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Święto
koszykówki
w Dąbrowie
W ZS w Dąbrowie
w kwietniu rozegrano dwa
finały Wojewódzkie Mini
Koszykówki (dziewcząt
i chłopców). Nasze uczennice zajęły 3. miejsce,
a uczniowie wygrali!
Szczegóły na str. 4.
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

reklama
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Pół setki mieszkańców
skorzystało z konsultacji
16 kwietnia przez pięć godzin w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, przy ul. Ks.
prof. J. Sztonyka 56 zorganizowany był
punkt przyjmowania zeznań podatkowych
za rok 2014. W punkcie można było złożyć zeznanie podatkowe, pobrać formularze rozliczeniowe oraz uzyskać informacje
dotyczące rozliczenia dochodów za rok
2014. Istniała także możliwość złożenia
zeznania drogą elektroniczną. - Konsultacje cieszyły się sporym powodzeniem. Odwiedziło nas ponad 50 osób - powiedziała
nam Bożena Dąbrowska. Wspólnie z nią
wszelakich porad naszym mieszkańcom
udzielała także Anna Grzyb. Obydwie
panie na co dzień są pracownikami II
Urzędu Skarbowego w Opolu.
Kto chce mapę?
III edycja mapy Borów Niemodlińskich czeka na zainteresowanych w biurze Partnerstwa Borów Niemodlińskich
w Niemodlinie. Co nowego na mapie?

Newsletter Gminy Dąbrowa

Niestraszna skarbówka!

kursów jest wyłonienie obiektów z terenu Gminy Dąbrowa, które wyróżniają się
największymi walorami przyrodniczymi i
estetycznymi oraz wyłonienie miejscowości, w której mieszkańcy w największym
stopniu angażują się w działania na rzecz
jej rozwoju oraz dbają o jak najlepszy jej
wizerunek. Zgłoszenia przyjmowane są

do 30 czerwca br. w sekretariacie Urzędu
Gminy w Dąbrowie. Przypomnijmy, że
przed rokiem konkurs „Moja Zagroda”
wygrał Radosław Dąbrowski z Wrzosek
(zdjęcie poniżej dowodzi, że trzeba się
postarać!), a „Aktywna Wieś” przypadła
w udziale sołectwu Ciepielowice.
UWAGA - KONKURS!
Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie zaprasza do udziału w konkursie
plastycznym pod tytułem „Woda i ja”.
Celem konkursu jest propagowanie u dzieci postaw społecznych polegających na
trosce o ochronę środowiska naturalnego
oraz dostrzeganie istotnej roli wody i jej
zasobów w codziennym życiu człowieka,
zwierząt i roślin; a także kształtowanie
wiedzy na temat produkcji, uzdatniania,
oczyszczania oraz oszczędzania wody.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas
I-III szkół podstawowych. Warunkiem
uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej - plakatu w dowolnej technice
na kartce papieru formatu A4 dotyczącej
tematu konkursu. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody. Prace należy nadsyłać
do 15 maja 2015 roku na adres: Związek
Gmin „PROKADO”, ul. Kościuszki 23;
46-060 Prószków z dopiskiem: „konkurs”.
Szczegółowo warunki uczestnictwa
określa Regulamin konkursu zamieszczony na stronie internetowej Związku Gmin
„PROKADO” (www.prokado.pl).

(r)

Lokalizacja łąk, nazwy własne terenowe
- zatwierdzone urzędowo (cieków, wzniesień, fragmentów lasu itp.), pełna numeracja oddziałów leśnych Borów Niemodlińskich, przebieg najnowszych szlaków
rowerowych wokół Niemodlina i naszej
Dąbrowy, pomniki przyrody i granice obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie.
Do tego wszystkiego, na odwrocie mapy
plany miasta Niemodlin, Prószków i Korfantów + bonus turystyczny: powiększenia planów okolic Lipna i Mosznej z Urszulanowicami. Mapa bezpłatna, wydana
w ramach projektu współpracy Partnerstwa Borów Niemodlińskich z Fundacją
Euro-Country. PROW 2007-2013.
Konkurs „Moja Zagroda”
i „Aktywna Wieś”
Wójt Gminy, Marek Leja, ogłasza IX
edycję konkursów: „Moja Zagroda” oraz
„Aktywna Wieś”. Głównym celem kon-
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

Potrzebujesz pomocy? Podpowiadamy!
Z uwagi na szerzące się zjawisko przemocy w rodzinie istnieje konieczność przekazania informacji o możliwościach
skorzystania ze specjalistycznego wsparcia już w momencie, kiedy zaczyna się dziać coś niepokojącego w rodzinie.
Każdy człowiek powinien mieć oparcie przede wszystkim w rodzinie. Zdarza się jednak, i to nie rzadko, że członkowie
rodziny zamiast być filarem bezpieczeństwa, stanowią dla bliskiej osoby największe zagrożenie.
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie
ul. Pl. Powstańców Śl. 2
49-120 Dąbrowa
czynny: poniedziałek - środa w godz. 7:30 - 15:30
czwartek w godz. 7:30 - 17:30
piątek w godz. 7:30- 13.30
tel. 77 464 17 78
e- mail: ops@gminadabrowa.pl
2. Komisariat Policji w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Ślaskich 37
49-100 Niemodlin
- Dyżurny Komisariatu całodobowo
tel. 77 4023 653, 997 - wyłącznie alarmowy!
- Kierownik Rewiru Dzielnicowych
tel. 77 4023 660
- Kierownik Referatu Kryminalnego
tel. 77 4023 663
3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Małopolska 20 A
45- 301 Opole
tel. 77 4556 390 (91, 92) wew.3
czynny: poniedziałek- piątek w godz. 8:00 - 20:00
pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna, socjalna,
schronienie- całodobowo
4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
czynny całą dobę, tel. 77 4556 390 (91, 92) wew. 2
5. Infolinia Dla Osób Pokrzywdzonych
Przemocą „ Niebieska Linia”
tel. 801 120 002
6. Pogotowie dla Osób Doświadczających
Przemocy- Policyjny Telefon Zaufania
KW w Opolu
tel. 800 200 997
7. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111, czynny poniedziałek - sobota w godz. 12:00 - 20:00
Telefonowi towarzyszy strona internetowa www.116111.pl,
która umożliwia zadawanie anonimowych pytań online.
8. Stowarzyszenie MONAR,
Poradnia Profilaktyki,
Leczenia i Terapii Uzależnień w Opolu
ul. Armii Krajowej 9/1
45-071 Opole
tel./faks: 77 456 40 44
e- mail: opole@monar.org
www.opole.monar.org
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godziny pracy placówki: pon., śr., pt. w godz. 10:00- 18:00;
wt., czw. w godz. 12:00- 20:00
Leczone uzależnienia: środki psychoaktywne, hazard, seksoholizm, zakupoholizm, fonoholizm, komputer i internet, tanoreksja i inne
9. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia
ul. Głogowska 25 b
45- 315 Opole
tel. 77 455 25 35
e- mail: wotuwopole@interia.pl
www.wotuiw.opole.pl
Godziny pracy placówki: pon.-pt. w godz. 7:30 -2 0:00; rejestracja w godz. 7:30 - 17:00
Leczone uzależnienia: hazard problemowy, komputer, internet, zakupoholizm, pracoholizm.
10. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia- Oddział Dzienny
ul. Głogowska 25 b
45- 315 Opole
tel. 77 455 25 35; faks: 77 457 63 64
e- mail: odwykopole@interia.pl
www.wotuiw.opole.pl; www.olo-woskowice.co
godziny pracy placówki: administracja pon.-pt. w godz.
7:00 - 14:00, terapia w godz. 8:00 - 15:00.
Leczone uzależnienia: alkoholizm, uzależnienia mieszane,
hazard patologiczny.
11. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
telefon -77 4410245; fax - 77 4410371
e-mail: sekretariat@pppopole.pl
12. Miejska Poradnia
Psychologiczno- Pedagogiczna w Opolu
ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 9
45-284 Opole
tel. (077) 454-92-16 / fax 453-94-13
13. Katolicka Poradnia Rodzinna w Opolu
Plac Katedralny 4
45-005 Opole
tel. 77 454 75 73
e-mail: poradnia@dfoz.pl
www.dfoz.pl
Więcej informacji na stronach internetowych:
www.niebieskalinia.info
www.parpa.pl
www.obronapraw.pl
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Dziewczyny na podium, chłopcy zwycięzcami Wójewódzkiego Turnieju Mini Koszykówki

Święto koszykówki w Dąbrowie
W Hali Sportowej ZS w Dąbrowie w
kwietniu rozegrano Wojewódzkie Finały Mini Koszykówki. Bardzo dla nas
prestiżowe, bo zarówno w kategorii
dziewcząt jak i chłopców do finałów
awansowali nasi uczniowie. We włąsnej hali obie drużyny poradziły sobie
bardzo dobrze.
środę (15 kwietnia) rozegrano zawody dziewcząt. Nasze uczennice
lak lwice walczyły o podium i po zwycięstwie z Izbickiem ostatecznie zajęły
3. miejsce (trener Bartłomiej Walków).
Klasą dla siebie była Zuzia Kołodziej z
4 klasy ZS w Dąbrowie. Nasza uczennica była nie do powstrzymania (na parkiecie najszybsza i najskuteczniejsza).
Zwyciężyły dziewczyny z Domaradza
przed Jełową. Na 4. miejscu uplasowało
się Izbicko.
Piątkowe zawody (17 kwietnia) uroczyście otworzyli wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja oraz wicemarszałek Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś.
W rywalizacja chłopców zwyciężyli
uczniowie ZS z Dąbrowy, którzy wyprzedzili Pokój, Trzeboszowice i Suchą. Gospodarze do końcowego triumfu
potrzebowali wygranej w ostatnim meczu z Suchą i uczynili to w efektownym
stylu 36-12! Naszych uczniów prowadził

W

Koszykarze ZS z Dąbrowy kilka minut
przed turniejem zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z zaproszonymi gośćmi - Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego
Tomaszem Kostusiem oraz wójtem Markiem Leją.
nauczyciel wychowania fizycznego Rafał Ochlust. Za wspaniałe sędziowanie
turnieju dziewcząt i chłopców organizatorzy dziękują Rafałowi Grabowskiemu.
Warto też napisać, że 3 miejsce dziewcząt i pierwsze chłopców to także dodatkowa nagroda. Zasadą wójta Gminy Dąbrowa Marka Lei jest bowiem, że każdy
medal na szczeblu wojewódzkim automatycznie oznacza rónież przyznanie
uczniom stypendium. Gratulujemy zatem
podwójnie!
(dk)

Najlepsza koszykarka turnieju Zuzia Kołodziej w akcji. Po prawej nasze uczennice po dekoracji.
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Nowy klub w naszej Gminie

KS Dąbrowa, czyli wielkie ambicje
19 lutego 2015 r. w KRS zarejestrowano Stowarzyszenie Sympatyków
Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa, w skrócie KS Dąbrowa. W ten
sposób drużyna piłkarska z Dąbrowy,
grająca jako rezerwy klubu z Mechnic
(LZS Mechnice II Dąbrowa), powróciła do macierzy. Ale to tylko jedna z
kilku sekcji KS Dąbrowa.
Kolejną będzie piłka ręczna, która już
teraz ma szerokie grono miłośników,
zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i
dorosłych (byłych zawodników drużyn
Opolszczyzny - na zdjęciu). Zawiązuje
się zorganizowana grupa ludzi czynnie
uprawiających tenis ziemny. Tak, aby w
przyszłości reprezentować miejscowość i
gminę na arenie nie tylko wojewódzkiej,
ale i ogólnopolskiej,
Akces do KS Dąbrowa zgłasza amatorska drużyna koszykówki, która do tej
pory brała udział w OLKA (Opolska Liga
Koszykówki Amatorskiej) oraz Streetbaal
rangi Grand Prix Polski.
- Zależy nam na propagowaniu każdej
aktywności fizycznej w formie drużynowej.
Nie tylko piłki nożnej, która dotychczas

dominowała w Gminie - mówi prezes klubu Andrzej Dolipski.
Aktualnie klub liczy 48 członków. - Do
końca roku będziemy funkcjonować na poziomie niezbędnego minimum, jedynie ze
składek członkowskich oraz ewentualnych
darowizn od sponsorów, jeśli takowi się
pojawią. W przyszłości chcemy pozyskiwać
środki na rozwój działalności z zasobów
gminnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich - twierdzi prezes i dodaje: - Mamy

pomysł, aby za półtora roku (dwa zeznania
finansowe), stać się Organizacją Pożytku
Publicznego, co umożliwi nam pozyskanie
środków z tzw. 1%.
KS Dąbrowa ma już swoją stronę (sport.
dąbrowa.pl, jest także na facebooku (prowadzi ją Jan Lorenc). My z uwagą będziemy przyglądać się nowemu sportowemu
dziecku w naszej gminie. No i kibicować
wszystkim jego sportowcom i działaczom.

(dk)

W B klasie trzy czołowe miejsca nadal okupują drużyny z naszej Gminy

LZS Mechnice nie odpuszcza, Wrzoski też!
Raportując o wynikach LZS Mechnice w IV lidze przed
miesiącem informowaliśmy, że drużyna plasuje się na 11.
miejscu. Od tego czasu nic się nie zmieniło jeśli chodzi
o miejsce w tabeli, choć podopieczni Krystiana Golca w
tym czasie wygrali dwa wyjazdowe mecze (4-2 w Łubnianach i 2-0 w Otmuchowie), przegrali 0-1 w Oleśnie i
zremisowali przed własną widownią z Piastem Strzelce
Opolskie 3-3. Podział punktów w tym ostatnim spotkaniu
trochę rozczarowuje, ponieważ graliśmy z absolutnym
outsiderem ligi (ani jednego zwycięstwa w sezonie, 5 remisów).
Tymczasem w klasie B, gdzie rywalizuje aż pięć naszych ekip
niezmiennie liderem pozostaje ekipa z Wrzosek. Jak przed miesiącem, na kolejnych miejscach również znajdują się drużyny z naszej gminy. Tylko 6 punktów do lidera traci Karczów, ale trzecie
Sławice nie mają co marzyć o awansie, bo 16 punktów w „plecy”
takiej możliwości nie daje. LZS Wrzoski ma już na koncie 87 goli
i zważywszy na częstotliwość zdobywanych bramek jest wielce
prawdopodobne, że już w majowym wydaniu raportować będziemy o złamaniu „setki”. W 14. kolejce aż 0-12 z Wrzoskami poległ
Skarbiszów, a więc i tak wszystko zostało w Gminie.

KWIECIEŃ

SALTEX IV LIGA
1. Stal Brzeg
23 49 32-11
2. Polonia Głubczyce 22 46 42-20
3. LZS Piotrówka
23 45 52-21
4. Olimpia Lewin B. 23 37 49-34
5. TOR Dobrzeń Wlk. 23 37 36-33
6. Śląsk Łubniany
23 36 31-29
7. Porawie Większyce 23 35 47-46
8. Chemik K.-K.
23 35 40-34
9. Start Namysłów
23 34 29-23
10. Sparta Paczków
23 33 34-29
11. LZS Mechnice	23 32	 44-47
12. OKS OLesno
23 31 33-53
13. Vivtoria Chróścice 23 27 40-43
14. Racławia Racławice 22 26 28-33
15. Pogoń Prudnik
22 26 25-34
16. Czarni Otmuchów 23 23 26-45
17. Orzeł Źlinice
18. Piast Strzelce Op.

TABELE
(stan na 20.04.2015 r.)
Klasa B; grupa Opole V
1. LZS Wrzoski
16 46 87-13
2. LZS Karczów
16 40 58-21
3. LZS Sławice
16 30 45-20
4. Tempo Opole
16 27 48-31
5. LZS Golczowice 16 26 36-42
6. Zieloni Ligota Tuł. 16 25 34-37
7. LZS Mechnice II 16	24 34-32
8. Victoria II Chróścice 16 23 42-38
9. LZS Żelazna
16	21 35-35
10. LZS Komprachcice 16 20 30-27
11. LZS Niewodniki
12. LKS Chmielowice
13. LZS Świerkle
14. LZS Skarbiszów

16
16
16
16

14	24-43
9 19-42
7 19-48
3 15-97

22 15 24-45
23 5 20-62
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Kronika strażacka (III 2015)

Groźny wypadek i plaga wypalania traw
Marzec zaczął się od tragicznego w
skutkach wypadku na DK 46 przed
węzłem Prądy. Samochód osobowy
po zderzeniu z ciężarówką stanął w
płomieniach. W wyniku uderzenia
kierowca osobówki poniósł śmierć na
miejscu. Zdjęcie z tego makabrycznego wypadku obok - ku przestrodze
nam wszystkim! Strażacy mieli także
dużo pracy przy gaszeniu pożarów
traw. Jednostki dysponowane przez
Stanowisko Kierowania Państwowej
Straży Pożarnej w Opolu często wyjeżdżały do tych samych miejsc! Są to
ewidentne podpalenia, w szczególności przy drodze między Sokolnikami a
Dąbrową, w Sokolnikach, a także w
Chróścinie przy ul. Kolejowej. Policja
bada sprawę, lecz bez pomocy mieszkańców nie udaje się zidentyfikować
sprawców. Strażacy apelują więc do
Czytelników, aby zgłaszali sprawców
tych podpaleń.
Kalendarium zdarzeń w marcu:
1.03: Zadymienie wskutek nieszczelności komina we Wrzoskach przy ul. Ogrodowej. OSP Wrzoski wyjechały do zdarzenia o godz. 13.18
1.03: Palące się suche trawy przy DK 46
przy stawach. OSP Dąbrowa wyjechała
do zdarzenia o godz. 21.29.
2.03: Wypadek i pożar ciężarówki
z samochodem osobowym na DK 46
przed węzłem Prądy (jedna osoba śmiertelna i jedna ranna). OSP Dąbrowa wraz
z JRG 3 Niemodlin wyjechały do zdarzenia o godz. 11.25.
4.03: Palące się suche trawy pomiędzy
Dąbrową a Sokolnikami. OSP Dąbrowa  
wraz z JRG 3 Niemodlin wyjechały do
zdarzenia o godz. 20.54.
5.03: Palący się śmietnik w Mechnicach
na ul. Kwiatowej. OSP Chróścina wyjechała do zdarzenia o godz. 18.00.
10.03: Palące się suche trawy w Mechnicach na ul. Wiejskiej. OSP Chróścina
wyjechała do zdarzenia o godz. 16.57.
10.03: Palące się suche w Gościejowicach Małych. OSP Dąbrowa wraz
z JRG 3 Niemodlin wyjechały do zdarzenia
o godz. 17.05.
10.03: Palące się suche trawy w Sokolnikach w dwóch miejscach. OSP Dąbrowa udała się do zdarzenia wracając z Niemodlina o godz. 18.27.
17.03: Paląca się instalacja przepompowni w Opolu przy ul. Portowej. OSP

	

Sławice wraz z JRG 2 Opole wyjechały
do zdarzenia o godz. 12.15.
17.03: Paląca się sucha trawa przy obwodnicy Opola. OSP Sławice wraz z JRG
2 Opole wyjechały do zdarzenia o godz.
19.08.
17.03: Palące się suche trawy pomiędzy
Dąbrową a Sokolnikami. OSP Dąbrowa
wraz z JRG 3 Niemodlin wyjechały do
zdarzenia o godz. 21.18.
18.03: Palące się suche trawy w Mechnicach przy ul. Polnej. OSP Chróścina
wyjechała do zdarzenia o godz. 17.10.
18.03: Palące się suche trawy w Chróścinie przy ul. Kolejowej. OSP Chróścina
wyjechała do zdarzenia o godz. 20.46.
19.03: Palące się suche trawy
w Chróścinie przy ul. Kolejowej. OSP
Chróścina wyjechała do zdarzenia
o godz. 13.07.
20.03: Wypadek dwóch samochodów
osobowych w Dąbrowie na ul. Opolskiej
(jedna osoba ranna). OSP Dąbrowa wraz z
JRG 3 Niemodlin wyjechały do zdarzenia
o godz. 17.54.
21.03: Palące się suche trawy w Naroku
przy ul. Brzozowej. OSP Narok, Wrzoski, Żelazna i JRG 2 Opole wyjechały do
zdarzenia o godz. 14.27.
21.03: Palące się suche trawy i śmieci
pomiędzy Dąbrową a Sokolnikami. OSP
Dąbrowa wraz z JRG 3 Niemodlin wyjechały do zdarzenia o godz. 20.41.
22.03: Palące się suche trawy pomiędzy
Dąbrową a Sokolnikami. OSP Dąbrowa
wyjechała do zdarzenia o godz. 15.07.

22.03: Palące się suche trawy w Naroku
przy ul. Brzozowej. OSP Narok wyjechała do zdarzenia o godz. 18.26.
22.03: Paląca się sadza w kominie
w Chróścinie przy ul. Kolejowej. OSP
Chróścina wraz z OSP Bierkowice wyjechały do zdarzenia o godz. 20.15.
23.03: Paląca się sadza w kominie w
Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej. OSP
Chróścina wraz z JRG 2 Opole wyjechały do zdarzenia o godz. 12.28.
24.03: Palące się suche trawy w Dąbrowie przy ul. Polnej. OSP Dąbrowa wraz
z JRG 3 Niemodlin wyjechały do zdarzenia o godz. 19.34.
25.03: Palące się suche trawy pomiędzy Wawelnem a Prądami. OSP Dąbrowa
wraz z OSP Wawelno wyjechały do zdarzenia o godz. 11.31
31.03: Drzewo powalone na drogę w
Żelaznej przy ul. Opolskiej. OSP Żelazna
wyjechała do zdarzenia o godz. 18.31.
31.03: Drzewo powalone za Chróściną,
kierunek Wawelno. OSP Chróścina wyjechała do zdarzenia o godz. 20.57.

Dh Karol Widacha
reklama

ZATRUDNIĘ
krojczego, szwaczkę mebli
tapicerowanych
oraz tapicera.
Doświadczenie min. 2 lata

tel. 506 053 534
ŻYCIE GMINY DĄBROWA

OSP

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, czyli...

OSP Wrzoski w strażackiej elicie

28 marca 2015 roku to bardzo ważny
dzień dla OSP Wrzoski. Jednostka włączona została do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. - Po piłkarsku to Liga Mistrzów - mówił nasz wójt
Marek Leja. Najpierw była msza odprawiona przez księdza Huberta Łysego,
a potem uroczystości obok remizy OSP.
Wśród zaproszonych gości byli między
innymi: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław
Rakoczy, Poseł RP Ryszard Galla, Komendant Miejski PSP w Opolu bryg. Paweł Kielar, Wójt Gminy Dąbrowa Marek
Leja, Dyrektor Wykonawczy ZW ZOSP
RP w Opolu Jerzy Imbiorski, Dowódca
JRG nr 2 mł.bryg. Leszek Koksanowicz
oraz Zastępca Dowódcy JRG nr 2 st.kpt.
Bartosz Raniowski.
Strażakom z Wrzosek gratulujemy!
(r)
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Moda na dwa kółka w Gminie Dąbrowa

My też mamy gdzie jeździć!
Z roku na rok w Polsce lawinowo przybywa miłośników
dwóch kółek. W naszej Gminie rowery również cieszą się coraz
wększą popularnością, zatem nie ma się co dziwić, że włądze
lokalne ani myślą zostawać w tyle. Mamy swój szlak rowerowy
i namawiamy wszystkich, aby korzystali z rowerów, także po
naszych, dąbrowskich trasach. Moda na dwa kółka trwa!
Dąbrowski szlak rowerowy prowadzi po malowniczych zakątkach całej gminy. Liczy on sobie ponad 60 km polnych i leśnych
tras, na które składa się kilka pętli o różnych długościach. Wytyczenie i oznakowanie szlaku gmina wykonała w ubiegłym roku.
Teraz, w ramach promocji, zachęca do wycieczek, kontaktu z
naturą, śladami historii itp.
W ramach projektu dofinansowanego za pośrednictwem Euroregionu Pradziad, wydane zostały mapy i foldery opisujące
przebieg szlaku i jego atrakcje przyrodniczo-krajobrazowe, kulturowe i wypoczynkowe. Zainteresowani bezpłatną publikacją
mogą odebrać foldery w Urzędzie Gminy w Dąbrowie – Biuro
Podawcze lub w dziale promocji, tel. 77 464 1010 wew. 202
W ramach projektu, obok oznakowania 60 km szlaku, zamontowano 18 tablic informacyjnych oraz trzy zestawy siedziskowe
(Żelazna, Narok, Ciepielowice).
Na stronie internetowej gminy (w zakładce „GMINA”) dostępny jest również spacer wirtualny po ścieżkach z lektorem
polskim i czeskim.
Niebawem w ramach akcji „Moda na dwa kółka w Gminie Dąbrowa” planujemy rajd rowerowy urzędników z mieszkańcami,
który zakończymy wspólnym grillem. O szczegółach będziemy
informować w gazecie i na stronach internetowych.
(r)

Pracowity czas dla naszych Mażoretek

Jadą na mistrzostwa Polski
Przed naszymi Mażoretkami, działającymi przy GOKiR w Dąbrowie, kolejne
konkursowe wyzwania. W dniach od
22 do 26 maja XVII Mistrzostwa Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu,
hala sportowa, natomiast 20 czerwca
podopieczne Barbary Kajdzik wybierają się na Ozimską Furażerkę. Ranga
tych zawodów jest ogólnopolska.
W zawodach wezmą udział: grupa kadetek, mini-formacja seniorek, układy
solo z grupy kadetek i seniorek oraz grupa przedszkolna
Przypomnijmy dotychczasowe sukcesy naszych dziewcząt, a lista jest całkiem
pokaźna: 4. miejsce solo kadetki Kinga
Prudlik (XVI Miszostwa Polski Mażoretek Kędzierzyn-Koźle), 4. miejsce solo
juniorki Kamila Lach (XVI Mistrzostwa
Polski Mażoretek Kędzierzyn-Koźle - na

	

zdjęciu), 1 vice Mistrzostw Świata podwójny baton juniorki Kamila Lach, 7.
miejsce - kadetki mix: Marta Angel, Ju-

lia Langner, Elżbieta Lach, Martyna
Lach, Weronika Knosala, Magdalena
Bogusławska, Kinga Prudlik, udział w
Mistrzostwach Świata w Pradze w 2014 r.
W tym roku grupy: „Mały Tupot”, „Tupot” i „Duży Tupot” zaprezentują nowe
choreografie i nowe kostiumy.
(r)
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„Już ozimina szumieć zaczyna, że nie powróci mróz”

Uczniowie wygonili Panią Zimę!
Kiedy jest Pierwszy Dzień Wiosny? To
już 20 marca 2015 r. Nie, nie pomyliliśmy daty - od pewnego czasu astronomiczna wiosna przychodzi do nas
dzień wcześniej, nie 21 marca, jak się
przyzwyczailiśmy do tej pory. Na wiele różnych sposobów odbywa się powitanie wiosny przez dzieci i młodzież
szkolną. Ludowy obyczaj każe witać
wiosnę hucznie i wesoło.
Dąbrowa
Aby skutecznie pożegnać zimę, uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej w Dąbrowie przygotowali marzannę, która została
spalona na placu przy OSP. Barwny korowód uczniów musiał być słyszalny, dzieci
zaopatrzone były w dużą ilość hałaśliwych
instrumentów. Nadto w drodze powrotnej,
domostwa i sklepy ozdobione zostały wielobarwnymi gaikami.
Z kolei uczniowie klas IV-VI szkoły
podstawowej i I-III gimnazjum z rozmaitych produktów spożywczych wykonali
wiosenne kanapki, sałatki, szaszłyki, a nawet koktajl owocowy. Każda klasa przygotowała coś smakowitego. Następnie
odbyła się degustacja potraw i wybór najlepszej. Po zakończeniu kulinarnych zmagań, uczniowie udali się na halę sportową,
by rozwijać swoją sprawność fizyczną w
rozgrywkach sportowych.
20 marca to nie tylko pierwszy dzień
wiosny. Piątkowe częściowe zaćmienie
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Słońca to był dopiero początek całej
serii niecodziennych zdarzeń, które zakończyły się w sobotę. Za nami spektakl, jaki w Polsce mamy okazję oglądać
bardzo rzadko (następne zaćmienie widoczne w Polsce będzie dopiero w 2026
r.). W weekend podziwiać można też
było superksiężyc
w nowiu,
równonoc wiosenną oraz Nowy Rok Astrologiczny. Tak więc po wyjątkowo łagodnej zimie, mamy już astronomiczną
wiosnę!
Renata Planert - Palak

Chróścina
Miejscem witania wiosny był piękny
park w Chróścinie. Każda klasa niosła
swoją Marzannę. Uczniowie wykonali
je na zajęciach plastycznych i z dumą
prezentowali w trakcie przejścia do parku. Piękna, słoneczna pogoda umożliwiła przeprowadzenie wielu ciekawych
zadań przygotowanych przez wychowawców klas. Były to zadania z zakresu
edukacji matematycznej, przyrodniczej
i plastycznej. Uczniowie dokonywali
bardzo dokładnych pomiarów obiektów
przyrodniczych - w tym obwodów drzew
(jedno z poddanych mierzeniu miało ponad cztery metry w obwodzie). Zmierzyli długość mola na dużym stawie,
wysłuchali radosnych śpiewów ptaków,
odszukali pierwsze wiosenne kwiaty
– przepięknie kwitną już setki zawilców.
Prowadzone były też eksperymenty,
które ustaliły najlepsze proporcje wody
i mydła do stworzenia płynu do baniek
mydlanych.
W trakcie wiosennych zajęć w parku
powstały piękne prace malarskie w klasie I a i zielone gaiki na patykach, które z
wielką przyjemnością były wyszukiwane
w warstwie suchych, zeszłorocznych liści
– pierwszaki z I b znalazły chyba wszystkie! Ale za najprzyjemniejsze zadanie uczniowie uznali tor przeszkód ustawiony na
ścieżkach parku. Prawie trzy godziny zajęć trochę nas zmęczyły, ale dały też dużo
zadowolenia i pewność – WIOSNA już z
nami jest!
Mariola Wodyńska
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Jeszcze o świetach...

Wielkanocne Mechnice
23 marca w mechnickim pawilonie
tamtejszego LZS odbyły się Warsztaty
Wielkanocne, podczas których wykonano przepiękne stroiki związane z
nadchodzącymi świętami. To kolejne

warsztatowe spotkanie organizowane
przez GOKiR w Dąbrowie. Na zajęcia
przybyło ponad 30 osób, nie zabrakło nawet mężczyzn, z reguły rzadko
uczestniczących w takich zajęciach.

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: Rady nie od parady,
czyli Wierszyki z morałem
Autor: Małgorzata Strzałkowska
Macie przed sobą książkę. która w ciekawej. zabawnej formie przekazuje wiedzę,
jak postępować z koleżankami i kolegami
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w szkole. Wiersze Strzałkowskiej zawierają
cenne rady i wskazówki - jak to wszystko
osiągnąć. Każdy kończy się morałem. czyli
krótką mądrością podpowiadającą. co jest w
życiu ważne i co trzeba robić, żeby inni ludzie nas lubili.
Tytuł: Wschód
Autor: Andrzej Stasiuk
Świeżo wydana książka autorstwa Andrzeja Stasiuka to oszałamiający pamiętnik
z podróży na Wschód - podróży we wspomnienia do obrazów z dzieciństwa spędzanego u dziadków na Podlasiu i podróży tam,
skąd wyszły oddziały Czyngis-chana, tam,
gdzie historia jest jak geologia i tektonika:
nieunikniona, nieprzewidywalna, miażdżąca,
tam, gdzie lucyferycznym blaskiem świeci
nowa potęga - do Rosji, Chin i Mongolii. To
próba uchwycenia cienia Wschodu, który na
nas pada. Opowieść o tęsknocie, pragnieniu i
strachu. I o tym, jak umyka przestrzeń, a powraca pamięć.

(red)

Warsztaty prowadziła sołtys z Naroka
Marzena Odziomek. Każdy uczestnik był
bardzo zadowolony z wykonanego przez
siebie stroika. Oczywiście wszystkie dzieła zabrane zostały do domów.
A po wszystkim uczestnicy spotkania
usiedli do suto zastawionych stołów na
poczęstunek, za co szczególne podziękowania składamy na ręce sołtys Mechnic
Teresy Kowolik.
gokir

Wygrajmy
plac zabaw!

Za sprawą FIRMY NIVEA dwie nasze wsie mają szansę być posiadaczami
wspaniałego placu zabaw. Warunek
konieczny - codziennie oddać jeden
głos poprzez stronę internetową. Liczba głosów decyduje o powstaniu miejsca zabaw. Nasze miejsca to plac przy
ul. Dąbrowskiego w Dąbrowie i przy
ul. Bocznej w Żelaznej (obydwa spełniły wszystkie wymagane warunki). Link
do strony: www.nivea.pl
Pierwsza tura głosowania trwa od 3
do 30 kwietnia 2015 r. Druga od 1 do
31 maja 2015 r.
Zachęćcie do głosowania swoje rodziny, znajomych i współpracowników.
Każdy głos daje nam szansę, nie zmarnujmy jej.
(red)
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Okolicznościowe wydanie tomiku „W krainie marzeń”

Złote Pióra już rozdane
31 marca w Publicznym Gimnazjum
w Żelaznej odbyła się Gala Jubileuszu
15-lecia Wojewódzkiego Konkursu
Młodych Talentów Poetyckich „Złote Pióro”. Wśród zaproszonych gości
były władze Gminy Dąbrowa, Kuratorium Oświaty w Opolu, laureaci
tegorocznej edycji konkursu, a także
laureaci pierwszych miejsc z lat 2001
– 2015.
Wydarzeniem gali było pojawienie się
almanachu wierszy laureatów piętnastu
poprzednich edycji, zatytułowanego „W
krainie marzeń”. Publikacja powstała 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.
Konkurs „Złote Pióro” organizowany
jest od 2001 r. Do 2006 r. obejmował zasięgiem grono zaprzyjaźnionych szkół,
a od 2007 r. rozszerzył się na całe województwo opolskie. Od 8 lat jest pod Patronatem Honorowym Kuratorium Oświaty
w Opolu. Z kolei przez ostatnie 7 lat jego
współorganizatorem jest Gmina Dąbrowa.
W ciągu 15 lat w konkursie tym wzięło
udział 39 szkół podstawowych i 39 gimnazjów z całego województwa.
(r)

Laureaci tegorocznej edycji:
Szkoły Podstawowe:
1. Emilia Kopyłowska
(PSP 24 w Opolu; „Szukając wolności)
2. nie przyznano
3. Laura Gadzińska
(PSP w Sławicach; „Uczucie”)
Wyróżnienia:
Filip Hałdys
(TAK w Opolu; „Kosmos”)
Zofia Grzyb (PSP w Żyrowej; „Czas”)

Gimnazja:
1. Paulina Kornek
 (PG w Żelaznej; „Inaczej (pustostany)”
2. Alicja Olszowska

(PG 5 w Opolu; „Ta jedyna”)
3. Agnieszka Hetmańczyk
(PG 7 w Opolu; „Narodził się wieki temu”)
Wyróżnienia:
Kamila Dandyk
(PG w Żelaznej; „Miłość a smutek”)
Wanessa Kistela
(PG w Biadaczu; „Uciekaj”)

