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Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Dąbrowa,
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją
i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,
ale przede wszystkim by Wielkanoc
umocniła Waszą wiarę,
podniosła na duchu
i napełniła Wasze serca radością.
Wójt Gminy Dąbrowa
Marek Leja

reklama
reklama

lek.med. Mariusz Bednarski
przyjmuje pacjentów w każdy czwartek
w godzinach 16.00 do 18.00
konsultacje, porady, recepty, zwolnienia lekarskie
w CARITAS Diecezji Opolskiej
w Dąbrowie ul. Powstańców Śląskich 2
Rejestracja wizyt wyjazdowych i szczegółowe
informacje pod nr telefonu 501 450 037
reklama

Relacje z IV ligi na stronie 5

Mechnice już grają!
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Newsletter Gminy Dąbrowa

Zanim nadejdą... święta
Wszyscy już żyją świętami Wielkanocnymi, ale póki co, zapraszamy do lektury
naszej gazety, w której oczywiście nie brakuje elementów związanych ze świętami. Z innych rzeczy zwracamy uwagę na trwającą rekrutację do gminnych
przedszkoli oraz zapowiedż jubileuszowego Wojewódzkiego Konkursu Młodych
Talentów Poetyckich „Złote Pióro” - szczegóły na stronie obok.
Łukasz Wicher nowym prezesem
GZ LZS
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie, które odbyło się 26
lutego wybrano nowe władze.Do nowego
Zarządu GZ LZS zgłoszono 7 kandydatów, z których delegaci w głosowaniu tajnym wybrali 5. Są nimi: Michał Winsze
(Karczów), Tomasz Kotula (Mechnice),
Piotr Komenda (Mechnice), Łukasz
Wicher (Sławice), Krystian Gładki
(Wrzoski). Nowo wybrany Zarząd zdecydował, że prezesem GZ LZS będzie
Łukasz Wicher, natomiast jego zastępcą
Tomasz Kotula. Przypomnijmy, że poprzednim prezesem GZ LZS był Kazimierz Filipiuk, który z kolei zasąpił Idalię Wojciechowską.

Piękna sala w Nowej Jamce
Staraniami sołtysa Nowej Jamki tamtejsza świetlica z miesiąca na miesiąc
pięknieje. Na zdjęciu widzimy ją po kolejnym ulepszeniu, choć tylko z jednej
strony. - Nie widać kącika na garderobę,
a w planach mam jeszcze postawienie
specjalnej szafki na puchary zdobywane
przez mieszkańców naszej wioski - tłumaczy sołtys Andrzej Pochopień.
Życzenia dla sołtysów
11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa.
Przy tej okazji wszystkim „szeryfom” na-



szych sołectw życzymy udanej służby dla
własnej społeczności, a prywatnie zdrowia, zdrowia, zdrowia. Przypominamy,
że w naszej gminie sołtysami są: Elżbieta Mojzyk (Dąbrowa), Helena Cisowska (Ciepielowice), Andrzej Pochopień
(Nowa Jamka), Mateusz Brosławski
(Lipowa), Jadwiga Kozibroda (Skarbiszów), Józef Gerc (Karczów), Marzena
Odziomek (Narok), Mariola Wieczorek
(Niewodniki), Janusz Warsitz (Sławice), Piotr Fikus (Wrzoski), Magdalena
Podsada (Chróścina), Teresa Kowolik
(Mechnice), Czesław Grabarz (Siedliska), Andrzej Piotrowicz (Prądy). Na
nowego sołtysa czekamy w Żelaznej.
Mammograf w Dąbrowie
6 marca panie miały możliwość bezpłatnego badania mammograficznego
pod hasłem „zbadaj się i zyskaj spokój” w ramach Populacyjnego Programu

Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Badania odbyły się przy budynku OSP
w Dąbrowie (zdjęciu u dołu). Program
współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego w zakresie profilaktyki i wykrywania raka piersi.
Medal dla Czesława Malawskiego
Na wniosek Zarządu Gminnego
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
w Dąbrowie Czesławowi Malawskie-

mu, wieloletniemu działaczowi LZS,
także byłemu prezesowi GZ LZS, przyznano Złotą Odznakę. Panu Czesławowi
serdecznie gratulujemy!

(r)
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KULTURA, INWESTYCJE

31 marca piętnasta odsłona Wojewódzkiego Konkursu Młodych Talentów Poetyckich

Jubileusz Złotego Pióra w Żelaznej
31 marca o godz. 10.00 w Publicznym
Gimnazjum w Żelaznej odbędzie się
Gala Jubileuszu 15-lecia Wojewódzkiego Konkursu Młodych Talentów
Poetyckich „Złote Pióro”. Wśród zaproszonych gości znajdą się władze
gminy Dąbrowa oraz województwa,
laureaci tegorocznej edycji konkursu,
a także laureaci pierwszych miejsc z
lat 2001 – 2015.
zczególnym wydarzeniem jubileuszu będzie pojawienie się almanachu
wierszy laureatów piętnastu edycji Wojewódzkiego Konkursu Młodych Talentów
Poetyckich „Złote Pióro”, zatytułowanego „W krainie marzeń”, który otrzymają
goście. Publikacja powstaje dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Dąbrowa
Marka Lei, Opolskiego Kuratora Oświaty, Rady Rodziców przy Publicznym
Gimnazjum w Żelaznej oraz Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w
Dąbrowie.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w
Żelaznej, Aurelia Wenzel, prosi wszystkich laureatów piętnastolecia, którzy nie
wezmą udziału w uroczystości, o odebranie przygotowanego dla nich tomi-

S

Laureaci Złotego Pióra z poprzedniego roku.
ku wierszy w sekretariacie szkoły od 1
kwietnia 2015 r.
„Złote Pióro” od kilku lat jest imprezą promocyjną Gminy Dąbrowa i odbywa się we
współpracy z wójtem. Jednocześnie otrzymuje patronat honorowy Kuratora Oświaty

w Opolu. Satysfakcjonujące jest zainteresowanie konkursem. W ciągu 15 lat wzięły w nim udział 72 szkoły z województwa.
Zachęcamy uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów do udziału w następnych edycjach „Złotego Pióra”.
Aurelia Wenzel

Zasady rekrutacji do prowadzonych przez gminę Dąbrowa przedszkoli na rok szkolny 2015/16

Ważne dla rodziców przedszkolaków
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: zamieszkałe
na terenie gminy Dabrowa dzieci 3, 4, 5-letnie (urodzone
w latach 2012-2010). Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza gminą Dąbrowa mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2013 roku
mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat w postępowaniu uzupełniającym, które
będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać od 16 do 31 marca
2015 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 10 kwietnia. Do 17 kwietnia należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka.
Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach
nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących
edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

MARZEC

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie
dziecka do maksymalnie trzech placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Dąbrowa.
Więcej na stronie gminadabrowa.pl
oraz na facebooku na stronie Gmina Dąbrowa
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Zebranie sprawozdawcze w OSP Dąbrowa

Goście, goście...

Jest się czym chwalić!
14 marca w Urzędzie Gminy Dąbrowa
odbyło się zebranie sprawozdawcze
druhów z miejscowości Dąbrowa.
Zebranie poprowadził druh Karol Widacha. Podczas spotkania przedstawiono wiele ważnych punktów, które
dotyczyły jednostki w roku ubiegłym.
Dziesiątki tysięcy!
- Bardzo dużo pracy społecznej wykonali nasi druhowie i chwała im za to - mówił
prezes OSP. Policzone zostały godziny pracy
społecznej druhów i wartość wykonanej pracy (1 godzina = 15 zł). Łączny koszt za pracę
to 83.895 zł! Wsparcie przy remontach, inwestycjach, zakupie sprzętu, organizowaniu
uroczystości, nadaniu sztandaru udzieliło
wiele firm, fundacji i instytucji. Lista jest
bardzo, bardzo długa. Koszt wsparcia po ich
stronie wyniósł 34.420 zł.
Najbardziej mobilni
w powiecie

żenia, w tym wypadki) 3 razy ćwiczenia, 1
alarm fałszywy).
Wnioski druhów
Jednym z wniosków druhów było stwierdzenie, że samochód Volvo od 2008 roku
wyjeżdżał bardzo często (najwięcej w gminie) i ulega częstym awariom. Druhowie
sami naprawiają liczne usterki, lecz poa na
wymianę instalacji pneumatycznej i elektrycznej. - Przy jednym z pożarów zapaliła
się instalacja elektryczna, na szczęście udało
się ugasić ją w zarodku - mówił kierowca
OSP druh Robert Zielonka. - Innym razem
zawodziła instalacja pneumatyczna, to duży
problem - dodał prezes Widacha.
Następny wniosek to włączenie jednostki do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego w tym, lub w następnym roku.
Zapewni to jeszcze lepsze zabezpieczenie,
przeszkolenia oraz mobilność jednostki.
Idzie z tym również pomoc finansowa.

Na zebraniu było blisko 60 osób, w tym
zaproszeni goście; Wójt Gminy Dąbrowa
Marek Leja, kpt. Bartosz Raniowski z
KM PSP Opole, druh Jerzy Michalczyk
- opiekun z ramienia gminy, druh Konrad
Kotula - Prezes Związku OSP RP oddział
w Dąbrowie, Radni GD Mariusz Konopa,
Andrzej Pośliński, Kazimierz Wojdyła,
sołtysi wsi Dąbrowa i Prądy oraz przedstawiciel GOKiR.
Plany na 2015 rok
Zorganizowanie festynu, przyjęcie delegacji z Dąbrowy (woj. kujawsko pomorskie) współpraca z jednostkami z Czech,
współpraca z radami sołeckimi, GOKiR
itd. Prace wewnątrz remizy, prace społeczne (naprawa starej remizy i zbiornika
p.poż na Górce).
Z dąbrowskich strażaków dumny jest
również wójt Marek Leja. - Wchodząc do
systemu KSRG macie zapewnione z budżetu gminy 100 tysięcy na niezbędną wymianę samochodu - przypomniał.
(red)

Kolejnym ważnym wydarzeniem było
wręczenie sztandaru dla jednostki oraz poświęcenie samochodu Jelcz zakupionego
przez Gminę. - Wiele pracy i czasu musieliśmy w to włożyć - przypomniał Naczelnik
OSP Dawid Zielonka. W 2014 roku jednostka była najmobilniejszą w gminie, a nawet w
powiecie. To ze względu na zabezpieczenie
1/3 terenu gminy, dróg krajowych i autostrady A4. Strażacy wyjeżdżali także poza
obszar gminy i powiatu. Odnotowano 80
wyjazdów (52 pożary, 24 miejscowe zagro-

W Chróścinie strażacy ściągali z drzewa... papugę, która wybrała się na
wędrówkę do parku. Inne zdarzenia,
to plaga wypalania suchych traw! Do
większych pożarów można zaliczyć
przystań kajakową na wyspie Bolko.
W Mechnicach natomiast zdarzył się
groźny pożar domu jednorodzinnego.
9.02: Pożar sadzy w kominie w Siedliskach przy ul. Kasztanowej. OSP Dąbrowa wyjechała do zdarzenia o godz. 14.51.
12.02: Papuga uciekła na drzewo w parku w Chróścinie. OSP Chróścina wyjechała do zdarzenia o 18.43.
14.02: Pożar sadzy w kominie w Niewodnikach przy ul. Zamkowej. OSP Żelazna wyjechała do zdarzenia o 17.25.
14.02: Palące się suche trawy w Lipowej
przy ul. Polnej. OSP Dąbrowa wyjechała
do zdarzenia o 17.53.



Kronika strażacka (II 2015)

Ucieczka papugi
17.02: Palące się suche trawy i śmieci
w Dąbrowie przy stawach. OSP Dąbrowa
wyjechała do zdarzenia o 23.06.
21.02: Pali się przystań kajakowa w
Opolu na wyspie Bolko. OSP Wrzoski
wraz z innymi jednostkami z Opola wyjechały do zdarzenia o 5.05.
21.02: Pożar budynku w Mechnicach przy ul. Wiejskiej. OSP Wrzoski,
Chróścina i Dąbrowa wraz JRG 2 Opole
wyjechały do zdarzenia o 12.40 .
22.02: Palące się suche trawy w Sokolnikach. OSP Dąbrowa wraz z JRG 3 Niemodlin wyjechała do zdarzenia o 18.46.

23.02: Palące się suche trawy pomiędzy
Dąbrową a Sokolnikami. OSP Dąbrowa
wyjechała do zdarzenia o 18.14.
UWAGA!!!
Wypalanie traw jest zabronione na
podstawie kodeksu wykroczeń, który
przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł! Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które
skończy się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich
rozmiarach, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10. Sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa
wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do
8 lat.

Dh Karol Widacha
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SPORT W GMINIE

W Hali Sportowej w Dąbrowie rozegrano w marcu I halowy turniej tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy
Dąbrowa Marka Lei.
W zawodach wystartowało 6 par. Aby w
miarę możliwości wszystkie deble były wyrównane, postanowiono, że 6 najlepszych
tenisistów będzie rozstawionych, a do nich
dolosowywano pozostałych graczy.
Rywalizowano w dwóch grupach, systemem każdy z każdym. Zwycięzcy grup
automatycznie kwalifikowali się do finału.
W decydującym starciu duet Stanisław
Bienek-Jan Półtorak 2-1 (po tiebreaku)
pokonał parę Leszek Lasota-Jacek Stadnicki. Puchary osobiście wręczał wójt,
przy okazji dziękując Leszkowi Lasocie
za organizację zawodów.
Na zdjęciu od lewej: Jacek Stadnicki,
Leszek Lasota, wójt Marek Leja, Stanisław Bienek, Jan Półtorak

Halowy turniej tenisa w Dąbrowie

Zdecydował tiebreak

Porażka 2-3 i zwycięstwo 3-2 na starcie rundy rewanżowej IV ligi

Mechnice rozpoczęły piłkarską wiosnę
Mamy już kalendarzową wiosnę, a
więc do rywalizacji przystąpili także
piłkarze. Czwartoligowcy z Mechnic
rozegrali już dwie kolejki, a nasze pozostałe ekipy, występujące w B klasie, rundę rewanżową rozpoczynają
28 marca.
a nami dwie kolejki wiosennej rundy
Saltex IV ligi. Na inaugurację LZS
Mechnice pechowo przegrał na boisku
TOR-u Dobrzeń Wielki 2-3. Dla naszej
drużyny bramki zdobyli Gajda głową
(asysta Machnik) oraz Zwoliński (poda-

Z

Fot. Jessika Greif.

MARZEC

wał Kampa). Szczęście było blisko, bowiem w 93. minucie Polok przymierzył
w... słupek. Przypomnijmy, że na inaugurację sezonu z TOR-em polegliśmy w
identycznych rozmiarach. Tydzień później nasz team gościł ekipę z Chróścic,
z którą na ich stadionie polegliśmy aż 26. Rewanż udał się znakomicie, bowiem
LZS Mechnice pokonał przeciwnika 3-2,
a bramki dla zwycięzców strzelili Adrain
Zyla, Dennis Greinert i Tomasz Gajda.
Na zdjęciu poniżej kadr ze zwycięskiej potyczki właśnie z Chróścicami.

Tymczasem rywalizacja w najbardziej
interesującej nas B klasie grupie Opole V
zainaugurowana zostanie w weekend 2829 marca. W pierwszych meczach zagrają:
Victoria II Chróścice - LKS Chmielowice,
LZS Skarbiszów - LZS Wrzoski, LZS
Karczów - LZS Golczowice, LZS Żelazna - LZS Sławice, Tempo Opole - LZS
Niewodniki, Zieloni Ligota Tułowicka
- LZS II Mechnice-Dąbrowa, LZS Komprachcice - LZS Świerkle.
W ramce poniżej prezentujemy aktualne
tabele IV ligi oraz B klasy.
(red)

SALTEX IV LIGA
1. Polonia Głubczyce 19 43 40-18
2. Stal Brzeg
19 41 37-10
3. LZS Piotrówka
19 38 43-17
4. Śląsk Łubniany
19 32 28-22
5. TOR Dobrzeń Wlk. 19 32 33-29
6. Chemik K-K
19 32 38-27
7. Olimpia Lewin B. 19 30 43-31
8. Porawie Większyce 19 28 40-40
9. Sparta Paczków
19 27 29-25
10. Victoria Chróścice 19 25 36-37
11. LZS Mechnice
19	25	35-41
12. Racławia Racławice 19 24 25-29
13. Start Namysłów
19 24 23-23
14. Czarni Otmuchów 19 22 24-37
15. Pogoń Prudnik
19 22 23-28
16. OKS Olesno
19 21 28-52
17. Orzeł Źlinice
19 14 21-40
18. Piast Strzelce Op. 17 3 15-55

TABELE
(stan na 22.03.2015 r.)
Klasa B; grupa Opole V
1. LZS Wrzoski
13	37 68-12
2. LZS Karczów
13	31	52-20
3. LZS Sławice
13	24	37-18
4. LZS Golczowice 13 22 31-36
5. Tempo Opole
13 21 40-27
6. LZS II Mechnice 13	 18	27-24
7. Zieloni Ligota Tuł. 13 18 24-33
8. LZS Żelazna
13	 18	31-29
9. Victoria II Chróścice 13 17 37-33
10. LZS Komprachcice 13 17 28-22
11. LZS Niewodniki
13 14 21-35
12. LKS Chmielowice
13 8 16-35
13. LZS Świerkle
13 6 15-41
14. LZS Skarbiszów
13	4	 13-75



WAŻNE DLA NAS WSZYSTKICH

Pies najlepszym przyjacielem człowieka?

Kochamy psy, ale nie wszyscy i nie zawsze..
Psiaki znalezione w reklamówce koło
cmentarza w Dąbrowie, zagubione
czworonogi w okolicach stacji benzynowej we Wrzoskach (niestety,
ulubione miejsce do pozostawiania
psów). Takie przypadki nie są odosobnione i w ciągu roku nasza Gmina
odnotowuje ich przynajmniej kilkanaście. Tego rodzaju problemy dotyczą
każdej gminy w Polsce. Inna sprawa,
że psów trzeba pilnować, bo przypadki agresji czworonogów to temat
wcale nie rzadki i odosobniony.
szystkimi zgubami trzeba się zaopiekować. Zgłoszenia o błąkających się psach z ramienia gminy otrzymuje i zbiera Mariola Przybyła z wydziału
działalności gospodarczej. - Najczęściej
dostaję takie informacje od mieszkańców
poszczególnych miejscowości lub z policji - tłumaczy Mariola Przybyła. - Po
przyjęciu zgłoszenia sprawdzam, czy pies
przypadkiem nie jest z tej miejscowości.
Najczęściej pytam zorientowanych w swoich sołectwach sołtysów. Jeżeli pies jest
obcy-bezdomny, wtedy zgłaszam do firmy,
z którą mamy podpisaną umowę o tzw.
odłowienie psa. Firma odławia psa i albo
trafia on do adopcji, albo do schroniska
- mówi.
Koszt odłowienia jednego psa z umieszczeniem go w schronisku to około 2000 zł.
W ostatnich latach w naszej gminie odławiamy podobną liczbę psów. W 2011 - 11
psów, 2012 - 12, 2013 - 12.

W

Psiak porzucony w Skarbiszowie ostatecznie znalazł się w schronisku.

Są firmy, które wykonują spersonalizowane adresówki, wyglądające jak...
dowody osobiste. Tyle że dla psa. Na takim miniaturowym „dowodzie” można
umieścić nie tylko zdjęcie pupila i kontakt do właściciela, ale także wzrost psa,
jego rasę czy wiek.

Dwa psiaki znalezione w Mechnicach trafiły do adopcji.

	

Pewnym rozwiązaniem tych problemów
byłoby czipowanie psów, co ułatwia ich
odnalezienie. Oznaczonego psa, nawet
jak ucieknie, można szybko odzyskać i
oszczędzić mu stresu, z jakim wiąże się
pobyt w schronisku. Gdy w 2006 roku akcję czipowania rozpoczęto w Opolu, szacowano, że w mieście jest około 13 tysięcy
czworonogów. Tymczasem okazało się, że
jest ich znacznie, znacznie więcej.
Lekarze weterynarii tłumaczą, że czipowanie nie stresuje zwierząt. Używa się
grubej igły i wprowadza płytkę wielkości
ziarenka ryżu po lewej stronie szyi psa.
Tam skóra jest tak słabo unerwiona, że
w zasadzie jest to nieodczuwalne. Chip
zawiera 15-cyfrowy kod identyfikujący,
wpisany również w książeczkę zdrowia.
Warto pamiętać, że za złe traktowanie
zwierząt można trafić do więzienia nawet
na 3 lata. Ponadto sąd może orzec wobec
osoby, która znęcała się nad zwierzętami,
zakaz ich posiadania na okres do 10 lat.
Posiadanie psa wiąże się też z poważnymi
obowiązkami. Należy go wyprowadzać na
smyczy, mieć kaganiec i pilnować, aby nikogo nie pogryzł. W rozdziale VI załącznika
Nr 1 do uchwały Nr XXVII/197/13 Rady
Gminy Dąbrowa z 21.03 2013 r. jest m.in.
zapis dot. właścicieli lub opiekunów zwierząt
domowych, którzy są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami,
w tym nie pozostawianie ich bez dozoru, natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego.
Weźmy sobie te zalecenia głęboko do serca i nigdy o nich nie zapominajmy. (mp)
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ZAPROSZENIE, SZKOŁY

Królował Św. Walenty

Tydzień Walentynkowy
Cały tydzień poprzedzający
Święto Zakochanych w ZS w
Chróścinie był to czas miłości i uśmiechu... Za sprawą
Samorządu Uczniowskiego
każdy dzień zbliżał uczniów
i nauczycieli ku ideom propagowanym przez św. Walentego.
tak w poniedziałek uczniowie przyszli ze swoimi pluszakami. Wtorek był dniem
przytulania jako forma powitania na szkolnych korytarzach.
W środę uczniowie uczestniczyli w zajęciach z wymalowanymi na twarzach czerwonymi sercami. Kolejnego dnia
dominowały ubrania w kolorze
czerwonym. Na apelu w kilku
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konkurencjach na poczucie humoru i kreatywność wybrano
najbardziej romantyczną klasę PSP i PG. Odbył się również ognisty występ flamenco
Łódzkiego Biura Koncertowego Wirtuoz. W piątek przerwy
uczniom i nauczycielom umilały piosenki o miłości.
„Walentynkowe zamieszanie” dowodzi dwóch rzeczy.
Po pierwsze, młodzież zaskakuje kreatywnością. Po drugie
zaś, nieważne czy przyjęliśmy tradycje walentynkowe
ze wschodu, z zachodu czy
południa. Każde święto gloryfikujące miłość, przyjaźń i szacunek do drugiego człowieka
należy celebrować.
E. F-K

Na wycieczce w Tułowicach

Poczuliśmy wiosnę
W pierwszym tygodniu marca uczniowie klas 1 – 3 Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie wybrali się
na wycieczkę do Tułowic, gdzie miały
miejsce dwa ciekawe zajęcia.
Punktem wyjścia do zajęć było… jajo i
zajęcia warsztatowe w Tułowickim Ośrodku
Kultury pod hasłem „Pisankowanie”. Pod
okiem doświadczonych twórczyń można
było zgłębić tajniki pisania jaj woskiem,
czyli technikę batiku. Ponadto uczniowie
poznali wiele zwyczajów i obyczajów związanych z wiosną i świętami wielkanocnymi.
Nagrodą było własnoręcznie wypisane jajo.
A każde piękne i wyjątkowe!
Na drugie zajęcia wybraliśmy się do
Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologiczno - Przyrodniczej w Technikum
Leśnym, gdzie podziwialiśmy ekspozycję ukazującą florę i faunę lasów Polski.
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Można tu było z bliska zobaczyć preparaty
zwierząt i makiety przedstawiające historię terenu, pierwotny i obecny zasięg lasów na świecie, ciekawe rośliny i drzewo
– wyspę żyjącą! Zajrzeliśmy też do chaty
leśniczego. Zajęcia przygotowali i poprowadzili uczniowie tej szkoły. Podziwialiśmy ich mundury, wiedzę oraz grę sygna-

listów. Niektórzy nawet sprawdzili swoje
umiejętności gry na tych instrumentach.
Do szkoły wróciliśmy pełni wrażeń, bo
każdy znalazł coś dla siebie i każdy nauczył się czegoś nowego.
Renata Planert - Palak



ARTYSTYCZNE FERIE

27 lutego odbył się w PSP w Sławicach
„Wieczór baśni” połączony z uroczystością pasowania pierwszoklasistów
na czytelników biblioteki szkolnej.
Uczniowie starszych klas przygotowali przedstawienie dla swoich młodszych kolegów.
trakcie spektaklu, połączonego z głośnym czytaniem baśni, dzieci świetnie
się bawiły. Odgadywały zagadki, rozpoznawały postacie bajkowe, były na „królewskim
balu” i... pirackim statku. To właśnie jego
załoga – płynąca na Książkolandię – dotarła z rozśpiewanymi pierwszakami do miejsca pasowania, w którym dzieci uroczyście
przyrzekały królowej wyspy, że będą kochać
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Wieczór baśni w Sławicach

Pierwszaki dopłynęły
na Książkolandię

książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie
wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na
pamiątkę którego każdy otrzymał książkę i
dyplom.
Cieszę się, że przybyli do nas zaproszeni goście – dzieci uczęszczające do przedszkoli w Sławicach i Żelaznej – którzy to
zamarzyli, by zostać już uczniami szkoły
w Sławicach.
Spędziwszy miły wieczór wśród książek
i ich bohaterów wszyscy opuszczali mury
szkoły uśmiechnięci i zadowoleni przekonani, że: „Książki to prawdziwy skarb
każdego człowieka. Kto czyta jest bogaty,
bo dużo wie i umie.”
Bibliotekarz szkolny – Alicja Jaszcza

Dbajmy o odpowiednie nawyki żywieniowe dzieci

Drugie śniadanie
Dzieci zapominają o drugim śniadaniu
biorąc zły przykład z rodziców. Zaoferowane natłokiem szkolnych zajęć
zwyczajnie nie czują głodu. Tymczasem codzienna nauka potęguje i tak
wysokie zapotrzebowanie na energię
rozwijającego się organizmu. Młody
człowiek potrzebuje zbilansowanej
diety, by móc skoncentrować się na
zajęciach i łatwo przyswajać wiedzę.
Nie przynosząc z domu drugiego śniadania, łatwiej skuszą się na chipsy i słodycze. Dlatego już od najmłodszych lat
warto wyrabiać w pociechach właściwe
nawyki żywieniowe pokazując, że zdrowe
jedzenie wcale nie musi być niesmaczne.
Dlaczego drugie śniadanie jest tak samo
ważne jak pierwsze? Dzieci z dąbrowskiej
podstawówki wiedzą doskonale, że „kto się
długo bawić i uczyć chce - ten drugie śniadanie pięknie zje. Bo zdrowe śniadanie to waż-

	

ne zadanie!”. Najwięcej frajdy jest wtedy,
gdy samemu przygotowuje się posiłek.
Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej w Dąbrowie wspólnie przygotowali

pomysłowe drugie śniadania. Czegoż nie
było na stole?! Same pyszne witaminki!
Mnóstwo smakołyków, warzyw i owoców,
wędlin, jogurcików. Z tac „uśmiechały” się
kanapki, a zapachy zachęcały do wspólnego posiłku.
Przygotowania zostały sfotografowane
i zgłoszone do konkursu. Nasze kulinarne
doświadczenia zostały docenione i każdy
otrzymał śniadaniówkę od Kubusia.
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SZKOŁY, WARSZTATY

Ceramika w Dąbrowie

Wiosenno-wielkanocne dekoracje
Jaja i zające, ceramiczne ptaki – koguty, kury, gąski, pisklaczki powstawały podczas kolejnych warsztatów
ceramicznych w Zespole Szkół w Dąbrowie.
ym razem pod czujnym okiem rzeźbiarza Katarzyny Urbaniak robiliśmy prace metodą drążenia z pełnej bryły
przy pomocy oczek. Zaczęliśmy od formy
jajka, które przecięliśmy na dwie części.
Po wydrążeniu każdej z nich skleiliśmy je
z sobą i powstało jajko puste w środku. Jajko to można było ozdobić niczym pisankę
– za pomocą rytowania lub naklejania wypukłych aplikacji, ale forma ta była również punktem wyjścia dla zajączków, kurczaczków, kogutków i innych pomysłów
związanych ze zbliżającymi się Świętami
Wielkanocnymi. Elementy doklejane, np.
uszy, dzioby, ogonki, dzieci modelowały
ręcznie. Później, jak zawsze, wybierano
kolory szkliwa dla swoich prac.
Ceramiczny kogut i kura wprowadzą na
pewno powiew sielskiego życia do każdego ogrodu, a z ogrodu już nie tak daleko
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do pustego miejsca w salonie. Jedyna ich
wada – te kury nie znoszą jajek...
Pięknie wykonane, z dbałością o szczegóły, ceramiczne figurki koguta lub kury
to dekoracja bardzo oryginalna i ciesząca oczy. Najbardziej uroczo zaprezentuje

się postawiona na widoku w świąteczno
– wiosennym stroiku.
I tym razem przeżyliśmy wspaniałą
przygodę z gliną, która nas „słuchała” i
sprawiła, że ceramika staje się naszą nową
pasją.
Renata Planert – Palak

Tłumy na zajęciach w Chróścinie

Wiklinowe warsztaty
23 lutego, w świetlicy Chróścinie, odbyły sie kolejne
warsztaty plastyczne, tym razem pod hasłem „Wiklina
papierowa”. Ponad 35-osobowa grupa robiła wspaniałe
serduszka i kule z wikliny papierowej. Zajęcia prowadziła
sołtys z Naroka Marzena Odziomek. Każda osoba uczestnicząca w warsztatach mogła zabrać swoje arcydzieło do
domu.
Magdalena Podsada
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KONKURS. SOŁECTWA

Młodzież dzieli się wiedzą o dziedzictwie kulturowym regionu

Wyróżniona Agata
9 lutego odbył się finał V Konkursu
Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej
zorganizowany przez posła Ryszarda
Gallę, TSKN i VdG. Uczestniczyło w
nim 27 uczniów z 14 gimnazjów województwa opolskiego. W pierwszym
etapie, szkolnym, udział wzięło aż
147 uczniów, a wśród finalistów konkursu znalazła się uczennica I klasy
PG w Żelaznej - Agata Swora.
Zajęła ona 3. miejsce indywidualnie. Na
podium stanęli również uczniowie z Walc,

Zębowic i Ciska. Poprzez udział w tym
konkursie młodzież uczy się tolerancji,
samodzielnego zdobywania wiedzy, przełamuje stereotypy oraz dzieli się zdobytą
wiedzą na temat swojego regionu. Nad
przebiegiem konkursu czuwała komisja
w składzie: prof. Joanna Rostropowicz
(przewodnicząca), Mariola Riedel oraz
Joanna Hassa. Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody: zestawy książek oraz wyjazd do Berlina, który zaplanowano w kwietniu.

Agata Swora, trzecia od prawej.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i
życzymy kolejnych sukcesów.
Anna Dudek

Kawka, ciasto, pogawędka...

Dzień Kobiet w naszych świetlicach
W świetlicach wiejskich w Naroku, Nowej Jamce czy Mechnicach Dzień Kobiet świętowano uroczyście. Organizatorami byli sołtysi oraz tamtejsze Rady Sołeckie.
W Naroku po pięknych życzeniach wzniesiono toast lampką szampana i odśpiewano sto lat wszystkim paniom. Narocka
młodzież, jak co roku, uświetniła uroczystość występami przygotowanymi specjalnie na tę okazję. Śmiechu było co niemiara,
panie brały udział w konkursach, jak również mogły wysłuchać
prelekcji na temat „czym się różni mózg kobiety od mózgu mężczyzny?” Następnie panowie z rady sołeckiej wręczyli paniom
piękne tulipany. To była uroczystość-dzieło pracy naprawdę wielu rąk. Najważniejsze, że Paniom się bardzo podobało!
Bardzo zadowolone były także kobiety z Nowej Jamki, którym
w pięknie ostatnio odnowionej świetlicy, uroczystość przygotowała grupka pod kierunkiem sołtysa Andrzeja Pochopienia.

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-

10

W Mechnicach ponad 20 pań spotkało się z tej okazji już dwa
dni wcześnie. Jak w innych świetlicach był czas posiedzieć przy
kawie, dobrym ciastku. Były też, oczywiście, kwiaty, dla wszystkich pań.
Zdjęcie po lewej - Narok, u góry Nowa Jamka, poniżej Mechnice.

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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BIBLIOTEKI, INNE

Młodzież pamięta o dniu ustanowionym przez Świętego Jana Pawła II

Światowy Dzień Chorego w Naroku
11 lutego 2015 roku obchodziliśmy 23
Światowy Dzień Chorego. Dzień ten
ustanowił Święty Jan Paweł II. Intencją naszego Papieża było, aby ten
jeden dzień w roku poświęcić refleksji
nad istotą cierpienia.
chorych pamiętali wolontariusze Caritas z Naroka pod przewodnictwem
Urszuli Glombek. Po mszy świętej, którą
odprawił w intencji chorych ks. proboszcz
Witold Walusiak w kościele w Naroku,
Caritas zaprosiło osoby chore i starsze na
wspólne spotkanie i poczęstunek do miejscowej sali wiejskiej.
Uczniowie PSP im. Jana Pawła II w Naroku należący do Szkolnego Koła Caritas,
pod opieką Joanny Lachnik, także postanowili włączyć się w obchody tego dnia,
przedstawiając wybrane myśli św. Jana Pawła II, gdyż On sam również doświadczył
tajemnicy cierpienia. Nie zabrakło żywej,
radosnej muzyki przy dźwiękach gitary.
Na koniec uczniowie wręczyli chorym
wykonane przez siebie drobne upominki
– kwiaty z papieru zawierające sentencję
Ojca Świętego Jana Pawła II, życząc im:
„jak najszybszego powrotu do zdrowia
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oraz pogody ducha Jana Pawła II, a także
siły w zmaganiu się z niedogodnościami,
jakie niesie zarówno choroba jak i leczenie”.
Spotkanie było dla wszystkich bardzo
ubogacające! Chciano przekazać chorym
odrobinę radości i dobroci, a mamy wra-

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: Taka jestem i już
Autor: Magdalena Zawadzka
Wspomnienia i felietony aktorki Magdaleny Zawadzkiej, napisane lekko i z humorem.
Autorka opowiada o swych latach dojrzałych
i o dorastaniu do dojrzałości, o traumatycz-
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nym czasie żałoby po śmierci męża Gustawa
Holoubka, o świecie bez rodziców (mama autorki zmarła w 2014 r). Osobną część książki
stanowią „Podróże”, wielka pasja aktorki.
Tytuł: Alfabet Suworowa
Autor: Wiktor Suworow
Pierwsza książka Wiktora Suworowa napisana specjalnie dla polskich czytelników!
Były oficer GRU ze swadą gawędziarza i
znawcy tematu przedstawia kilkadziesiąt postaci, które wywarły wielki wpływ na dzieje
Rosji, Europy i świata (m.in. Stalin, Hitler,
Katarzyna II, Rasputin, Napoleon, Reagan,
Beria, Iwan Groźny, Piłsudski, Jaruzelski,
Dzierżyński, Kukliński). A do tego wywiad
rzeka z Wiktorem Suworowem, przeprowadzony przez Piotra Zychowicza, enfant
terrible polskiej publicystyki historycznej,
autora bestsellerów „Pakt Ribbentrop–Beck”
„Obłęd ’44” i „Opcja niemiecka”. Suworow
w wyjątkowo szczerej rozmowie wyjaśnia,
dlaczego zdradził Związek Sowiecki i przeszedł na stronę Zachodu. 
(red)

żenie, że to my otrzymaliśmy dużo więcej:
serdeczność, wdzięczność i ciepło płynące
z serc, które potrafią cieszyć się z każdego
najmniejszego odruchu naszych działań!
Za dar tego spotkania jesteśmy bardzo
wdzięczni!
Joanna Lachnik

Konsultacje
podatkowe
Informujemy, iż w dniu 16 kwietnia 2015 roku w godzinach od 9.00 do
14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka
56 zorganizowany będzie punkt przyjmowania zeznań podatkowych za rok
2014. W punkcie będzie można złożyć
zeznanie podatkowe, pobrać formularze rozliczeniowe oraz uzyskać informacje dotyczące rozliczenia dochodów
za rok 2014. W dniu dyżuru istnieje
możliwość złożenia zeznania drogą
elektroniczną.

(red)
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Kabaret DABZ w Ciepielowicach, czyli...

...Artyści o stu twarzach
Miało być śmiesznie i było! Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji zorganizował 10 marca w świetlicy w Ciepielowicach występ wrocławsko-opolskiego kabaretu DABZ. Artyści: Jakub
i Krzysztof, stworzyli półtoragodzinny
popis dobrej zabawy.
Uśmiech od ucha do ucha
Kabareciarze zaprezentowali kilkanaście świetnych skeczów, bawiąc i
angażując w występy miejscową publiczność. Dla tego rodzaju artystów
najlepszą rekomendacją udanego występu jest zachowanie widzów, a ci od
początku do końca głośno śmiali się z
każdego żartu Jakuba i Krzysztofa.

Sukcesy już są
Przypomnijmy, że kabaret DABZ powstał 7 lat temu, ma za sobą już sporo
nagród i wyróżnień (m.in. kilkukrotni
finaliści Paki w Krakowie, na Szczecińskim Przeglądzie Autorskich Kabaretów Szpak – I miejsce, na Przeglądzie Kabaretowym Stolica – I miejsce,
również I miejsce na Małym Ryjku w
Rybniku czy Grand Prix w konkursie
Trybunały Kabaretowe).
Jeśli ktoś chciałby kabareciarzy zobaczyć na żywo, zapraszają na swój
występ 22 marca w Teatrze im. Jana
Kochanowskiego w Opolu.
(gokir)

