koncertu była
Orkiestra Symfoniczna Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II st. w Opolu, pod dyrekcją Huberta Prochoty. Orkiestra przygotowała i zaprezentowała cykl 19 kolęd z różnych
stron świata w opracowaniu Toma
Kennedy’ego.
Koncert w Opolu
11 stycznia w kościele św. Apostołów
Piotra i Pawła w Opolu miał miejsce
koncert, w którym prawie 200 chórzystów, z dwunastu szkół z Opola, a
także z Dąbrowy, współpracujących
w ramach programu „Śpiewająca Polska” oraz Stowarzyszenia Opolszczyzna Śpiewa, wyśpiewało chwałę narodzonemu Dzieciątku.
„W kole kolędujmy”, to cykl corocznych koncertów Bożonarodzeniowych



W drugiej części koncertu wystąpił
prawie 60-osobowy chór połączonych
głosów uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dąbrowie oraz parafialnej
scholi „Gaudium”, przygotowany przez
Dorotę Słomkę, który wykonał kolędy z
towarzyszeniem orkiestry PSM w Opolu.
W czasie koncertu wystąpił również Zespół Instrumentów Dętych-Junior Opole
Brass, przygotowany przez Piotra Waloszczyka. Między występami orkiestry,
wszyscy zgromadzeni wspólnie kolędowali u żłóbka Nowonarodzonego przy
akompaniamencie organowym Klemensa Adamskiego.

Uczestnicy koncertu mieli również możliwość spotkania bohaterów koncertu, czyli
Piotra i Pawła oraz ich rodziców. Tym razem usłyszeliśmy od nauczycieli uczących
chłopców, w jaki sposób Piotr i Paweł wykorzystują swoje zdolności i umiejętności
i jakie odnoszą sukcesy w pracy nad sobą.
A sukcesów jest całkiem sporo…
Cieszymy się, że kolejny koncert Bożonarodzeniowy był interesującym wydarzeniem muzycznym, który skupił ludzi
wrażliwych, kochających muzykę, a przy
tym czułych na los drugiego człowieka,
ludzi chcących nieść pomoc i wsparcie.
Dorota Słomka, Klemens Adamski

prezentujących dokonania chórów Opolszczyzny. Tym razem koncert miał charakter charytatywny, na rzecz Piotra i Pawła
Bilów z Dąbrowy. Chóry zaśpiewały kolędy zarówno w tradycyjnym opracowaniu,
z towarzyszeniem zespołu smyczkowego,
jak również w opracowaniu nowoczesnym, przy akompaniamencie zespołu El12
Opole Politechnic Band, pod kierunkiem
Przemysława Ślusarczyka.
To niezwykłe wydarzenie muzyczne
zgromadziło wielu widzów i słuchaczy,
pragnących nie tylko posłuchać muzyki i

zaśpiewać kolędy, lecz również objąć ciepłym gestem, modlitwą i dobrym słowem
chłopców, Piotra i Pawła, uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie, którzy noszą imiona
świętych patronów kościoła, w którym koncert miał miejsce. W gronie wykonawców
koncertu była spora grupa z Dąbrowy. To
dlatego, że staramy się ich wspierać od momentu, kiedy usłyszeliśmy o ich chorobie. A
patrząc, jak rozwijają się, a przy tym walczą z chorobą, uczymy się jakie należy mieć
podejście do życia - pełne zaufania do Pana
Boga i pełne pracy nad sobą…
(sł)
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WAŻNE DLA WSZYSTKICH

Komprachcice

Prószków

Tułowice

Inne gminy

Niemodlin

Stawka uchwalona
na 2015 r. (w zł) w
Gminie DĄBROWA

PODATEK od NIERUCHOMOŚCI

Stawka MAX. na
2015 r. (w zł)

Stawka na 2014 r.
w Gminie Dąbrowa
(w zł)

Wysokość stawek podatku
od nieruchomości w 2015 roku

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

0,82

0,90

0,84

0,85

0,87

0,86

0,87

4,56

4,58

4,58

4,58

4,54

4,58

4,58

0,23

0,47

0,25

0,37

0,41

0,47

0,34

0,70

0,75

0,71

0,75

0,70

0,75

0,74

18,00

23,13

19,00

21,13

21,10

20,00

21,48

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

10,75

10,80

10,80

10,80

10,78

10,80

10,80

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

4,50

4,70

4,55

4,70

4,67

4,70

4,68

4,15

7,77

4,30

5,80

6,10

5,30

7,77

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchi
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni

2. od budynków i ich części
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospdarczej zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

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

od budowli - 2 % wartości

WYJAŚNIENIE:
Tabelka prezentuje uchwalone
stawki podatków obowiązujące na terenie Gminy Dąbrowa.
Dla porównania prezentujemy stawki w gminach sąsiednich oraz maksymalne stawki
przygotowane przez Ministra
Finansów. Wzrost stawek maksymalnych na rok 2014, w stosunku do roku 2013, poniekąd
wymusza na nas również nieznaczny wzrost wysokości po-

STYCZEŃ

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

malnej). Ciągle bardzo niską
stawkę utrzymujemy w punkcie
2e, czyli dla powierzchni garaż,
starych stodół i pomieszczeń
gospodarczych
niewykorzystywanych rolniczo (4,30 przy
maksymalnym 7,77). Stosujemy także stosunkowo niskie
podatki dla powierzchni zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej (19,00 zł
przy 23,13 maksymlanie).

Skarbnik Gminy



JUBILEUSZE

Listy gratulacyjne od wójt za jubileusz 60 lat życia we dwoje

Wyjątkowe pary w gościnie u wójta!
Zwykle wójtowie, burmistrzowie i
prezydenci goszczą u siebie pary, które
wspólnie przeżyły pół wieku. Od czasu
do czasu można też świętować 60 lat pożycia małżeńskiego - wyczyn nie lada, o
którym pomarzyć mogą tylko nielicz-

ni. Na zaproszenie i z inicjatywy wójta Gminy Dąbrowa Marka Lei w jego
gabinecie 12  grudnia gościły aż cztery
takie pary: Teresa i Stanisław Bartków
(Karczów), Józef i Katarzyna Wygiera
(Skarbiszów), Jadwiga i Karol Nowak

(Chróścina), Martha i Josef Przibilla
(Mechnice). Spotkanie trwało ponad
dwie godziny, przebiegało w niezwykle miłej i przyjacielskiej atmosferze.
Oprócz kwiatów wójt jubilatom wręczył
także specjalne listy gratulacyjne.

wiW przedszkolu w Naroku szybciej obchodzono Dzień Babci
i Dziadka. Wszystko z powodu zbliżających się ferii. Maluchy zagrały „Dziewczynkę z zapałkami” Andersena, mówiły piękne wierszyki, a babcie i dziadkowie promienieli z
dumy! Wszystko świetnie zorganizowane przez dyrektor
przedszkola Gizelę Przybyłę, pracowników przedszkola i
niektórych rodziców, którzy upiekli pyszne ciasto



Przedszkolaki z Naroka na Dzień Babci i Dziadka

Dumni „dziadkowie”
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Apel Wójta

ZAPROSZENIE

Zima nas nie rozpieszcza, ale ostrożności nigdy za wiele. W związku z
okresem zimowym, apeluję do wszystkich mieszkańców gminy Dąbrowa o
rozwagę. Pamiętajmy o właściwym
ubiorze, nie przebywajmy poza domem dłużej niż jest to konieczne.
Dogrzewając mieszkanie koniecznie pamiętaj o użytkowaniu kuchenek gazowych,
grzejników elektrycznych czy grzejników
katalitycznych zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed snem lub wyjściem z domu
urządzenia te bezwzględnie wyłącz. Pamiętaj o zapewnieniu drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych. Zaniedbania w tym zakresie są najczęstszą
przyczyną zatruć.
Pamiętaj o sąsiadach, szczególnie o samotnych i chorych. Jeżeli nie możesz im
pomóc, to w razie potrzeby powiadom
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie
(tel. 77 464 10 71) lub Urząd Gminy (77
464 10 10).
Apeluję do rodziców i opiekunów o
szczególny nadzór w zakresie bezwzględnego zakazu wykorzystywania zamarzniętych rzek, stawów i innych zbiorników. Są
to miejsca bardzo niebezpieczne, na których rozegrało się już wiele tragedii.
Właścicielom i administratorom budynków i obiektów budowlanych przypominam o obowiązku, w razie potrzeby, odśnieżania chodników i usuwania nawisów
lodowych i zalegających warstw śnieżnych
z dachów.
Wójt Gminy Dabrowa
Marek Leja
Zdjecia z wystawy pt. „Widok na
dawny powiat opolski”. Prezentację
eksponowano w filii bibliotecznej w
Chróścinie od 24.11 do 5-12.2014 r.
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Wystawa w bibliotece w Chróścinie

Dawny powiat opolski
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Na przełomie grudnia i stycznia iskrzyło od imprez związanych ze świętami i... zabawą. Poniżej migawki z
kilku miejscowości.
Babska inwazja w Sławicach
W sali OSP Sławice (10 stycznia) odbyła
się zabawa „I Sławicki Babski Comber”, w
której wzięło udział 80 kobiet. Każda wykazała się kreatywnością i dystansem do samej

siebie. Królowały przepiękne przebrania i
rewelacyjne nastroje. Wspólnie przygotowany szwedzki stół obfitował w przystawki,
sałatki, kanapki i ciasta. Pomimo niewielkiej
przeszkody, jaką był prawie dwugodzinny
brak prądu, impreza przebiegała w doskonałej atmosferze. Nawet fakt, że bawiły się
trzy pokolenia kobiet nie stanowił bariery
- wręcz przeciwnie dziewczyny się zintegrowały i tryskały dowcipem. Jedną z atrakcji
były odwiedziny Elvisa Presley’a, który poprowadził krótką lekcję tańca. Nie zabrakło
konkursów i wspólnego śpiewania. Panie
otrzymały pamiątkowe znaczki i już pytały,
czy można się wpisywać na listę przyszłorocznej zabawy.

Opłatki, kolędowanie, przebierańce - oj działo się!

Świątecznie i rozrywkowo
masz. W szkolnych klasach stoły uginały się
pod ciastami i piernikami upieczonymi przez
rodziców. Nie brakowało również bożonarodzeniowych ozdób i cieszącej się ogromnym
zainteresowaniem loterii fantowej.

włożyli rodzice młodych aktorów, którzy
przyrządzili doskonałe potrawy wigilijne i
ciasta, a także zadbali o dekorację sali.
Mikołaj w Skarbiszowie
Święty Mikołaj odwiedza dzieci w różnych zakątkach świata. Tegoroczna nietypowa aura nie zmyliła go i pomimo braku
białego puchu, 6 grudnia pojawił się u dzieci

Kolędowanie w parku
4 stycznia już po raz trzeci odbyło się
sławickie kolędowanie w parku. Przy ognisku można było rozgrzać zmarznięte
ręce, a organizatorzy zapewnili również
strawę dla ciała.
Opowieść Wigilijna
w Dąbrowie
Magię Świąt Bożego Narodzenia można
było odczuć w ZS w Dąbrowie już kilka
dni przed Wigilią. Uczniowie i rodzice pod
okiem nauczycieli przygotowali przedstawienie bożonarodzeniowe pt. „Opowieść
Wigilijna” (wg Dickensa). Piękna scenografia, muzyka i wspólne kolędowanie wraz z
anielskim chórem składającym się z uczniów
oraz nauczycieli i pracowników ZS w Dąbrowie spowodowało, że przez ten czas wszyscy
czuli się jak jedna wielka rodzina. Po przedstawieniu przyszedł czas na Świąteczny Kier-



w Skarbiszowie. Na jego powitanie dzieci
wyśpiewały piosenkę. W zamian Święty Mikołaj obdarował milusińskich słodkimi podarkami. Kiedy Mikołaj wyruszył w dalszą
podróż, Diablica zorganizowała dzieciom
zabawy ruchowe, konkursy oraz zajęcia plastyczne.

Bal czarownic,
sylwestrowe country
i kolędowanie po latach
Wspaniale udała się zabawa andrzejkowa, na którą mieszkańcy Prądów przybyli poprzebierani za wróżki, czarownice,
itp. To był prawdziwy bal czarownic! W
jego trakcie wystąpiła m.in. para taneczna
z mistrzowskimi uprawnieniami klasy C
- Marcin Kosek i Oliwia Paroń (Szkoła
Tańca Fallaway z Opola). Największą jednak atrakcją tego popołudnia było wspólne
kolędowanie po całej wiosce. W ten sposób
przywrócono tradycję sprzed kilkudziesięciu
lat, gdy również mieszkańcy kolędowali po
domostwach. Szczególnie wzruszeni byli
starsi mieszkańcy Prądów, wielu pamiętało
„tamto kolędowanie”. Rada Sołecka marzy,
aby za rok wszystko powtórzyć i obserwując
zaangażowanie mieszkańców wydaje się to
więcej niż prawdopodobne.
(r)

Opłatek w Naroku
„Dziś do Betlejem trzeba nocą iść…” - to
motto spotkania opłatkowego, które odbyło
się 17 grudnia PSP w Naroku. Uczniowie
szóstej klasy wraz z rodzicami i wychowawcą zaprosili na nie m. in.wójta Marka Leję
oraz ks. proboszcza Witolda Walusiaka.
Szóstoklasiści przedstawili gościom jasełka
bożonarodzeniowe, zadbali także o dekorację i oprawę muzyczną inscenizacji. Ogromny wkład pracy w przygotowanie spotkania
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„Deutsch-Wagen-Tour” to kolorowy
język niemiecki z dostawą do ucznia.
W 2009 roku w trasę po całej Polsce
wyruszyło pięć niezwykłych samochodów, z których każdy wyposażony
został w starannie wybrane i opracowane materiały dydaktyczne i promocyjne. Dzięki „Deutsch-Wagenom”
animatorzy projektu docierają do
najdalszych zakątków Polski i przeprowadzają z dziećmi i młodzieżą w
każdym wieku wyjątkowe warsztaty.
W grudniu, na zaproszenie nauczycielki języka niemieckiego ze szkoły
w Sławicach, Gabrieli Burczek, kolorowy samochód zajechał także do ich
szkoły.
- Zadaniem projektu jest motywowanie
uczniów i inspirowanie nauczycieli. Stawiamy na niekonwencjonalne metody i na
naukę poprzez śmiech i zabawę - powiedziała nam Małgorzata Urlich-Kornacka, która dla sławickiej młodzieży prowadziła te niezwykłe zajęcia.
- Ale jaja! - to dosyć oryginalne zdanie,
które podczas wyjątkowej lekcji wykrzy-

Nauczać można na różne sposoby

Niemiecki na bardzo wesoło

czał jeden z uczniów. Ale nie dziwmy się,
dzieciaki były zachwycone. Mnóstwo zabaw, wręcz wygłupów, ale wszystko znakomicie połączone z nauką niemieckiego. - Uczniowie nawet nie zdawali sobie
sprawy, że choć się bawili i wydurniali, to
jednak przede wszystkim chłonęli język naszych zachodnich sąsiadów - mówiła zachwycona lekcjami nauczycielka z PSP w
Sławicach, Gabriela Burczek.
Tę znakomitą formę nauki polecamy
nauczycielom i uczniom wszystkich naszych szkół i przedszkoli w gminie. A jak
to uczynić? Odsyłamy na stronę www.
deutsch-wagen-tour.pl
(red)

Ceramiczne inspiracje

Zimowe obrazy
Dzieciaki z dąbrowskiej
szkoły uważają, że glina daje
wiele możliwości. Uczestnicy warsztatów ceramicznych nie lubią uproszczonego myślenia o ceramice, że
to tylko wazoniki, kubeczki,
garnki, aniołki itp. Ceramikę można „ugryźć” na wiele sposobów. Można ją np.
fantastycznie zaaranżować
we wnętrzu, nie tylko jako
donice, wazony itp., ale np.
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obrazy ceramiczne, niebanalne kafle lub rzeźby. Możliwości są nieograniczone.
Podczas zimowego spotkania z artystką ceramikiem,
Katarzyną Urbaniak, młodzi
rzeźbiarze z plastra gliny tworzyli zimowe obrazy (pejzaże). Najpierw w ruch poszły
wałki. Dzieci zapoznały się z
historią reliefu, następnie rysowały na płytce góry, chatę,
zaspy, drzewa pokryte czapa-

mi śniegu, bałwanki i wydrapywały (wydłubywały) projekt specjalnymi narzędziami.
Aby uzyskać bardziej wypukłą płaszczyznę 3D niektóre
elementy zostały doklejane.
Każdy wybrał do swojego
obrazu kolory szkliw i nikt już
nie może doczekać się efektu
końcowego…
Jeśli więc lubisz kreatywnie
spędzać czas i zdobywać nowe
umiejętności. to dołącz na warsztaty ceramiczne. Zapraszamy tych, którzy nigdy nie mieli
styczności z gliną jak również
tych, którzy posiadają już pewne doświadczenie.
Renata Planert – Palak

 

OSP

Kronika strażacka (XI, XII 2014)

Szęśliwy spokój
Listopad i grudzień okazały się
spokojnymi miesiącami pod
względem wyjazdów. Odnotowano cztery zdarzenia. Nie
obyło się natomiast bez osób
poszkodowanych w wypadkach drogowych. Dotyczy to
zdarzeń koło Przeczy (powiat
brzeski) i Skarbiszowa.
Listopad
5.11: Gniazdo os w wejściu do świetlicy
w Ciepielowicach. OSP Dąbrowa wyjechał do zdarzenia o godz. 12.33.
Grudzień
1.12: Wypadek drogowy z udziałem
samochodu osobowego przed Przeczą
– 2 osoby ranne. OSP Dąbrowa wraz
z JRG 3 Niemodlin, JRG Brzeg i OSP

Lewin Brzeski wyjechali do zdarzenia
o godz. 8.34.
7.12: Pomoc Policji w otwarciu mieszkania w Dąbrowie. OSP Dąbrowa wraz
z JRG 3 Niemodlin wyjechał do zdarzenia o godz. 5.36.
10.12: Zwisający konar nad jezdnią
w Niewodnikach. OSP Narok wyjechało do zdarzenia o godz. 15.23.

12.12: Ćwiczenia w Zespole Szkół
w Chróścinie. OSP Dąbrowa wraz
z JRG 1 i 2 Opole wyjechali do zdarzenia o godz. 12.10.
13.12: Wypadek drogowy na DK 94
(Skarbiszów)– zderzenie dwóch samochodów ciężarowych - 1 osoba ranna. OSP
Dąbrowa wraz z JRG 2 Opole wyjechali
do zdarzenia o godz. 9.45.
Dh Karol Widacha

Statystyka wyjazdów jednostek OSP w Gminie Dąbrowa w 2014 roku:
Jednostka
OSP Dąbrowa
OSP Chróścina
OSP Narok
OSP Sławice
OSP Wrzoski
OSP Żelazna
Razem

Pożary
52
14
4
7
11
9
97

Miejscowe Alarmy
zagrożenia fałszywe
23
1
5
1
4		
3		
8
2
4
1
47
5

Ćwiczenia
4
1
2
3
2
3
15

Razem
80
21
10
13
23
17
164

Z 6 jednostek OSP w naszej gminie już 3 znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OSP Wrzoski w strażackiej ekstraklasie
Cztery kolejne ochotnicze straże pożarne znalazły się w krajowym systemie ratownictwa, w tym z gminy
Dąbrowa OSP Wrzoski (obok Polskiej
Nowej Wsi, Budkowic i Antoniowa).
Można by rzec, że dla strażaków
ochotników to swoisty awans do ekstraklasy!
Wcześniej, w krajowym systemie ratownictwa znalazły się z naszej gminy OSP
Żelazna (2009 rok) i OSP Sławice (2012
rok). Wszelakie wymogi spełnia także
OSP Dąbrowa i należy się spodziewać,
że z naszej gminy jest następna w kolejce.
Przypomnijmy, że na terenie naszej gminy
znajduje się sześć jednostek OSP.
Aby zostać zakwalifikowanym do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
jednostka musi spełniać szereg wymogów,
m.in: posiadać co najmniej jeden średni
lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, mieć przynajmniej 12 wyszkolonych
ratowników, dysponować skutecznym systemem łączności powiadamiania i alar-

mowania czy korzystać z urządzeń łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby
działań ratowniczych.
Jednostki znajdujące się w KSRG mogą
działać nie tylko na terenie gminy, ale także w powiecie opolskim i samym Opolu.
W związku z położeniem geograficznym
Wrzoski specjalizują się w niesieniu pomo-

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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cy ofiarom wypadków samochodowych.
Miejscowość leży bowiem w pobliżu dróg
krajowych nr 46 i 944. Ale oczywiście nie
tylko, bo w przeciwnym razie nie znalazłyby się w strażackiej ekstraklasie. Strażakom z Wrzosek oczywiście gratulujemy
i życzymy jak... najmniej pracy.
(red)

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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GOKiR, KSIĄŻKI

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza!

„Żelazna Piłka”
Siatkarzy amatorów zapraszamy do udziału w VI Gminnym
Turnieju Piłki Siatkowej „Żelazna Piłka”. Zawody zostaną
rozegrane 31 stycznia 2014 r. (początek godz. 9.00), w
świetlicy wiejskiej w Żelaznej. Najlepsi otrzymają pamiątkowe Puchary od organizatora, czyli GOKiR w Dąbrowie.
potkania rozgrywane będą systemem „drabinkowym” (do
dwóch przegranych). Dane spotkanie na swoją korzyść
rozstrzyga zespół, który jako pierwszy wygrywał dwa sety (do
15 punktów, bez względu na 2-punktową przewagę).
Przypomnijmy, że przed rokiem w finale rywalizacji Żelazna
3-0 pokonała Sławice. Na zdjęciu triumfatorzy zawodów.

(gokir)

To już XVI Turko!

S

14 lutego w Hali Sportowej ZS w Dąbrowie odbędzie się
XVI Gminny Turniej Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turko (tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa). Uczestnicy
zmierzą się w 9 kategoriach wiekowych: młodzik (młodziczka), kadet (kadetka), juniorka (junior), senior (seniorka), oldboj.
posób przeprowadzenia zawodów zostanie podany w dniu zawodów (zależny od ilości uczestników). Zawodniczki i zawodnicy
mogą zgłaszać udział w dniu zawodów w godz. 8.30 - 9.00. Obok klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych, prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa dla miejscowości z gminy Dąbrowa. Zawodnicy, zajmując kolejne miejsca w swojej kategorii, zdobywać będą
punkty do klasyfikacji drużynowej. Przed rokiem czołowe miejsca zajęły: 1. Niewodniki, 2.Dąbrowa, 3. Narok. Organizatorami imprezy są:
GOKiR w Dąbrowie, Wójt Gminy oraz Gminne Zrzeszenie LZS w
Dąbrowie.
(gokir)

S

Zapraszamy do bibliotek w Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej

Warto przeczytać
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!
Tytuł: Tajemnica Pani Ming
Autor: Eric-Emmanuel Schmitt
Pani Ming, mądra, serdeczna kobieta,
uwielbia opowiadać o dziesięciorgu swoich
dzieci. Liczna rodzina zdaje się być jej całym światem. Główny bohater, przyjezdny z
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Europy, odwiedzający współczesne Chiny,
jest zafascynowany jej osobą. Wiedziony
ciekawością postanawia odkryć największy
sekret pani Ming, dowiedzieć się, co kobieta
skrywa za fasadą swoich poruszających, choć
niewiarygodnych opowieści. W swojej nowej
książce Schmitt z właściwą sobie wrażliwością jeszcze raz dotyka najskrytszych tajemnic ludzkiej duszy, mistrzowsko odmalowuje
emocje, o których najtrudniej jest mówić.
Tytuł: 365 jednominutowych opowieści na dobranoc
Autor: Opracowanie zbiorowe
Kajtek, Natka, Marcel i Felek każdego
dnia roku przeżywają wspaniałe przygody.
Dołącz do nich i dowiedz się, co ciekawego
działo się u nich, dzień po dniu. Opowieść
rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia. W książce znajdziecie 365 przygód oraz
wiele zabawnych ilustracji. Przeczytanie
jednej historyjki zajmie tylko minutę. Zanurzcie się we wspaniałym świecie czwórki
uroczych przyjaciół!
(red)

ZAPRASZAMY!
Zapraszamy do skorzystania
z darmowych szkoleń w ramach
lokalnego planu działania „Internet okno na świat Starszaków”.
Są to bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu dla
osób 50+.
ajęcia przewidziano w dwóch naszych bibliotekach - Dąbrowie
i Chróścinie. Wszelkie informacje
w bibliotece w Dąbrowie, ul. Powstańców Śl. 2, tel. 77 464 10 56. Planuje się
zajęcia dwa razy w tygodniu do czerwca 2015 roku.
Czego się można nauczyć? Jak zwiedzić świat lub zaplanować podróż marzeń
nie ruszając się z domu. Porozmawiać
z rodziną i znajomymi bez opłat, w dodatku widząc ich na ekranie podczas
rozmowy. Zrobić tanie zakupy. Zapłacić
rachunki. Możliwości jest dużo, dużo
więcej!
Możliwe jest zorganizowanie zajęć
indywidualnych w domu zainteresowanego przy obecności 4 osób.

Z
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