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Memoriał
Pani
Danusi

15 maja zorganizowano Memoriał im. Danuty Panufnik, zmarłej w ubiegłym roku
dyrektor ZS w Chróścinie. Z tej okazji wójt
zaprosił znamienitych gości - marszałka
województwa opolskiego Andrzeja Bułę i
wicemarszałka Tomasza Kostusia. Gościem
specjalnym była córka Danuty Panufnik,
ale najważniejsze i tak były dzieci!

Szczegóły na str. 6
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lek.med. Mariusz Bednarski
przyjmuje pacjentów w każdy czwartek
w godzinach 16.00 do 18.00
konsultacje, porady, recepty, zwolnienia lekarskie
w Dąbrowie, ul. Powstańców Śląskich 2
Rejestracja wizyt wyjazdowych i szczegółowe
informacje pod nr telefonu 501 450 037
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Newsletter Gminy Dąbrowa

Wszędzie coś się dzieje!
Zapraszaj wszystkich
- dzieci i dorosłych!
„…Na naszym podwórku
też nam jest wesoło:
Huśtawki, karuzele,
zabawek dużo wkoło…”
Chatka Puchatka
9 czerwca (godz. 14.00) zaplanowano otwarcie zmodernizowanego placu
zabaw przy Publicznym Przedszkolu
w Dąbrowie. Na tę okoliczność zaplanowany jest występ dzieci przedszkolnych.
Organizatorzy (dyrektor i pracownicy
przedszkola) zapewniają również wspaniałą zabawę z wodzirejem na Festynie
Rodzinnym.
Strażacy o Puchar Wójta 20 czerwca
w Żelaznej - ZAPRASZAMY!
Zarząd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Dąbrowie zawiadamia mieszkańców, że
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o
Puchar Wójta Gminy Dabrowa Marka Lei
odbędą się w dniu 20 czerwca (sobota) bieżącego roku na boisku sportowym przy ul.
Nadodrzańskiej w Żelaznej. Rozpoczęcie
zawodów o godzinie 10.00. Zapraszamy
wszystkich mieszkańców do kibicowania
swoim jednostkom. Zwycięzcy w grupie
A Mężczyzn i C Kobiet wystartują w zawodach powiatowych, które zaplanowane

Kadr z zawodów rozgrywanych przed rokiem w Sławicach.



są jesienią tego roku (dokładny termin nie
jest jeszcze ustalony).
Marsjanie we Wrzoskach
Opolscy hokeiści na łyżworolkach, zespół Marsjan Opole, to ośmiokrotni mistrzowie Polski. W pięciu ostatnich latach
cztery razy zdobywali złoto. Rok temu w
udziale przypadł im brąz. Ten utytułowany team będą mogli obejrzeć teraz z bliska
mieszkańcy naszej Gminy. - W związku z
remontem „Toropolu” mamy w tym roku
duże problemy z regularnymi treningami
- tłumaczy prezes opolskiego klubu Ryszard Fedorów. - W Opolu nic nie udało
nam się wynająć. Z pomocą przyszedł wójt
gminy Dąbrowa Marek Leja oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Wrzosek. Dzięki ich
przychylności możemy ćwiczyć na obiekcie we Wrzoskach za co jesteśmy bardzo
wdzięczni. A my cieszymy się, że mogliśmy pomóc.
Moja Zagroda i Aktywna Wieś
- czekamy
Wójt Gminy, Marek Leja, ogłasza IX
edycję konkursów: „Moja Zagroda” oraz
„Aktywna Wieś”. Głównym celem konkursów jest wyłonienie obiektów z terenu Gminy Dąbrowa, które wyróżniają się

największymi walorami przyrodniczymi
i estetycznymi oraz wyłonienie miejscowości, w której mieszkańcy w największym stopniu angażują się w działania
na rzecz jej rozwoju oraz dbają o jak najlepszy jej wizerunek. Szczegółowe regulaminy na stronie obok. Uwaga - jak
zwykle do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody, więc warto, a nawet trzeba
się spróbować! Przypomnijmy, że przed
rokiem konkurs „Moja Zagroda” wygrał
Radosław Dąbrowski z Wrzosek (zdjęcie poniżej dowodzi, że trzeba się po-

starać!), a „Aktywna Wieś” przypadła w
udziale sołectwu Ciepielowice.
Odwiedzaj OPS w... Internecie
Zapraszamy na odświerzoną stronę internetową Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie (www.dabrowa.opsinfo.pl).
Zainteresowani mogą na bieżąco śledzić
ofertę i wszelkie zmiany, które dzieją się
w naszym ośrodku. Teraz bez wychodze-

nia z domu możecie m.in. pobrać wszelkie niezbędne druki, co znacznie ułatwia i
przyspiesza załatwienie wielu spraw.
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

Wójt Gminy, Marek Leja, ogłasza IX edycję konkursów: „Moja Zagroda” oraz „Aktywna Wieś”

Regulaminy naszych konkursów
„MOJA ZAGRODA”

III. Udział w konkursie

I. Informacje ogólne

1. W konkursie może wziąć udział
każdy mieszkaniec gminy, który dokona
zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz
kategorię konkursu, w której chce uczestniczyć, oprócz laureatów z roku poprzedniego.
2. Zgłoszenie należy złożyć u sołtysa.

1. Konkurs „Moja Zagroda” organizowany jest przez Gminę Dąbrowa.
2. Patronat nad konkursem sprawuje
Wójt Gminy.
3. Wszystkie czynności organizacyjnomerytoryczne, związane z konkursem,
prowadzi Komisja Konkursowa powołana
przez Wójta.
4. Fundatorem nagród jest Gmina Dąbrowa.
II. Założenia
organizacyjno-merytoryczne
1. Nadrzędnym celem konkursu jest
wyłonienie obiektów z terenu Gminy Dąbrowa, które wyróżniają się największymi
walorami przyrodniczymi oraz estetycznymi.
2. Konkurs rozgrywany jest w kategorii:
najbardziej zadbana zagroda.
3. Konkurs ma zasięg gminny.

IV. Przebieg konkursu
1. Ogłoszenie konkursu - do 20 kwietnia
br.
2. Termin dostarczenia zgłoszenia - do
30 czerwca br.
3. Lustracja zgłoszonych obiektów
przez Komisję Konkursową - przełom lipca/sierpnia br.
4. Dokładny termin lustracji podany będzie w gazetce „Życie Gminy Dąbrowa”
5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród - podczas Dożynek Gminnych

„AKTYWNA WIEŚ”

III. Udział w konkursie

I. Informacje ogólne

1. W konkursie może wziąć udział każda
miejscowość z terenu Gminy.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest
a) dostarczenie poprzez sołtysa do Urzędu Gminy w Dąbrowie pisemnego zgłoszenia inicjatywy z planem działania,
b) dostarczenie opisu projektu.

1. Konkurs „Aktywna Wieś” organizowany jest przez Gminę Dąbrowa.
2. Patronat nad konkursem sprawuje
Wójt Gminy.
3. Wszystkie czynności organizacyjnomerytoryczne, związane z konkursem,
prowadzi Komisja Konkursowa powołana
przez Wójta.
4. Fundatorem nagród jest Gmina Dąbrowa.
II. Założenia
organizacyjno-merytoryczne
1. Nadrzędnym celem konkursu jest wyłonienie miejscowości z terenu gminy, w
której mieszkańcy w największym stopniu
angażują się w działania na rzecz swojej
miejscowości oraz dbają o jak najlepszy
jej wizerunek.
2. W konkursie oceniane będą zadania
zrealizowane w minionym roku tzn. od
dożynek roku poprzedniego do dożynek w
roku bieżącym.
3. Konkurs ma zasięg gminny.
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IV. Przebieg konkursu
1. Ogłoszenie konkursu - do 20 kwietnia
br.
2. Termin dostarczenia zgłoszenia - do
30 czerwca br.
3. Lustracja zgłoszonych obiektów
przez Komisję Konkursową - przełom lipca/sierpnia br.
4. Dokładny termin lustracji podany będzie w gazetce „Życie Gminy Dąbrowa”
5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród - podczas Dożynek Gminnych.
V. Zasady pracy komisji
konkursowej
1. Oceny zgłoszonych inicjatyw dokona Komisja Konkursowa powołana przez
Wójta Gminy.

V. Zasady pracy komisji
konkursowej
1. Oceny zgłoszonych obiektów dokona Komisja Konkursowa powołana przez
Wójta Gminy.
2. Komisja oceniać będzie zgłoszone
obiekty wg następujących kryteriów:
a) architektoniczna forma zabudowy
oraz wzajemne funkcjonalne powiązanie
obiektów,
b) stan techniczny i estetyka budynków,
c) estetyka zagospodarowania zagrody,
d) ogólne wrażenia estetyczne,
e) pomysłowość i oryginalność.
3. Ocena Komisji jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
VI. Nagrody
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody
I - III miejsce - atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe

2. Komisja oceniać będzie zgłoszone
inicjatywy wg następujących kryteriów:
a) zaangażowanie mieszkańców w działaniach na rzecz danej inicjatywy,
b) wrażenia estetyczne,
c) kultywowanie tradycji i rozwoju tożsamości wiejskiej,
d) udział związków, stowarzyszeń, grup
itp. w realizacji danej inicjatywy,
e) dbałość o ochronę środowiska.
3. Komisja ma prawo na etapie zgłoszenia wyeliminować inicjatywę, która nie
spełnia warunków konkursu.
4. Ocena Komisji jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
VI. Nagrody
1. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca:
I miejsce - 3.000 złotych
II miejsce - 2.000 złotych
III miejsce - 1.000 złotych
2. Komisja ma możliwość przyznania
dodatkowych wyróżnień.
3. Przyznane nagrody przeznaczone zostaną na inwestycje poprawiające estetykę
i bezpieczeństwo w wyróżnionych miejscowościach (np. miejsca rekreacji, chodniki).



WYDARZENIE KULTURALNE

XVI Festiwal Artystyczny Liść Dębu, czyli

Setki bardzo młodych artystów
Laureaci impresji muzycznych
nt: „Uwolnij emocje - zatańcz”

Za nami XVI Wojewódzki Festiwal 8 i 9
maja w Zespole Szkół w Dąbrowie miała
miejsce XVI edycja Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego „Liść Dębu”. Najlepsi
otrzymali atrakcyjne nagrody, między innymi od promotora przeglądu, Wójta Gminy Dąbrowa Marka Lei.
Przez Zespół Szkół w Dąbrowie (organizatora przeglądu) przewinęło się setki
młodych artystów. Przytoczmy najważniejsze liczby: soliści kl. I-III – 18, IV-VI
– 21, gimnazja - 25. Razem 66 solistów.
Duety kl. I-III – 5 duetów, IV-VI – 1 duet,
gimnazja– 4 duety. Zespoły kl. I-III - 8 zespołów (94 osoby), kl. IV-VI - 8 zespołów
(75 osób), gimnazja – 15 zespołów (190
osób). Razem 379 osób plus 71 opiekunów. W ciągu 2 dni festiwalu 516 gości!
Gołym okiem widać, że z roku na rok
„Liść Dębu” rośnie w siłę. To znakomita
promocja młodych talentów, ale też samej
Gminy, miejscowości i szkoły.


(ZGSP Pawłowiczki)
3. Zuzanna Letka (GOKiR Dąbrowa)
Klasy IV-VI szkoły podstawowe:
1. Jakub Heinisz (PSP nr 14 Opole)
2. Emilia Waliczek
(PSP Domecko)
2. Natalia Budzińska

(PSP Michałowice)
3. Milena Łyga
(ZS Dąbrowa)
3. Laura Gadzińska
Wyróżnienia:
Julia Mikuliszyn (ZGSP Pawłowiczki)
Elżbieta Terpiłowska (ZS nr 2 Brzeg)
Domy Kultury
IV-VI szkoły podstawowe:
1. Vanessa Siwy
(DK Krapkowice)
2. Kamila Borowicz(GOKiR Dąbrowa)
3. Maciej Drzazga

(ZGSP Pawłowiczki(

Klasy I –III SP:
1. Julia Gortowska (PSP Grodków), Julia Siepietowska (PSP nr 1
Opole), 2. Marcel Żytyński (ZS Dąbrowa), Alicja Janta (PSP Łubniany),
3. Szymon Hankus (PSP Grodków),
Wiktoria Marciniak (PSP nr 1 Ozimek), wyróżnienia: Dominik Cebula (SOSW Prudnik), Nadia Mendel,
Paulina Szeremeta, Patrycja Szeremeta (wszystkie ZS Dąbrowa);
Klasy IV-VI SP:
1. Aleksandra Ciach (PSP Grodków), Zuzanna Żyła (ZS Czarnowąsy), 2. Judyta Baron (ZS Czarnowąsy), Zuzanna Pyto (PSP Izbicko),
3. Amelia Surgot (PSP Grodków),
Jagoda Zdeb (PSP nr 14 Opole), wyróżnienia: Nikola Gajewska (PSP nr
3 Grodków), Zuzanna Zielony (ZS
Czarnowąsy);
Klasy I–II gimnazja:
1. Daria Nowak (PG Walce), Patrycja Lupa (PG Biadacz), Adrian
Czech (ZS Dąbrowa), 2. Iwona Rusz
(SOSW Kluczbork), Damian Hanusik
(PG Biadacz), 3. Paulina Domańska
(SOSW Kluczbork), Julia Szewczyk
(ZGSP Pawłowiczki), wyróżnienia:
Sara Bołdyzer (SOSW Prudnik), Katarzyna Toporowska (SOSW Prudnik), Paweł Bil (ZS Dąbrowa

Laureaci
SOLIŚCI
Klasy I-III szkoły podstawowe:
1. Julia Kuś
(PSP Skoroszyce)
2. Konstancja Murańska

(PSP Skoroszyce)
3. Julia Kler
 (PSP Pro Liberis Silesiae Gosławice)
Wyróżnienia:
Maja Grygierczyk (PSP nr 7 Opole)
Katarzyna Kierpal (PSP nr 3 Ozimek)
Joanna Leszczyńska
(PSP Narok)
Domy Kultury
I-III szkoły podstawowe:
2. Martyna Gajdzica
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Klasy I-III gimnazja:
1. Aleksandra Ludwig (ZSG Izbicko)
2. Julia Miążek
(PG nr 9 Opole)
2. Dominik Budziński

(PG Kościerzyce)
3. Damian Lis
(PG nr 4 Brzeg)
3. Urszula Sękowska

(ZGSP Pawłowiczki)
Wyróżnienia:
Julia Dota (PG nr 1 Ozimek)
Dominika Noparlik (ZGS Izbicko)
Domy Kultury I-III gimnazja:
1. Karolina Kornatowska (GOKiR Dabrowa)
2. Kamil Janoszek (OkiS Prószków)
Wyróżnienie
Gitarzysty Marcina Czecha za akompaniament.
Nagrody pozaregulaminowe :
Nagroda Filharmonii Opolskiej
(udział w koncercie):
Damian Lis
(PG nr 4 Brzeg)
Jakub Heinisz
(PSP nr 14 Opole)
Nagroda Marszałka
Województwa Opolskiego:
Vanessa Siwy
(DK Krapkowice)
Nagroda Wójta Gminy Dąbrowa
Julia Miążek
(PG NR 9 Opole)
DUETY:
Klasy I-III szkoły podstawowe:
1. Amelia Bój i Anna Czercowy

(PSP nr 2 Opole)
2. Martyna Gajdzica i Kamil Wilk

(ZGSP Pawłowiczki)
3. Laura Bochenek i Aleksandra Drąg

(ZS Dąbrowa)
Domy Kultury
I-III szkoły podstawowe:
Wyróżnienie:
Patrycja Seredyka i Dominika Taboł

(GOKiR Dąbrowa)

Klasy I-III gimnazja:
1. Aleksandra Calicka i Julia Miążek

(PG nr 9 Opole)
Wyróżnienie:
Kinga Kurowska i Ula Sękowska

(ZGSP Pawłowiczki)
ZESPOŁY
Klasy I-III szkoły podstawowe:
1. „Psotki”
(PSP nr 2 Opole)
2. „Łośki”
(PSP Łosiów)
2. „Allegro”
(ZS Dąbrowa)
Wyróżnienie:
„Allegro”
(PSP nr 3 Brzeg)
„Freunde”
(ZSP Raszowa)
Klasy I-III szkoły podstawowe
i Domy Kultury
2. Dziecięcy Zespół Wokalny GOK Dobrzeń Wlk.
Klasy IV-VI szkoły podstawowe:
1. „Kalejdoskop”
(PSP nr 2 Opole)
1. „Gama”
(PSP nr 4 Namysłów)
2. Zepół Wokalny (PSP Skoroszyce)

3. Zespół Woklany (PSP nr 14 Opole)
3. „Nutki z Ozimka”

(PSP nr 3 Ozimek)
Wyróżnienie:
Zespół Wokalny
(PSP Grabinie)
„Cantare 1”
(ZGSP Pawłowiczki)
Klasy I-III gimnazja:
1. „Fermata”
(PG nr 2 Namysłów)
1. „Cantare 2” (ZGSP Pawłowiczki)
1. „Kwintet”
(PG nr 1 Ozimek)
2. „Dominanta” (PG nr 1 Namysłów)
2. „Zespół Wokalny (ZS Skoroszyce)
3. „Kaprys”
(ZS Dąbrowa)
Wyróżnienie:
„Gżyby na Miśah” (PG nr 3 Brzeg)
„Musica Viva”
(PG w Biadaczu)
Zespół Wokalny
(PG Korfantów)
Klasy I-III gimnazjum
i Domy Kultury
2. „Cztery Żywioły”

(GOK Dobrzeń Wlk.)
Nagroda Dyrektora GOKiR-u:
Zespół „Fermata”

(PG nr 2 Namysłów)
Nagroda Filharmonii Opolskiej:
1. Aleksandra Calicka i Julia Miążek

(PG nr 9 Opole)
2. Zespół „Kwintet” (PG nr 1 Ozimek)
Nagroda „Malowany Ptak”:
Aleksandra Calicka i Julia Miążek

(PG nr 9 Opole)
Nagroda Marszałka
Województwa Opolskiego:
Zespół Szkół w Dąbrowie
Wyróżnienie Starosty Opolskiego:
1. ZGSP Pawłowiczki
2. PSP nr 2 Opole
3. ZSP Raszowa
Zespoły z miejsc od 1 do 3 zostaną zaproszone na koncert laureatów do Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu – nagroda ufundowana przez
Dyrektor Szkoły Magdalenę Czercowy.

Zdjęcia Krzysztof Mroziewicz
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SPORT, SZKOŁY

W ZS w Chróścinie po sportowemu przypomniano zmarłą w ubiegłym roku panią dyrektor

Znamienici goście uczcili Danutę Panufnik
15 maja zorganizowano Memoriał
im. Danuty Panufnik, zmarłej w ubiegłym roku dyrektor ZS w Chróścinie.
Na oficjalne rozpoczęcie zawodów z
gospodarzem gminy przybyli znamienici goście - marszałek województwa
Opolskiego Andrzej Buła i wicemarszałek województwa opolskiego Tomasz Kostuś. Gościem specjalnym
była córka Danuty Panufnik, ale najważniejsze i tak były dzieci!
Piątek to zawody z cyklu MINIOLIMPIJCZYK, w których wystartowało 150 uczniów
z klas I-III wszystkich szkół podstawowych
w naszej gminie oraz z PSP nr 2 w Opolu. W
sobotę zaplanowano Turniej Gier Zespołowych „Orły na Orliku”. Patronat honorowy
nad imprezą objął wójt Marek Leja.
I dzieŃ
Dziewiąty Miniolimpijczyk (pierwszy
w ramach Memoriału)
Klasy I: 1. PSP nr 2 Opole, 2. ZS Dąbrowa, 3. ZS Chróścina, 4. PSP Sławice, 5. PSP
w Narok; Klasy II: 1. ZS Chróścina, 2. ZS
Dąbrowa, 3. PSP nr 2 Opole, 4. PSP Sławice,
5. PSP Narok, Klasy III: 1.ZS Chróścina, 2.

PSP nr 2 Opole, 3. ZS Dąbrowa, 4. PSP Narok; Klasyfikacja generalna: 1. ZS Chróścina, PSP nr 2 Opole, 3. ZS Dąbrowa.
II dzieŃ
„Orły na Orliku”
Piłka nożna (chłopcy PSP): 1. ZS
Chróścinie, 2. ZS Dąbrowa, 3. PSP Sławice; Piłka nożna (chłopcy PG): 1. ZS
Chróścina, 2. PG Żelazna, 3. ZS Dąbrowa;

Turniej rzutów do kosza (dziewczęta
PSP): 1. ZS Dąbrowa, 2. ZS Chróścina, 3.
PSP Sławice; Koszykówka (dziewczęta
PSP): 1. ZS Dąbrowa, 2. ZS Chróścina;
Koszykówka (dziewczęta PG): 1. ZS
Chróścina, 2. ZS Dąbrowa; Siatkówka
(dziewczęta PG): 1. PG Żelazna, 2. ZS
Chróścina, 3. ZS Dąbrowa

(ki)

Fascynujący Świat Nauki i Technologii!

Mnóstwo wrażeń
Przez półtora roku uczniowie PSP w Chróścinie uczestniczyli w realizacji projektu Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. „Fascynujący Świat Nauki i Technologii, który był dużym projektem, realizowanym przez
większość szkół podstawowych na Opolszczyźnie.
czniowie brali udział w ciekawych zadaniach, pracując w grupach do 25 osób. Realizacją ścieżek edukacyjnych kierowali nauczyciele humaniści i ścisłowcy. W klasach pierwszych (rok szkolny
2013/14): Maria Rynkowska i Aleksandra Homenda realizowały
ścieżkę „W poszukiwaniu wiosny”, w klasie drugiej natomiast „Laboratorium światła”. Klaudia Reuss i Wiesława Cieśla kierowały
zajęciami w klasach trzecich i były to ścieżki : „W świecie Matelandii” i „Kuchnia od kuchni – dzieci uczą się gotować”. Agnieszka
Bartnik i Krystian Iwański prowadzili zajęcia z IV i V klasą i były
to „Skarby wokół nas - mini - gra terenowa” i „Sposób na mitologię”. Dla klas VI, Aleksandra Pluta i Małgorzata Steciuk zaplanowały „Ptasi świat i jego tajemnice”. Z tymi zajęciami wiążą się
inspirujące doświadczenia uczniów.
Projekt umożliwiał również udział w fascynujących wyjazdach do
„Fascynującego Świata” w Opolu, gdzie w kilkunastu pracowniach,
prowadząc przeróżne doświadczenia i badania, można było poznawać świat. Uczniowie wyjeżdżali również na Uniwersytet Opolski
i do specjalistycznych pracowni w Mosznej – tam również prowadzili doświadczenia. Wszyscy uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora i w warsztatach teatral-
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nych. Klasy I-III odwiedziły Filharmonię Opolską, uczestnicząc w
zajęciach rytmicznych, malarskich – przy muzyce, matematycznych
– o muzyce i pięknym koncercie. Naszą szkołę odwiedziło również,
zgodnie z założeniami projektu, objazdowe planetarium. Kończący
projekt wyjazd do Krasiejowa był spełnieniem marzeń uczniów klas
pierwszych, piątych i szóstych. Nowo otwarty Park Nauki i Ewolucji
Człowieka ukazał losy naszego świata i pozwolił na uczestniczenie
w fascynujących przemianach i dołączenie do grona podróżników w
czasie – temponautów.
Fascynujący, to słowo wiele razy pojawia się w opisie projektu.
Taki właśnie był. Takich dostarczał wrażeń, doświadczeń i przeżyć.
Cieszymy się, że braliśmy w nim udział!

Mariola Wodyńska

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

SPORT, PRZYRODA

Kolejne koszykarskie sukcesy uczniów Gminy Dąbrowa

Gimnazjalistki z Chróściny pierwsze!
W roku szkolnym 2014/15 w
eliminacjach do Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich w koszykówce dziewcząt
(gimnazjum)
wystartowało 14 drużyn z województwa
opolskiego. 3 marca 2015 r. w
Izbicku odbyły się mecze eliminacyjne. Drużyna z Chróściny zajęła w swojej grupie 1.
miejsce, pokonując rywalki z
Szymiszowa, Izbicka i Starych
Siołkowic.
15 kwietnia, w Tarnowie Opolskim rozegrany został finał, w którym gimnazjalistki z Chróściny rywalizowały z Pokojem,
Tarnowem Opolskim oraz Dobrzeniem
Wielkim. Rywalizowały wspaniale, bo zajęły 1. miejsce w województwie!
Złote medalistki to: Sara Major, Zuzanna Reuss, Wiktoria Reuss, Hanna
Kowalska, Emilia Machnik, Vanessa
Mayer, Agata Krasek, Daria Kręcichwost, Małgorzata Kot oraz Wiktoria
Majer. Dziewczętom gratulujemy sukcesu i czekamy na dalsze.
Przypomnijmy, że kilka tygodni temu w
finałach wojewódzkich mini koszykówki
chłopców i dziewcząt ze szkół podstawowych, które odbywały się w Hali Sporto-

wej w Dąbrowie, nasze uczennice zajęły
3. miejsce, a uczniowie zwyciężyli. Jak
się więc okazuje, w Gminie Dąbrowa jest
mnóstwo utalentowanej młodzieży także
w tej dyscyplinie sportu! To cieszy tym

bardziej, że piękna hala w Dąbrowie, kompleks Orlik w Chróścinie i wiele innych
obiektów sportowych w gminie to najlepsze zaproszenie, aby uprawiać sport.

(r)

Groźna Szrotówka Kasztanowcowiaczka

Chronimy kasztanowce w Siedliskach
Z inicjatywy Zarządu Koła Łowieckiego nr 4 „KNIEJA” w Opolu zs. w Siedliskach, przy wsparciu finansowym
Wójta Gminy Dąbrowa i wydziału
ds. ochrony przyrody Urzędu Gminy,
przystąpiliśmy do walki ze szkodnikiem kasztanów rosnących przy ulicy
Kasztanowej w Siedliskach.
Szrotówek kasztanowcowiaczek to mały
motylek, którego pierwsze dorosłe osobniki pojawiają się pod koniec kwietnia z poczwarek zimujących w ściółce - w opadłych
liściach. Zapłodnienie samic odbywa się na
pniu kasztanowców, a jaja składane są pojedynczo wzdłuż głównego unerwienia liści.
Larwy pierwszego stadium wgryzają się do
wnętrza blaszki liściowej, gdzie odbywa się
ich dalszy rozwój. Żerowiska owada osiągają długość 3-4 cm, są łatwo rozpoznawalne
po beżowo-brązowym zabarwieniu liści.
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Silnie opanowane liście opadają i cykl się
powtarza. Najskuteczniejszą metodą zwalczania szkodnika jest grabienie i utylizacja
opadłych liści oraz wyłapywanie pierwszego
pokolenia owadów.
Na przełomie kwietnia i maja, członkowie
Koła Łowieckiego wraz z mieszkańcami
wioski zabezpieczyli pnie blisko 50 kasztanowców folią, która następnie została pomalowana specjalnym klejem. Na każdym pniu

zawieszono po kilka koreczków nasączonych
feromonem zwabiającym owady. Pojawiły
się one w czasie ciepłej pogody na początku
maja i od razu można było obserwować celowość wykonanej pracy, której efekt ocenimy
jesienią.
Chcemy, aby ulica Kasztanowa była nie
tylko aleją kasztanową z nazwy, ale by te
piękne drzewa zachowały długą żywotność
i cieszyły nasze oczy zdrowymi liśćmi do
późnej jesieni.
Marek Dzierżanowski
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ZAPROSZENIE

Zwiedzanie, zabawa taneczna, a nawet... pruscy żołnierze - atrakcji nie zabraknie

Świętujemy 400 lat Zamku w Dąbrowie
4 i 5 lipca, to już możemy odpowiedzialnie ogłosić, na Zamku w Dąbrowie czeka nas prawdziwy maraton
atrakcji. A wszystko z okazji pewnej
bardzo okrągłej rocznicy. Znany nam
wszystkim dąbrowski Zamek właśnie
zbliża się do 400-setnej rocznicy urodzin!
amek w Dąbrowie wzniósł w XVII wieku Joachim von Mettich-Tschetschau,
przedstwiciel jednego z najzamożniejszych
śląskich rodów. Do jego budowy przystąpiono 7 lipca 1615 r. Dwa lata później stała już
renesansowa, trzyskrzydłowa rezydencja.
Przez kolejne wieki zamek poddawano wielokrotnie przebudowom.

Z

Dzień pierwszy
W tym roku nie zaplanowano w Dąbrowie
Festynu Dębowego, zwykle organizowanego na boisku LZS. Dwudniowy maraton z
okazji 400-lecia zamku z pewnością godnie
zastąpi festyn, nie zabraknie np. ulubionego
przez mieszkańców konkursu „Chłop jak
dąb”. Wszystko rozpocznie się w sobotę,
około godziny 17.00. Ten wieczór to pomysł
sołectwa Dąbrowa, m.in. niedawno wybranej nowej sołtys Elżbiety Mojzyk. - Czego
się spodziewać wokół zamku? Wiadomo, jak
to na festynie, pysznej zabawy prawie do
białgo rana - cieszy się sołtys. - Będzie cała
masa atrakcji, pojawią się nawet... pruscy
żołnierze zaproszeni przez Stowarzyszenie
„Dąbrowskie Skarby”. Klimat zamkowego
otoczenia nie opuści nas ani przez moment.
Wobec powyższego wszyscy, którzy przybędą w sobotnie popołudnie 4 lipca, napotkają przepyszne jadło, wiele, wiele atrakcji
dla naszych milusińskich oraz konkursów
prowadzonych przez wodzireja!
O godzinie 18:00 na zamku pojawią się
zapowiadani przez sołtyskę pruscy żołnie-

rze. Prusakami są członkowie Kozielskiego
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej,
którzy pełni pasji i zaangażowania na dwa
dni zdobędą Zamek w Dąbrowie i rozbiją
obozowisko na okołozamkowym terenie.
Tegoż wieczora żołnierze pruscy pełni wiary
w dobrą zabawę mieszkańców gminy Dąbrowa, będą przedstawiać sceny rekwirowania
wskazanych gospodarstw i toczyć potyczki
na terenie kilku miejscowości naszej gminy
(zachęcamy do udziału w zabawie i przyjęcia ich z uśmiechem i sympatią).
Punktem kulminacyjnym sołeckiej części
obchodów 400-lecia narodzin zamku będzie
zabawa taneczna. W tany można wyruszyć
od godziny 20.00. Organizatorzy zapowiadają, że muzyki nie wyciszą aż do 2 w nocy!
Dzień drugi
W niedzielę, 5 lipca, druga część obchodów, nad którymi czuwać będzie Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa DĄBROWSKIE SKARBY. - Dla nas
okrągła rocznica urodzin zamku to świetny
pretekst, aby przybliżyć obiekt mieszkańcom

gminy, powiatu, ale też województwa - zapewnia prezes Łukasz Litwinowicz.
Obozowisko prusaków będzie można
zwiedzać od godzin południowych. O 13.30
uroczyście otworzymy piknik zamkowy
apelem wojskowy z odprawą oficerów. Regiment wojsk pruskich będzie nam towarzyszył całą niedzielę, zobaczymy m.in. pokazy
musztry, małe potyczki, na pewno usłyszymy wystrzały z armat czy muszkietów.
Dla zwiedzających udostępniony będzie
zamek, wraz z przygotowywaną salą tortur.
Ponadto zapraszamy na warsztaty kowalstwa
które poprowadzi dobrze znany nam Janusz
Sawicz – kowal z Chróściny. Warsztaty poprowadzą również rzemieślnicy z takich
dziedzin, jak: garncarstwo, snycerstwo, wiklina czy praca w drewnie. Niedziela rónież
będzie obfitowała w konkursy dla dzieci i
dorosłych, a na scenie przed zamkiem zaprezentujemy lokalne zespoły muzyczne. Piknik
zakończymy występem zespołu Szantażyści
- naszego regionalnego produktu eksportowego z Lewina Brzeskiego.
A zatem przybywajcie!
(red)
Zamek zbudowany w latach
1615-1617 przez Joachima von
Tschetschau-Mettich. Obiekt był
przebudowywany w latach 1894-97.
Zbudowany w stylu późnorenesansowym. Centralną część obiektu
stanowi dziedziniec wraz z ciekawie
zdobionymi krużgankami. Uwagę
zwracają także specjalnie „kręcone” kominy. W sali balowej zachowana dekoracja stiukowa. Obecnie
obiekt należący do Uniwersytetu
Opolskiego.
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Nasze wszystkich wspólne urodziny

Gminie „stuknie” czterdziestka!
15 października tego roku w Gminie Dąbrowa będzie dniem szczególnym, bowiem wtedy przypadnie 40. rocznica narodzin naszej Gminy w obecnym kształcie (więcej z historii naszej samorządności w ramce obok). Innymi słowy niebawem nasze wszystkich wspólne urodziny! Tego dnia atrakcji zapowiada się
co niemiara. Teraz uchylamy tylko małego rąbka tajemnicy, mając także nadzieję na pomysły samych mieszkańców.

Jeden z najdramatyczniejszych momentów w historii Gminy Dąbrowa. Słynna i okrutna powódź tysiąclecia w 1997 roku. To już 18 lat temu... Widok zalanej Żelaznej.

U

rodziny
świętować
będziemy
wspólnie z wszystkimi partnerskimi gminami. Przyjadą do nas goście ze
Słowacji (Oravskie Vesele), Niemiec
(Lengede), Ukrainy (Halicz) oraz naszej
imienniczki Dąbrowy Mogileńskiej.
Tego dnia zaplanowana jest oczywiście
uroczysta sesja Rady Gminy. Przewidziane są atrakcje dla najmłodszych oraz
dla dorosłych. Turnieje sportowe zostaną
rozegrane na Orliku w Chróścinie. W razie niesprzyjającej aury rywalizacja zostanie przeniesiona do sali gimnastycznej w Chróścinie i hali w Dąbrowie.
- Jako organizator uroczystości mamy
sporo pomysłów, jak uczcić nasze wspólne urodziny i intensywnie nad tym pracujemy - mówi wójt Marek Leja. - Z
pewnością posadzimy na przykład 40
dębów. To pomysł naszych radnych. Co
dla nas liczy się jednak najbardziej, i na
czym szczególnie nam zależy, to inicjatywa mieszkańców. Proszę zatem, także w
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swoim imieniu, abyście kochani współmieszkańcy podsuwali nam także swoje
pomysły - jak uczcić 40-lecie istnienia
gminy. Bardzo zależy nam również na
tym, abyście podzielili się z nami swoimi zdjęciami z tego okresu. Z pewnością
macie pamiątki z uroczystości gminnych
sprzed lat. Jak kiedyś wyglądał budynek
Urzędu Gminy w Chróścinie, czy obecny w Dabrowie. Interesują nas budynki
użyteczności publicznej związane z naszą gminą.
W sprawach, o których mówi wójt,
mieszkańców prosimy o kontakt z GOKiR pod nr tel. 77 464 10 10 wew. 213.
Na pamiątkowe zdjęcia czekamy również w siedzibie GOKiR (budynek UG)
do końca września.
O szczegółowych pomysłach na nasze wspólne urodziny informować
będziemy na bieżąco. I oczywiście z
niecierpliwością czekamy na waszą
inicjatywę!
(d)

Trochę historii
Ustawa z 28 maja 1975 roku wprowadziła dwustopniowy podział administracyjny Państwa, co oznaczało likwidację
powiatów. W ten sposób „dokonał żywota” powiat niemodliński, którego bogata
historia sięga 1815 roku, kiedy to powstał
landkreis Falkenberg jako jednostka administracji prusko-niemieckiej. Pozostały więc tylko dwa szczeble administracji:
województwa (aż 49) i gminy. Jeszcze
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30
maja 1975 r. w skład nowego województwa opolskiego wchodziła i gmina Dąbrowa, i gmina Chróścina. Jednakże już 15
października 1975 roku Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w swoim rozporządzeniu
włączył do gminy Dąbrowa obszary sołectw Chróścina, Mechnice, Sławice,
Wrzoski i Żelazna z gminy Chróścina
oraz Narok i Niewodniki z gminy Skorogoszcz. Tym samym gminy Chróścina
i Skorogoszcz przestały istnieć. Siedem
powyższych sołectw dołączyło do ośmiu
już znajdujących się w gminie Dąbrowa,
czyli do sołectw: Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Nowa Jamka,
Prądy, Siedliska, Skarbiszów.
Datę 15 października 1975 roku należy więc przyjąć jako datę narodzin
gminy Dąbrowa w obecnym kształcie.
Zatem nieuchronnie gmina Dąbrowa zbliża się do czterdziestki. I choć w ciągu tych
prawie czterdziestu lat przestała istnieć
Polska Rzeczypospolita Ludowa (1989),
odbyły się pierwsze wolne wybory do
Rad Gmin i od tej pory słowo samorząd
mogło funkcjonować bez cudzysłowu
(1990), a nawet ponownie wprowadzono
powiaty (1999 – już bez powiatu niemodlińskiego), to gmina ciągle funkcjonuje w
tym samym „sołeckim składzie”. Przez te
cztery dziesięciolecia, „piętnastka” wyżej
wymienionych miejscowości znalazła już
swoje stałe miejsce w gminie, a mieszkańcy również poprzez demokratyczne
akty wyborów swoich przedstawicieli
mają świadomość przynależności do tej,
a nie innej gminy – Gminy Dąbrowa.
Na podstawie wydawnictwa
„Historia administracji
samorządowej na terenie
gminy Dąbrowa”.
Autor Marek Leja
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Frekwencja dopisała

Wiosna seniorów w Ciepielowicach
Przyjemne, słoneczne popołudnie. Do
świetlicy wiejskiej podążają grupki
ludzi. To Seniorzy, którzy już po raz
trzeci zostali zaproszeni przez sołtysa
i Radę Sołecką Ciepielowic na wspólne spotkanie, nazwane „Wiosną Seniorów”. W przystrojonej sali, przy
stołach zastawionych ciastem, słodyczami i owocami zasiedli wszyscy
zaproszeni goście, wśród nich radny
Mariusz Konopa oraz prezes Stowarzyszenia „Nasze Ciepielowice” Anna
Cisowska. Sołtys Helena Cisowska powitała Seniorów pięknymi życzeniami
zdrowia, radości i długich lat życia.
Publiczne Gimnazjum w Żelaznej 7
maja świętowało 10-lecie nadania
szkole imienia Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego poety – żołnierza AK.
Uroczystości połączone były z obchodami 15-lecia Gimnazjum. Wśród gości byli m.in.: pełnomocnik Marszałka
Województwa Opolskiego ds. Kombatantów i osób Represjonowanych,
Opolski Wicekurator Oświaty, władze
gminne na czele z Wójtem Markiem
Leją i Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Wieczorkiem oraz przedstawiciele stowarzyszeń i związków
kombatanckich. Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną mszą świętą,
której przewodniczył ksiądz biskup
Paweł Stobrawa.
zęść oficjalna obejmowała przemówienia i złożenie kwiatów pod tablicą
pamiątkową. Dyrektor gimnazjum Aurelia
Wenzel przypomniała początki gimnazjum
i historię nadania szkole imienia: - Nasza
współpraca ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK rozpoczęła się od spotkania z
młodzieżą nieżyjącego już dziś kpt. Henryka Długosza. Bardzo ważną rolę w nadaniu
imienia odegrał były prezes ŚZŻAK kpt. Dariusz Dyba, który podjął starania związane z
ufundowaniem sztandaru i tablicy pamiątkowej. Dyrektor wyraziła również wdzięczność
Przewodniczącemu Rady Gminy Piotrowi

Z

aśpiewane razem „Sto lat!” zabrzmiało bardzo donośnie. O oprawę muzyczną i teksty piosenek biesiadnych zadbał zaproszony do udziału w spotkaniu
organista parafii św. Wawrzyńca w Dąbrowie, Klemens Adamski. Wspólny śpiew,
rozmowy i poczęstunek trwały do późnego
wieczora.
Goście otrzymali również pamiątkowe
zdjęcia. Na zakończenie zadowoleni Seniorzy podziękowali gorąco organizatorom za pamięć i przygotowanie przemiłej
imprezy. Co oczywiste, wszyscy umówili
się na zaś!

Wdzięczni Seniorzy

Wszystkim gościom humory dopisywały.

Podwójne święto Gimnazjum w Żelaznej

10 lat Baczyńskiego

C

Wieczorkowi oraz radnym, którzy w 2005
roku pomyślnie przeprowadzili uchwałę o
nadaniu szkole imienia Baczyńskiego. - Władze gminy dostrzegają wartość naszej szkoły
i jej społeczne znaczenie dla mieszkańców
miejscowości połączonych obwodem szkolnym… Za tę perspektywę w widzeniu nasze-

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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go gimnazjum jesteśmy wdzięczni Wójtowi
Markowi Lei i Radzie Gminy Dąbrowa.
Pięknej oprawy całemu świętu dodało
wystąpienie orkiestry z Cementowni „Górażdże Cement S.A.” w Choruli oraz montaż poetycko – muzyczny przygotowany
przez uczniów gimnazjum.
IL

netowa: www.gokir.pl, www.gminadabrowa.pl, e-mail do
redakcji: gokir@gminadabrowa.pl Druk: Wydawnictwo
Alia-Media, tel. 609 547 182; e-mail: aliamedia.wydawnictwo@gmail.com 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, PIKNIKI

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: Kiedyś byliśmy braćmi
Autor: Ronald H. Balson
Elliot Rosenzweig, szanowany żydowski
polityk i zamożny filantrop z Chicago, bierze udział w przyjęciu dobroczynnym, kiedy niespodziewanie zostaje oskarżony, że w

MAJ

przeszłości nosił nazwisko Otto Piatek i był
oficerem SS, znanym jako Rzeźnik z Zamościa. Czy Solomon oskarżył właściwego
człowieka? Poruszająca opowieść o dwóch
chłopcach i rodzinie, która walczy o przeżycie w rozdartej przez wojnę Polsce. Dwa
życia, dwa światy i zadośćuczynienie po
sześćdziesięciu latach - wszystko to tworzy
porywającą i wzruszającą opowieść. Niewiarygodne, ale to debiut Balsona.
Tytuł: Dziewczyny z Syberii
Autor: Anna Herbich
Przeszły przez piekło. Nie poddały się.
Stefanię kryminaliści z łagru przegrali w karty dwa razy – przeżyła dzięki przyjaciółce.
Natalia stanęła w obronie bitej kobiety – za
karę miała umrzeć w lodowatym karcerze.
Alinę deportowano jako jedyną z całej rodziny – trafiła do łagru dla dzieci, miała 10 lat.
Wszystkie pamiętają to samo: walenie kolbami w drzwi, kilka chwil na spakowanie
rzeczy, płacz, wagony bydlęce i trzask ryglowanych drzwi. 
(red)

Zapraszamy
na Piknik
31 maja, w przededniu Dnia Dziecka,
na placu przy OSP Dąbrowa, sołectwo,
miejscowi strażacy oraz GOKiR organizują atrakcje dla dzieci. Niniejszym
zapowiadamy Rodzinny Piknik. Obecność obowiązkowa także rodziców,
babć i dziadków. Nie tylko z sołectwa
Dąbrowa, ale całej gminy!
Pogodę zamówiliśmy idealną, atrakcji też z pewnością nie zabraknie. W tle
przygrywającego nam zespołu V220
oraz naszej orkiestry dętej milusińskim
obiecujemy wiele atrakcji. Nie zabraknie zabaw, konkursów, wygrać będzie
można drobne upominki. Przez cały
czas na dzieciaki czekają ich ulubione
dmuchane ślizgawki, a do skosztowania kukurydza, wata cukrowa i słodycze. Starszych zapewne ucieszy czynny całe popołudnie grill. Atrakcyjnie
zapowiada się także konkurs łowienia
ryb na dąbrowskiej gliniance. Startujemy o 14.00.
(red)
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Polska Spółka Gazownictwa gotowa do zgłoszenia gazociągu

Gaz coraz bliżej
Ważne i dobre informacje dla mieszkańców Wrzosek, Mechnic i Chróściny.
30 marca 2015 Polska Spółka Gazownictwa zakończyła prace budowlanomontażowe i można było przystąpić do działań związanych ze zgłoszeniem
gazociągu odpowiednim instytucjom. Niebawem rozpocznie się procedura
związana z przyłączaniem klientów. W najbliższym czasie Polska Spółka
Gazownictwa planuje spotkania z mieszkańcami tych trzech miejscowości zainteresowanymi paliwem gazowym. O terminie spotkań informować
będą sołtysi.

P

rzypomnijmy, że realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I kwartale
2012 roku. Gazyfikacja miejscowości
w gminach Komprachcice i Dąbrowa to
inwestycja prowadzona przez Oddział
w Zabrzu Polskiej Spółki Gazownictwa
(PSG). Projekt realizowany jest przy
udziale środków unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Całkowity koszt inwestycji wynosi 12 818 510,68 PLN, z czego kwota dotacji stanowi 3 769 883,62
PLN.
W naszej gminie zakończone zostały prace gazociągu na trasie Wrzoski
– Chróścina – Mechnice – Turzok
natomiast w gminie Komprachcice zakończono odcinek Wawelno – Polska
Nowa Wieś – Komprachcice – Osiny.
To właśnie fragment inwestycji w Wawelnie nieco opóźnił zakończenie prac,
o czym zresztą pisaliśmy w ubiegłym
roku. Aby zamknąć cały projekt oraz
rozpocząć procedurę przyłączeniową
konieczne było wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji w 100%.

Wszystkie potrzebne formularze na stronie www.zabrze.psgaz.pl.
Całą procedurę można zrealizować
w punktach obsługi klienta sprzedawcy
gazu.

Na obydwu zdęciach niedokończony odcinek w miejscowości Wawelno, który opóźnił
nieco oddanie inwestycji. Teraz wszystko jest już w porządku i niebawem zainteresowani gazem mieszkańcy Wrzosek, Mechnic i Chróściny będą mogli spotkać się z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa.

5 kroków do uzyskania
przyłączenia gazu:
1. Złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia w
najbliższym Rejonie Dystrybucji Gazu, który znajduje się
w Opolu przy ul. Armii Krajowej 2a, tel. 77 443 51 95; mail:
rg.opole@zabrze.psgaz.pl
Do wniosku dołącz mapę terenu w skali 1:500, 1:1000 (lub
1:2000), ze wskazanym miejscem
poboru gazu.
2. Od PSG otrzymasz warunki
przyłączenia. Wydanie warunków przyłączenia jest bezpłatne.
3. Umowa o przyłączenie zostaje zawarta na twój pisemny
wniosek. Zawarcie umowy jest
podstawą do rozpoczęcia realizacji przyłączenia do sieci gazowej.
- złożeniu twojego oświadczenia o gotowości instalacji w budynku do napełnienia gazem,
- zawarciu umowy kompleksowej pomiędzy Odbiorcą i jednym z podmiotów – sprzedawców gazu, z którym PSG zawarła
umowę o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego (wykaz dostępny na stronie internetowej), lub po zawarciu umowy
o świadczenie usługi dystrybucji
bezpośrednio przez Odbiorcę,
- zgłoszeniu przez sprzedawcę
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży gazu do realizacji.
4. Złóż oświadczenie o gotowości instalacji w budynku do
napełnienia gazem w jednostce
terenowej PSG (wykaz dostępny
na stronie internetowej).
5. Uruchomienie dostaw gazu
następuje po:
- złożeniu twojego oświadczenia o gotowości instalacji w budynku do napełnienia gazem,
- zawarciu umowy kompleksowej pomiędzy Odbiorcą i jednym z podmiotów – sprzedawców gazu, z którym PSG zawarła
umowę o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego (wykaz dostępny na stronie internetowej), lub po zawarciu umowy
o świadczenie usługi dystrybucji
bezpośrednio przez Odbiorcę,
- zgłoszeniu przez sprzedawcę
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży gazu do realizacji.

