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- wyniki konkursów Aktywna Wieś i Moja Zagroda
- nowy sezon LZS
- Kościół w Naroku z nową wieżą
- nabór na zajęcia GOKiR

reklama

reklama

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

Wakacje, wakacje i po wakacjach...

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego
2015/2016 odbędzie się 1 września 2015
roku o godzinie 11.00 w PSP w Sławicach.
Uroczystość Inauguracji Roku Szkolnego
poprzedzi Msza święta o godzinie 10.00
w kościele pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Sławicach. Na Uroczystość
zaprasza pani Dyrektor szkoły - mgr Barbara Ottenbreit wraz z całą społecznością
szkolną. W roku szkolnym 2015/2016 w
gminie Dąbrowa w klasie pierwszej szkoły
podstawowej rozpocznie naukę 105 uczniów, a w gimnazjum - 62. Ogółem w gminie do szkoły podstawowej będzie uczęszczać 520 uczniów, do gimnazjum - 198.
Edukacją przedszkolną w następnym roku
szkolnym objętych będzie 245 dzieci. Wszyst-

kim uczniom życzymy samych piątek i szóstek
a nauczycielom sukcesów pedagogicznych.
red.

reklama

Szybka pożyczka

wygodnie, elastycznie, raty niskie do spłaty.

Zadzwoń

600 400 288

Provident Polska
(opłata wg taryfy operatora)

ZA DARMO DOJEDZIEMY
NA ZAMCZYSKO!
Opolskie PKS z okazji tegorocznego
ZAMCZYSKA uruchomi specjalne kursy
autobusów, które dowiozą chętne osoby na
miejsce koncertów. W piątek i sobotę (45.09) o 16.30 z Dworca PKS w Opolu wyruszą specjalnie oznakowane autobusy do
Dąbrowy. Autobusy pojada trasą: Dworzec
PKS- CH Karolinka – Wrzoski – Chróścina
– Wawelno – Dąbrowa Zamek. Powrót ta
samą trasą do Opola około 24.00. Kurs do
Dąbrowy na ZAMCZYSKO w tych dwóch
dniach będzie bezpłatny. Jednocześnie,
jak zapewnił nas prezes opolskiego PKS
Przemysław Nijakowski, kurs na trasie
Opole-Dąbrowa będzie stanowił początek
regularnego połączenia autobusowego,
które już we wrześniu zostanie otwarte.
red.

„Skarby naszego regionu”
Na blisko 60 gmin zrzeszonych w Euroregionie Pradziad tylko
6 gmin otrzymało dofinansowanie z ostatniego rozdania unijnego
Rzeczypospolita Polska – Republika Czeska 2007-2013 Przekraczamy Granice. Gmina Dąbrowa też nie przeszła obojętnie obok
możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych. Pomimo krótkich terminów gmina zawnioskowała o dofinansowanie wydruku
publikacji albumowej pt. “Skarby naszego regionu” . Stustronicowa, wydana w 4 językach (polskim, czeskim, niemieckim
i angielskim) promująca obszar gminy oraz działania jej mieszkańców stanowi w projekcie przykład współpracy transgranicznej
z partnerem MAS Moravska Brana. Nakład publikacji to 1000
bezpłatnych egzemplarzy w formacie A4. Warto było! Całość
przedsięwzięcia (tekst, wydruk, tłumaczenie) to koszt blisko 30
tyś zł z czego gmina finansuje tylko 5% brutto wartości zadania.
Wnioskodawcą była Gmina Dąbrowa, a opiekę nad projektem
sprawowała Katarzyna Gołębiowska-Jarek – Inspektor ds. pozy-



skiwania środków pozabudżetowych. Na realizację całości zadania
przypadło zaledwie 2 tygodnie. Umowę na dofinansowanie podpisano 17 lipca 2015r., termin zakończenia realizacji przypadał na
31 lipca, a końcowe rozliczenie oddać należało do 7 sierpnia. Pierwotnie terminy realizacji były o miesiąc dłuższe, ale krótko przed
podpisaniem umowy skrócono czas zadania. Trzeba było działać!
Projekt „Skarby naszego regionu” zrealizowany został przez
Gminę Dąbrowa w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska-Rzeczypospolita Polska 20017-2013, a jego finansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (85% dofinansowania), ze środków budżetu państwa (10% dofinansowania) i budżetu Gminy Dąbrowa (5%)
Katarzyna Gołębiowska-Jarek
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

Laureaci konkursów
„Aktywna wieś” i „Moja zagroda”
30 lipca komisja konkursowa pod przewodnictwem radnego Ryszarda Gonschiora dokonała oceny przedsięwzięć zgłoszonych do konkursów Aktywna wieś oraz oceniła tegoroczne

przez sołectwa projekty działań. Ich zróżnicowanie i stopień zaangażowania mieszkańców w budowanie piękna swojego otoczenia sprawiają, że każdego roku ocena zgłoszonych do konkursu
miejscowości jest coraz trudniejsza, ale jednocześnie przyczynia
się do poprawy wyglądu całej gminy.
O ile aktywność sołectw była w tym roku rekordowo duża,
o tyle znacznie skromniej liczebnie zaprezentowały się poszczególne gospodarstwa domowe w konkursie Moja zagroda. Z każ-

1 miejsce Moja zagroda

propozycje do konkursu Moja zagroda. Do rywalizacji przystąpiła rekordowa ilość siedmiu sołectw oraz siedem gospodarstw
domowych. Sześcioosobowa komisja złożona z radnych gminy
oraz kierowniczki Gminnej Biblioteki dokonując wyboru, brała
pod uwagę zaangażowanie mieszkańców sołectwa w działania

Komisja konkursowa

dym rokiem maleje ilość zgłaszanych do konkursu zagród, a
szkoda, bo przecież w naszej gminie jest naprawdę coraz więcej
niezwykle urodziwych gospodarstw, którymi warto się pochwalić.
W tegorocznej rywalizacji najwyżej ocenione zostało gospodarstwo Państwa Szczepaniak z Dąbrowy. Na kolejnych miejscach
uplasowały się zagrody Państwa Paszkowskich ze Skarbiszowa
oraz Pani Jaworskiej z Chróściny. Komisja postanowiła ponadto
wyróżnić zagrodę Pani Rosińskiej z Chróściny.

Ciepielowice

wsi na przestrzeni ostatniego roku. Najwyższe uznanie zdobyli
mieszkańcy Chróściny, którzy w ciągu ostatnich miesięcy bardzo
zaangażowali się w rewitalizację Parku dworskiego oraz modernizację remizy OSP i świetlicy. Wzięto również pod uwagę
bogatą, multimedialna formę promocji dokonań mieszkańców
Chróściny.
Wkład pracy własnej przy upiększaniu miejscowości oraz wielorakość pomysłów, służących integracji mieszkańców Ciepielowic i Prądów, zostały przez komisję docenione drugimi miejscami w konkursie. Trzeciego miejsca nie przyznano, natomiast
radni postanowili przyznać także dwa wyróżnienia: dla Wrzosek
za prace mieszkańców przy otoczeniu świetlicy oraz budynku
szatni LZS oraz dla Skarbiszowa za modernizację i upiększenie
placu zabaw oraz centrum miejscowości.
Warto podkreślić, że Komisja (Ryszard Gonschior, Mariusz
Konopa, Maria Sikora, Kazimierz Wojdyła, Alfred Biskup i Jolanta Kubów) z ogromnym zadowoleniem przyjęła zgłoszone
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Prądy

Każda z wyróżnionych posesji oraz sołectwa, które zostały docenione przez Komisję zostaną nagrodzone bonami finansowymi
i dyplomami, które wręczane będą podczas tegorocznych Dożynek Parafialno-Gminnych w Karczowie.
Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursach Moja Zagroda
i Aktywna Wieś dziękujemy i gratulujemy osiągniętych wspaniałych rezultatów!
red.
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Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie

Dotacja celowa dla GSW na czyszczenie rowów

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej
(GSW) w Dąbrowie informuje o przyznaniu przez Urząd Wojewódzki
w Opolu dotacji celowej w wysokości
38000 zł na roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych w miejscowościach
należących do spółki. Przyznana dotacja
jest o blisko 9000 zł wyższa od tej z 2014
roku i stanowi prawie 25 % tegorocznego
planowanego budżetu na roboty. Zgodnie
ze złożonym w ramach naboru wnioskiem
GSW, przyznane środki przeznaczone
będą na wykonanie robót konserwacyjnych o łącznej długości 10592 mb na n/w
7 rowach w pięciu sołectwach:
- Dąbrowa rowy RF12, RF15, RF16
o łącznej długości 2175 mb
- Narok rów RB o długości 1200 mb
- Nowa Jamka rów RJ o długości 1307
mb
- Sławice rów R-A19 o długości 1270
mb

- Skarbiszów rów RC o długości
4640mb
Wskazania rowów do dotacji dokonano
przed złożeniem wniosku, na posiedzeniu zarządu GSW w którym uczestniczyli
przedstawiciele ośmiu sołectw (czterech
nie przybyło pomimo powiadomienia).
Koszt robót według wstępnego kosztorysu
inwestorskiego wynosi około 52000 zł, w
tym udział spółki wodnej minimum 20%
czyli około 14000 zł. Obecnie trwa zbieranie ofert , a po ich wyborze w drodze negocjacji, podpisane zostaną stosowne umowy
na roboty . Zgodnie z warunkami gestora
dotacji, termin wykonania robót objętych
dotacją ustalono na koniec października
br. Dla informacji podam, że GSW administruje rowami o długości 131,2 km
w 12 sołectwach - wycofały przynależność
do GSW Prądy i Niewodniki. Największa
ilość rowów jest w Skarbiszowie - 21765

mb, a najmniejsza w Mechnicach 3350
mb.
Ponieważ powoli żniwa będą zbliżały
się do końca, więc rozpocznie się sezon
na wykonywanie robót na rowach, czyli
ich zlecanie. Mając to na uwadze, Zarząd
GSW zwraca się z apelem o wniesienie
składek członkowskich za br. Pozwolę sobie podkreślić, że przyznawane spółce od
dwóch lat godziwe dotacje, to skutek najwyższego wskaźnika wnoszenia składek
w powiecie i chyba w województwie opolskim (pomimo że wysokość składki jest
stosunkowo niska, a ten element też jest
kryterium oceny wniosków). Nie zmarnujmy więc tego osiągnięcia jako poczucia
społecznego obowiązku, a więc istotnej
opinii o Naszej spółce wodnej, bo możemy wrócić do sytuacji sprzed lat.
Sekretarz Zarządu GSW
mgr inż. Henryk Oleksiuk

Kościół parafialny w Naroku

Jak za dawnych czasów...
W Naroku pierwszy kościół wybudowano
w 1804 roku. Pierwotnie była to drewniana świątynia pod wezwaniem św. Sebastiana i Floriana

stojąca w Chróścicach po drugiej stronie Odry.
W związku z wybudowaniem w 1804 roku
w Chróścicach nowego murowanego kościoła,
stara świątynia została zdemontowana i sprzedana wraz z całym wyposażeniem za 100 talarów
do Naroka. Kościół ten służył mieszkańcom Naroka cały wiek, aż do 1904 roku, kiedy to spłonął doszczętnie od uderzenia pioruna. Wtedy to
z inicjatywy Józefa Lechmanna, proboszcza ze Skorogoszczy, wybudowano nowy
murowany kościół w stylu neobarokowym.
Od momentu wybudowania budynku kościoła
zmienił się jedynie kształt wieży, która pod ko-



niec działań wojennych, w styczniu 1945 roku,
została wysadzona w powietrze. Wieżę odbudowano po wojnie, całkowicie zmieniając jej kształt.
Zamiast kopuły pojawił się dwuspadowy dach.
W 2013 roku, Rada Parafialna wraz z ks.
prob. Witoldem Walusiakiem podjęła decyzję
o renowacji wieży kościoła parafialnego w Naroku. Sam pomysł jednak zrodził się o wiele
wcześniej, a już w 2010 roku wykonano pierwszy projekt. Cała inwestycja polegała na przywróceniu pierwotnego hełmu wieży kościoła.
Dzięki ofiarności parafian, już w październiku 2013r. rozpoczęto prace budowlane przygotowujące wieżę do nałożenia nowego hełmu. Rozebrano dotychczasowy dach, gdyż stan

mocowania dachówek na nim zagrażał życiu

i
no

zdrowiu.
Następnie
zamontowatymczasowy
jednospadowy
dach.
Wiosną 2015r. rozpoczęto wykonanie nowego hełmu wieży, który jeszcze tego lata zostanie

umieszczony, wg. wzoru sprzed wojny, na wieży kościoła parafialnego w Naroku. W ubiegłą
niedzielę, tj. 16 sierpień 2015r, podczas mszy
świętej uroczyście umieszczono w kapsule czasu pismo informacyjne, aktualna prasę, elektroniczny nośnik danych ze zdjęciami ukazującymi
prace remontowe oraz monety z aktualnego obiegu. Kapsuła zostanie zalutowana i umieszczona
w sercu wieży, czyli pod krzyżem.Warto
podkreślić, że odbudowa hełmu jest wspólnym dziełem całej społeczności parafialnej.
red.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje:

Nabór wniosków o ustalenie prawa
do funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku rodzinnego
Dział świadczeń z funduszu alimentacyjnego informuje,
iż od 1 sierpnia 2015 r. można składać kompletne wnioski
o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016. W przypadku złożenia wniosku do 31 sierpnia 2015 r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń nastąpi do
31 października 2015 r.
W przypadku złożenia wniosku do 1 września 2015 r., do
31 października nastąpi ustalenie prawa a wypłata przysługujących świadczeń za październik nastąpi do 30 listopada 2015 r.
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznana świadczeń oraz formularze wniosków znajdują się siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dąbrowie Plac Powstańców Śl. 2 lub na
stronie internetowej: www.dabrowa.opsinfo.pl w zakładce fundusz alimentacyjny.

Dział świadczeń rodzinnych informuje, iż od 1 września
2015 r. można składać kompletne wnioski o ustalenie prawa do
zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres
zasiłkowy 2015/2016. W przypadku złożenia wniosku do 30
września 2015 r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń nastąpi
do 30 listopada 2015 r.
W przypadku złożenia wniosku do 1 października 2015 r., po
skontrolowaniu przedłożonych dokumentów i prawa do świadczeń, wypłata za listopad nastąpi do 31 grudnia 2015 r. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznana świadczeń oraz
formularze wniosków znajdują się siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrowie Plac Powstańców Śl. 2 lub na stronie
internetowej: www.dabrowa.opsinfo.pl w zakładce fundusz alimentacyjny.
OPS Dąbrowa

Konkurs Marszałka Województwa Opolskiego

Chróścina wystartowała
w konkursie na szczeblu wojewódzkim
O miano „Najpiękniejszej Wsi Opolskiej” i „Najlepszego projektu odnowy wsi
opolskiej” ubiega się Chróścina w tegorocznym, prestiżowym konkursie ogłoszonym przez
Marszałka Województwa Opolskiego.
Wieś w połowie lipca, przez 4 godziny, gościła liczną komisję lustrującą miejscowość
według tegorocznych kryteriów tj. ekologia, środowisko, ochrona przyrody, posiadanie i wyko-

rzystanie wiedzy o lokalnych zasobach bioróżnorodności w tym rodzimych gatunków roślin
i zwierząt, sprecyzowana wizja wsi, czy wykorzystanie instrumentów wsparcia.
Główne motto w tej edycji konkursu to
„Kwitnąca wieś opolska”, a ocenie podlegało nawet ilość skanalizowanych posesji, zastosowana
energia odnawialna na terenie wsi, stopień segregacji odpadów i edukacja w tym zakresie.
Pierwszy raz Urząd Marszałkowski
wprowadził w regulaminie zapis, że sołectwo
przystępujące do konkursu musi posiadać pełnoprawnie działające STOWARZYSZENIE. W
Chróścinie stowarzyszenie aktywnie działa od
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stycznia 2010 roku i sukcesów na swoim koncie
ma bardzo wiele.
Wieś przygotowała dla komisji atrakcyjny program, a w nim zaprezentowała ścieżkę
historyczno-sakralną, trasę sportową, szlak rowerowy, ścieżkę przyrodniczą. Zademonstrowane
zostały obiekty publiczne, w tym trzy placówki
oświatowe (programem zaskoczył nas dyrektor
Zespołu Szkół, nietuzinkowo wyglądały
i zachwycały nasze przedszkolaczki), dalej place zabaw, park dworski, plac kościelny z gotycką
dzwonnicą,
Niepowtarzalnym elementem, który
z pewnością przejdzie do historii była scenka,
gdzie byli właściciele włości dworskich hrabiowie
von Gerstenbergowie (aktorzy: państwo Celina
i Andrzej Holek) oraz przybyli goście hrabiowie

von Wichelhaus’owie (radna: Mariola Sikora
i zastępca wójta: Erwin Marsolek) witając komisję zaprosili na iście dworskie przyjęcie, podczas
którego młodzież z dworskich strojach serwowała smakowicie przyrządzone małże, oczywiście
„nie polskie” przyrządzone przez dworskiego ku-

charza (nawiązanie do szczeżui – polskiej małży
występującej w stawach parkowych) Historyczną
scenkę odegrał również Mateusz Dajczak w roli
Świętego Józefa – patrona Chróściny, któremu
wieś zawdzięcza ocalenie. Świętemu towarzyszył
w stroju mnicha – pan Leon Czok z najprawdziwszym „żywym” osiołkiem Fiestą i orszakiem
aniołków.
Podczas podsumowania, które miało
miejsce na placu kościelnym w chłodnej salce
z cegły klinkierowej z okiennymi witrażami,
o pięknym łukowym sklepieniu, odbyła się premiera filmu o Chróścinie, rozdane zostały publikacje o wsi, a także skosztować można było tortu
z wieżą dzwonnicową w 3D, nenufarami i szczeżujami. A wszystko to dzięki zaangażowanym
aktywnym grupom, pojedynczym mieszkańcom
i lokalnym firmom.
W komisji powołanej przez Marszałka
Województwa wzięli udział: dyr. Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi UM Mariola Szachowicz, Arkadiusz Głąb, Tomasz Przygoda i Ewa
Kotula z Referatu Rozwoju Wsi, Andrzej Zielonka
z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Anna Lubojańska z Izby Rolniczej, prof. Katarzyna Szwedziak
z Politechniki Opolskiej, dr Badora z Uniwersytetu Opolskiego, Maria Szymska przedstawiciel
UMWO.
Na ten moment zakończyły się wizje
lokalne w pozostałych miejscowościach (razem
26 zgłoszeń w dwóch kategoriach), wyniki poznamy podczas dożynek wojewódzkich w Byczynie.
K. Gołębiowska-Jarek



ZAMCZYSKO

Gwiazdy poezji śpiewanej w Dąbrowie

ZAMCZYSKO po raz siódmy
Czternastu wykonawców wystąpi w tym roku na dąbrowskiej scenie.
Wśród nich tak znakomici muzycy, jak
Stanisław Soyka, Wolna Grupa Bukowina, Jerzy Filar czy Marek Andrzejewski. W piątkowy wieczór na scenie
będziemy przeżywać urodziny wrocławskiej grupy SETA, której piosenki śpiewane są od czterdziestu lat na szlakach
i w schroniskach. Na urodzinowy koncert
przyjęli zaproszenie muzycy, którzy w ciągu ostatnich dziesięcioleci wspólnie tworzyli muzyczną historię poezji śpiewanej.
Sobota przeznaczona jest przede wszystkim dla wykonawców z młodszego pokolenia „krainy łagodności”. Nie są to jednak
debiutanci! Każdy z artystów swój dorobek już wydał na płycie lub kilku płytach.
A zwieńczeniem będzie koncert legendy
polskiej sceny muzycznej Stanisława Soyki.
W piątek i sobotę koncerty rozpoczynają się o 17:30 i trwać
będą do późnych godzin nocnych.
W sobotę na scenie usłyszymy także
uczestników warsztatów muzycznych,
które od kilku lat tradycyjnie organizowane są na ZAMCZYSKU. Kilka słów
o
tegorocznych
wykonawcach…
Stanisław Soyka już od lat należy do grona największych artystów
polskiej sceny muzycznej. Komponuje
i śpiewa pieśni o miłości i o jej braku, pieśni o tęsknocie i spełnieniu, ale nie ucieka
przed wielkimi problemami współczesno-

ści. W jego dorobku znajdziemy ponad 30
albumów, z których kilka osiągnęło multiplatynowe nakłady. Nigdy nie poddał
się modom i trendom. Wypracował swój
własny język muzyczny przez co należy
do grona artystów, których styl rozpoznaje się od pierwszych dźwięków a bogactwo repertuaru może przyprawiać o
zawrót głowy. Posiada na koncie dziesiątki autorskich pieśni lecz trudno pominąć
fakt, że skomponował muzykę do wielu
wierszy poetów polskich i ...nie tylko.
Podczas koncertów więc można
usłyszeć pieśni do słów Agnieszki Osie-

	

ckiej, klasyki Czesława Niemena z wydanej niedawno monografii „W hołdzie Mistrzowi”, w sąsiedztwie takich szlagierów
jak „Absolutnie nic”, „Cud niepamięci”
czy „Tolerancja”. Nie zabraknie pieśni
napisanych do wierszy polskich i nie tylko poetów (W. Szymborskiej, Cz. Miłosza, J. Iwaszkiewicza, W. Shakespeare’a).
Tym razem z zespołem o nazwie
SOYKA KOLEKTYW. Towarzyszyć mu
będą Przemek Greger na gitarze elektrycznej i akustycznej, Marcin Lamch na
kontrabasie, Zbyszek Uhuru Brysiak na
instrumentach perkusyjnych, syn Kuba na
perkusji, Antoni Gralak na trąbce, Aleksander Korecki na saksofonie. SOYKA
KOLEKTYW stanowi bogatą i niebywale
ciekawą paletę kolorystyczną a jazzowe
temperamenty i kompetencje wyzwalają
podczas nagrań i w czasie koncertów tę
unikalną moc muzyki improwizowanej.
Urodziny SETY...
Czterdziestolecie działalności
artystycznej obchodzić będzie w Dąbrowie zespół SETA – czyli Studencka
Elipsa Turystyczno-Artystyczna, w której
występowało i występuje kilku autorów
popularnych i najpiękniejszych piosenek
nurtu krainy łagodności. Zespół powstał w
1976 roku a już kilka lat później wygrywa wszystkie przeglądy piosenki studenckiej i turystycznej, m.in. Yapę, Giełdę
w Szklarskiej Porębie, Bakcynalia. W roku
2007 zespół nagrywa płytę, która stanowi
bogaty wybór piosenek SETY i Andrzeja Wierzbickiego (m.in. Beskid, Ballada
o Św. Mikołaju, Przerwa w podróży, Modlitwa wędrownego grajka). Utwory napisane i wykonywane przez muzyków SETY,
do dziś stanowią podstawę kanonu poezji
śpiewanej i piosenki turystycznej. Obecny
skład zespołu: Beata Jelonek, Zuzia Mizgalska, Stanisław Gola, Krzysztof Mizgalski, Stanisław Rogowski, Kazimierz Nowiński, Wojtek Krasecki i Kuba Jelonek.
Mikroklimat - grupa wykonująca
muzykę z gatunku tzw. piosenki turystycznej, poezji śpiewanej, ballady, w których
można znaleźć elementy jazzu, bluesa,
muzyki folkowej. Specjalnością Mikroklimatu jest piosenka pozytywna. Zespół powstał w 1994 roku. Piosenki Mikroklimatu
często dały się słyszeć w trójkowej audycji „Gitarą i piórem”. W 1995 roku odbył
się koncert „Kraina Łagodności” w ramach
festiwalu w Opolu, na którym zespół wy-

stąpił z własnymi utworami oraz jako sekcja akompaniująca innym wykonawcom.
Co prawda w działalności muzycznej
zespołu coraz więcej jest muzyki poważnej, komponowania, ale wciąż koncertowa
działalność Mikroklimatu stanowi cenną
odskocznię. Usłyszeć ich można często
w towarzystwie przyjaciół, jak Wolna
Grupa Bukowina, czy Jurek Filar. W takim
gronie usłyszymy ich również w Dąbrowie.
Od 1982 roku datuje się historia zespołu FART. Zespół w swojej twórczości
opierał się przede wszystkim na własnym
repertuarze chociaż były też piosenki innych autorów. Historia wspólnego grania
zakończyła się sześć lat później, jednak
po dziś dzień sporadycznie występują na
scenie. W 2010 roku nagrana została płyta
z utworami Fartu pt. „Wspomnienie dobrej drogi”. W Dąbrowie będziemy mieć
niewątpliwą przyjemność i okazję do posłuchania ich piosenek, bo mimo upływu
wielu lat piosenki Fartu przetrwały. Śpiewane są m.in. przez grupę SETA i stąd
zaproszenie muzyków Fartu do udziału w
piątkowym koncercie urodzinowym. Fart
tworzyli: Tomasz Subociałło- mózg grupy,
twórca wielu piosenek, Dorota Markowska, Małgorzata Emiliańczyk, Sabina Zaleska, Ewa Grenda, Krzysztof Mizgalski,
Mirosław Dziechciaruk i Wacław Żuk.
Bukowina wraca na Zamczysko
Bez Wolnej Grupy Bukowina nie sposób sobie wyobrazić polskiego nurtu
„krainy łagodności”. Bukowina zadebiutowała w 1971 roku na Giełdzie Piosenki
Turystycznej w Szklarskiej Porębie. Zespół założył Wojciech Bellon. Nazywany
jest polskim Bobem Dylanem, z racji poruszania w swych utworach zwyczajnych
ludzkich problemów. Ulubionym tematem
jego twórczości było opisywanie piękna
przyrody, zwłaszcza Bieszczadów. Od początku trzon zespołu stanowili: Wojciech
Bellon - twórca tekstów większości piosenek, Grażyna Kulawik, Wojciech Jarociński i Wacław Juszczyszyn. Poza sporym
dorobkiem fonograficznym zespół ma na
swym koncie wielokrotnie nagrodzone
występy w licznych polskich festiwalach
w tym na Festiwalu Polskiej Piosenki w
Opolu, Studenckim Festiwalu Piosenki w
Krakowie, udział w studenckich festiwalach FAMA oraz dwukrotny występ na
Przystanku Woodstock. Zespół ma też za
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sobą wielokrotne występy zagraniczne
w Europie a także w Kanadzie i USA. Od
ponad 40 lat Bukowina z nieustającym
powodzeniem koncertuje w Polsce. W
Dąbrowie gościć będziemy Wolną Grupę Bukowina po raz drugi. Podkreślić
należy, że to od koncertu tego zespołu w
2009 roku rozpoczęła się tak naprawdę
historia naszego ZAMCZYSKA! Obecnie w Wolnej Grupie Bukowinie grają
i śpiewają: Grażyna Kulawik, Wojciech

Jarociński oraz Wacław Juszczyszyn
Jerzy Filar to kolejny muzyk, który
w Dąbrowie już śpiewał. W latach 70tych wraz z Jackiem Cyganem i grupą
Przyjaciół założył zespół Nasza Basia
Kochana, którego był głównym kompozytorem i wykonawcą piosenek. Przez
lata współpracował z kabaretem Janusza Rewińskiego, a do 2006r. na stałe
współpracował z panią Hanką Bielicką
Wielokrotnie zapraszany do udziału w programach telewizyjnych, m.in.
„Kawa czy herbata”, „Od przedszkola
do Opola”, „Śpiewające fortepiany”.
Piosenki autorstwa Jerzego Filara wielokrotnie wykonywane były na Festiwalach Polskiej Piosenki w Opolu
oraz na Międzynarodowym Festiwalu
Piosenki w Sopocie, m.in. przez Grażynę Łobaszewską („Za szybą”), Ewę
Bem („Za szybą”), Marylę Rodowicz
(„Jola Ola”, „Listopady liści”). Swoje płyty nagrywa z czołówką polskich
muzyków jazzowych, m. in. z Krzysztofem
Ścierańskim,
Krzysztofem
Herdzinem i Krzesimirem Dębskim.
Posługując się gitarą, harmonijką ustną i swoim specyficznym, nieco chrapliwym głosem, potrafi wydobyć niezwykłą głębię z wykonywanych tekstów.
Waldemar Chyliński – poeta, autor
piosenek, bard. Laureat Głównej Nagrody Festiwalu Piosenki w Krakowie
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1978 i wielu nagród na przeglądach
studenckiej piosenki turystycznej. Autor między innymi takich piosenek jak:
„Pechowy dzień”, „A może tylko nam
się zdaje”, „Ptakom na drzewach”, „Na
poduszkach” „Piosenka
i
bez tytułu” (razem z Adamem Drągiem). Przez lata
współpracował z tak znanymi postaciami polskiej sceny, jak Maciek Zembaty,
John Porter, Jan Kanty Pawluśkiewicz,
Elżbieta Adamiak, Andrzej Poniedzielski, Wały Jagiellońskie, Mr Zoob.
Adam Drąg - współzałożyciel WAŁÓW JAGIELLOŃSKICH, z którymi
zdobył Główną Nagrodę na Festiwalu
Piosenki w Krakowie 1978 oraz Nagrodę Dziennikarzy w Opolu 1978.
Laureat pierwszych nagród za swoje
piosenki na wielu ogólnopolskich festiwalach piosenki studenckiej, poetyckiej
i turystycznej. Autor między innymi
takich piosenek jak: „Połoniny niebieskie”, „Ech muzyka, muzyka, muzyka”,
„Rzeki to idące drogi” i wielu innych
popularnych do dzisiaj utworów …
Waldek Chyliński i Adam Drąg
podczas koncertu wspominają
zawsze swego przyjaciela Jacka Zwoźniaka - autora i kompozytora wielu popularnych oraz satyrycznych

piosenek, takich jak „Ragazza da Napoli, czy „Szoruj babciu do kolejki”
Bardowie młodszego pokolenia
Siudma Góra śląska grupa muzyczna wykonująca autorskie kompozycje utrzymane w stylistyce „piosenki
z tekstem” a w warstwie dźwięków
przeplatane elementami folku, bluesa,
jazzu i rytmów latino. Liderem zespołu
jest Zbigniew Siudy. Ze swoim zespołem wykonuje głownie autorskie piosenki ale można go tez usłyszeć śpiewającego pieśni morza, szanty, piosenki

turystyczne i folkowe. Nie jest mu obce
granie poza granicami naszego krajuwystępy w irlandzkich pubach zapewniły mu całkiem spore grono fanów .
Kiedy w 2005 roku grupa przyjaciół
połączyła muzyczne siły pod szyldem
Siudmej Góry, ich głównym założeniem
było, by czerpać z muzyki jak najwięcej przyjemności. Po dziesięciu latach
wspólnego grania, muzycy nie zmienili
podejścia, i to widać na ich koncertach.
Zespół BIEGUNI powstał w lipcu
2009 roku w Nowej Rudzie. Szuka inspiracji w różnych gatunkach muzycznych, które najwierniej oddałyby to,
co każdemu z nich w duszy gra. A że
są „biegunowo” różni, to gra w nich: od
muzyki klasycznej, przez Krainę Łagodności, folk, jazz, do ciężkich brzmień
rockowych. W utworach Biegunów odnaleźć można zarówno nastrojowe ballady jak i dynamiczne folkowe brzmienia z wtrąceniami muzyki etnicznej
oraz bossanowy czy swinga. Owocem
ich pracy jest wydana w 2012 roku płyta ”Piekło to czy niebo”. Utwory Biegunów były wielokrotnie nagradzane na
wielu festiwalach muzycznych w Polsce
i Czechach. Kompozytorem oraz autorem zdecydowanej większości tekstów
wykonywanych przez zespół jest Jarek
Augiewicz. W swoich piosenkach wykorzystują również wiersze Adama Ziemianina oraz Włodka Brzezińskiego.
Marek Andrzejewski w latach 90–
tych współpracował z folkowym zespołem Orkiestra św. Mikołaja” i z teatrem
„Gardzienice”. Jako autor i wykonawca
piosenek zadebiutował w 1993 roku.
W 1995 roku razem z muzykami Akademii Muzycznej w Katowicach utworzył
siedmioosobową „Grupę Niesfornych”.
Nagrał z nimi płytę pt. Trolejbusowy
Batyskaf (1997 r.). Wielokrotnie reprezentował środowisko lubelskie na
koncertach galowych Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W
1999 roku powstała Lubelska Federacja
Bardów, z którą Marek występował na
ZAMCZYSKU w 2012 roku. Najnowsza płyta Elektryczny sweter (2012 r.)
pokazuje bardziej rockową duszę autora. Oczywiście nie brakuje na niej typowych dla Marka piosenek o charakterze przebojowym, jak Kiedykolwiek.
W tym roku w Dąbrowie wystąpi w
projekcie Marek Andrzejewski AKUSTYCZNIE, gdzie towarzyszą mu Kasia
Wasilewska – skrzypce, śpiew oraz Jakub
Niedoborek – bandżo, mandolina, gitara
Ciąg dalszy na sronie 8
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klasyczna i inne instrumenty strunowe.
Przemek
Mazurek
poznański
twórca i wykonawca piosenek satyrycznych, kabaretowych, ale przede
wszystkich niebanalnych. Współpracował z Zenonem Laskowikiem, współtworzył poznański kabaret AFERA
Bądź Ciszą – to grupa przyjaciół z Jeleniej Góry, która od 2013 roku tworzy
nowy nurt poezji śpiewanej z wykorzystaniem różnych gatunków muzycznych.
Muzyka która otula, a słowa przenoszą

w inny świat zapomnianej natury człowieka, tak ważnej dla niego samego jak
i otaczającego świata. To co tworzą jest
pomostem dla ludzi, którzy chcą bliżej poznać znaczenie uczuć oraz odnaleźć bezwarunkową miłość, bo o tym pisze Małgosia Kowzan – autorka tekstów, do których
komponują muzykę. W tym roku ukazała
się ich debiutancka płyta „Jestem i płynę”.
Pochodzący z Bydgoszczy Piotr Pieńkowski od czasów studenckich brał
udział w festiwalach i przeglądach poezji
śpiewanej, zdobywając sporo cennych
nagród, później jednak zawiesić działalność na ponad dwie dekady na rzecz gier

komputerowych (był redaktorem naczelnym „Świata Gier Komputerowych”).
Do muzykowania wrócił w roku 2011
i na kolejnych przeglądach i festiwalach
ponownie wyróżniano jego twórczość.
Jego piosenki są najczęściej lirycznymi
opowieściami o ludzkich losach, w których każdy może się odnaleźć, nie brakuje jednak także utworów zabawnych czy
wręcz kabaretowych. Na początku tego
roku ukazała się płyta Piotra Pieńkowskiego i Wojciecha Lachowskiego pt. „Ktoś”.
Zbigniew Janowski

Organizatorami ZAMCZYSKA są:

Gmina Dąbrowa, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie oraz Województwo Opolskie.
Głównymi Sponsorami tegorocznego ZAMCZYSKA są:
OPEX S.A. www.opex.com.pl
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. www.gaz-system.pl
Sponsorzy:
Krause Innowacje w Budownictwie, Andrzej Holek - Lakiernictwo Samochodowe, BCh Chwaliński. Autoryzowany Dealer Forda,
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna RSP Wydrowice, Praxi-Dent Opole, Restauracja „Na Wyspie” z Niemodlina
Partnerami Imprezy są:
TAURON Dystrybucja S.A. www.tauron-dystrybucja.pl
Opolskie PKS S.A., Uniwersytet Opolski, OSP Dąbrowa, Stowarzyszenie „Dąbrowskie Skarby”

GOKiR zaprasza:

Zapisy na Warsztaty Teatralne
oraz do Zespołu Mażoretkowego
Zapisy

na

Warsztaty

Teatralne.

Od
września
ruszają
zapisy do grup teatralnych działających przy GOKiR w Dąbrowie.
Oferta skierowana jest do młodzieży gimnazjalnej, licealnej i dorosłych, a zajęcia
odbywają się aż w trzech miejscowościach
naszej gminy (do wyboru), co zapewnia
spory komfort uczestnikom warsztatów.
Jeżeli chcecie, w bezstresowej atmosferze,
popracować
nad
własnym rozwojem, dołączcie do nas.
W ramach warsztatów: elementarne
zadania aktorskie, praca nad emocjami,
dykcja, emisja głosu, ruch sceniczny.
Uczestnictwo w zajęciach jest najlepszym antidotum na nieśmiałość.
To także doskonały sposób na poprawę wymowy i warunków głosowych.
No i na koniec – jest to po
prostu
DOBRA
ZABAWA.
Warsztaty prowadzi zawodowy aktor.

	

Zajęcia będą odbywać się w Dąbrowie,
Chróścinie
i
Żelaznej.
Więcej

informacji

udziela

GOKiR

Zapisy do Zespołu Mażoretkowego
Zespół Mażoretkowy „Tupot”
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza na za-

szkolnej (do 8 lat), kadetek (8-11 lat), juniorek (12-14 lat), seniorek (15 lat i więcej).
Zajęcia obejmują naukę: tańca, podstaw tańca klasycystycznego, operowania rekwizytem (pałeczką mażoretkową /pomponem), podstawy akrobatyki,
gimnastyki i rytmiki. Zajęcia odbywają
się dwa razy w tygodniu na hali w Dąbrowie oraz na świetlicy w Skarbiszowie.
Zapraszamy
wszystkich
chcących
nauczyć się tańczyć, nawiązać nowe
przyjaźnie, polepszyć swoją koordynację ruchową, zwiększyć swoją pewność
siebie i samodyscyplinę. Gwarantujemy udział w wstępach i dobrą zabawę.
Dodatkowe
ciach można

jęcia w nowym roku szkolnym 2015/2016
do swoich czterech grup wiekowych: przed-

informacje
o
zajęuzyskać w GOKiR.
Zapraszam serdecznie
Trener Barbara Kajdzik
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Sezon 2015/2016 w A klasie i „okręgówce”

Nowy sezon piłkarski
W nowym sezonie 2015/16 Gminne Zrzeszenie LZS
będzie reprezentowane ponownie przez 7 klubów. Nasze
LZS-y zanotowały sporo sukcesów sportowych w zakończonym
sezonie. Awans do klasy „A” uzyskały drużyny seniorskie Wrzosek i Karczowa. W najwyższej klasie rozgrywkowej ostatecznie
utrzymali się juniorzy starsi LZS-u Mechnice, a ich rówieśnicy
ze Sławic awansowali z II do I ligi juniorów starszych. Gdyby
sezon zakończył się udanie dla seniorów Mechnic moglibyśmy
mówić o pełnym szczęściu i bardzo udanym sezonie. Nie zmieni
a to jednak faktu iż debiutancki sezon w IV lidze opolskiej należy

dzieci i młodzieży w naszej gminie wystawiając drużyny w nowym sezonie we wszystkich kategoriach wiekowych pod wspólną nazwą GZ LZS Dąbrowa – Mechnice (jako klubu wiodącego).
Więcej informacji pojawi się już niebawem na plakatach, ulotkach i banerach, a już dzisiaj prosimy o kontakt i zgłaszanie swoich dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych
za pośrednictwem adresu e-mail: gzlzs.dabrowa@wp.pl lub
tel. 781 55 22 48 z trenerem koordynatorem. Pierwsze zajęcia planowane są na początku września. Zajęcia odbywać się będą na boisku
Orlik i Sali w Chróścinie Opolskiej (skrzaty, żacy oraz orlicy) oraz
boiskach w Mechnicach (młodzicy i trampkarze) i Sławicach (juniorzy młodsi). Zajęcia będą prowadzić wykwalifikowani trenerzy.
Juniorzy młodsi (rocznik 1999-2000)
Trampkarze (rocznik 2001-2002)
Młodzicy (rocznik 2003-2004)
Orlicy (rocznik 2005-2006)
Żacy (rocznik 2007-2008)
Skrzaty (rocznik 2009-2010)
LZS
TERMINARZ KLASA „A”
GRUPA V – LZS WRZOSKI, LZS BONGO KARCZÓW

uznać za pozytywny. Kolejny raz „B” klasie zobaczymy zespoły
LZS Sławice, LZS Skarbiszów, LZS Żelazna i LZS Niewodniki
Co warte odnotowania GZ LZS w Dąbrowie wraz
z poszczególnymi klubami postanowiło scentralizować szkolenie

TERMINARZ LIGA OKRĘGOWA
GRUPA I – LZS MECHNICE
16.08.2015 LZS Mechnice – Unia Kolonowskie 4-2
22.08.2015 LZS Swornica – LZS Mechnice
29.08.2015 LZS Mechnice – GKS Grodków
05.09.2015 LZS Chrzastowice – LZS Mechnice
12.09.2015 LZS Mechnice – LZS Staroscin
19.09.2015 LZS Mechnice – LZS Proslcie
27.09.2015 Agroplon Głuszyna – LZS Mechnie
04.10.2015 LZS Mechnice – LZS Gronowice
10.10.2015 Żubry Smarchowice – LZS Mechnice
17.10.2015 LZS Mechnice – Victoria Chróścice
24.10.2015 Silesius Kotórz Mały – LZS Mechnice
31.10.2015 LZS Mechnice – Burza Lipki
07.11.2015 Sokół Niemodlin – LZS Mechnice
14.11.2015 LZS Mechnice – Źródło Krosnica
22.11.2015 Stal Osowiec – LZS Mechnice

23.08.2015 LZS Bongo Karczów – KS II Krapkowice
23.08.2015 Orzeł Mokre Łany – LZS Wrzoski
29.08.2015 Gazownik Wawelno – LZS Bongo Karczów
29.08.2015 Victoria Żyrowa – LZS Wrzoski
06.09.2015 Victoria Żyrowa – LZS Bongo Karczów
06.09.2015 LZS Wrzoski – Polonia Prószków
13.09.2015 LZS Bongo Karczów – LZS Żywocice
13.09.2015 LZS Kadłub – LZS Wrzoski
19.09.2015 Stal Zawadzkie – LZS Bongo Karczów
19.09.2015 LZS Wrzoski – Start Dobrodzień
26.09.2015 LZS Bongo Karczów – Rodło Opole
27.09.2015 Odra II Opole – LZS Wrzoski
03.10.2015KS Górażdże – LZS Bongo Karczów
04.10.2015 LZS Wrzoski – KS II Krapkowice
11.10.2015 LZS Bongo Karczów – Orzeł Mokre Łany
11.10.2015 Gazownik Wawelno –LZS Wrzoski
18.10.2015 LZS Wrzoski – LZS Bongo Karczów
25.10.2015 LZS Bongo Kaczów – Polonia Prószków
24.10.2015 LZS Żywocice - LZS Wrzoski
08.11.2015 LZS Kadłub – LZS Bongo Karczów
08.11.2015 LZS Wrzoski – Stal Zawadzkie
15.10.2015 LZS Bongo Karczów – Start Dobrodzień
14.10.2015 Rodło Opole – LZS Wrzoski
22.10.2015 Odra II Opole - LZS Bongo Karczów
22.10.2015 LZS Wrzoski - KS Górażdże

Terminarz rozgrywek klasy „B” w następnym numerze.

CZERWIEC
SIERPIEŃ
LIPIEC



OSP

Zawody Krajowe Sportowo - Pożarniczych OSP

Polanica czeka na naszych strażaków
5 września 2015 odbędą się XIV Zawody Krajowe Sportowo-Pożarniczych
Ochotniczych Straży Pożarnych w Polanicy Zdroju. Przygotowujemy się do
nich od 1 kwietnia, kiedy zaczęłyśmy się
spotykać, aby biegać minimum 3 razy
w tygodniu. (Dziewczyny muszą być wybiegane, aby przystąpić do doskonalenia
swoich umiejętności na danych odcinkach).
Od początku lipca zaczęły się poważne
treningi konkurencji bojowej i sztafety.
Długo szukałyśmy dobrego składu, który mógłby reprezentować drużynę OSP
Żelazna w tegorocznych Mistrzostwach

Polski. Kilka dobrych biegaczek z naszej Gminy zgodziło się nas wesprzeć.
Żelazna posiada dobrze przystosowane
boisko z bieżnią, na której trenujemy sztafetę. Na murawie boiska ćwiczymy konkurencję bojową. Treningi odbywają się od 2
do 3 razy w tygodniu (wszystko uzależnione jest od dyspozycyjności dziewcząt).
W doskonaleniu naszych umiejętności pomaga nam nasz naczelnik Bernard Biedroń, prezes Krystian Lisowski oraz lokalni strażacy.
Żeńska ekipa reprezentująca OSP Żelazna na Zawody Krajowe składa się z

następujących dziewcząt: Lidia Baldy,
Brygida Przybyła, Justyna Okoń, Paulina Pacuła, Marta Pacuła, Joanna Gladki, Wiktoria Dudek, Anna Kohs, Sara
Biedroń. Ponadto drużynę reprezentuje
mechanik Bernard Biedroń oraz kierownik drużyny Paweł Baldy.
Drużyna dziękuje lokalnemu sponsorowi oraz Markowi Lei - Wójtowi Gminy Dąbrowa za wsparcie finansowe.
Lidia Baldy

Kronika strażacka (VII-2015)

Zawalona wieża w Ciepielowicach

W lipcu jednostki OSP wyjeżdżały w większości
do pożarów ściernisk i suchych traw. Innymi zagrożeniami było agresywne zachowanie owadów
błonkoskrzydłych i powalone drzewa. Do katastrofy budowlanej doszło w Ciepielowicach gdzie
w pałacu runęła wieża znajdująca się w środkowej
części budynku. Nadzór budowlany nakazał za-

mknięcie całego obiektu. W sumie strażacy wyjeżdżali 15 razy do zdarzeń.
Przewrócone drzewo w Naroku
04.07. OSP Narok wyjechało do zdarzenia
o godz. 6.44
Przewrócone drzewo w Dąbrowie na ul. Zamkowej
08.07. OSP Dąbrowa wraz z JRG 3 Niemodlin wyjechali do zdarzenia o godz. 20.05

Przewrócone drzewo pomiędzy Chróściną
a Wawelnem
09.07. OSP Chróścina wyjechała do zdarzenia
o godz. 14.20
Pożar dachu od pioruna w Sławicach

18.07. OSP Sławice wraz z JRG 2 Opole wyjechali
do zdarzenia o godz. 6.51
Osy w budynku mieszkalnym w Niewodnikach.
20.07. OSP Dąbrowa wyjechała do zdarzenia
o godz. 18.05
Osy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie.
22.07. OSP Dąbrowa wyjechała do zdarzenia
o godz. 16.55
Zawaliła się wieża w pałacu w Ciepielowicach.
23.07. OSP Dąbrowa, Wrzoski wraz z JRG 3 Niemodlin wyjechała do zdarzenia o godz. 08.27
Pożar 20 h zboża na pniu i ścierniska w Niemodlinie.

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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23.07. OSP Dąbrowa wraz z jednostkami z gminy
Niemodlin i Tułowice oraz JRG 3 Niemodlin wyjechali do zdarzenia o godz. 10.14
Pożar suchych traw w Sokolnikach.
23.07. OSP Dąbrowa wyjechała do zdarzenia
o godz. 12.11
Pożar ścierniska w Chróścinie na ul. Niemodlińskiej.
26.07. OSP Chróścina, Dąbrowa wraz z JRG 2
Opole wyjechali do zdarzenia o godz. 2.41
Pożar suchych traw na drodze w kierunku Dąbrowy
26.07. OSP Chróścina wyjechała do zdarzenia
o godz. 22.56
Pożar ścierniska w Mechnicach na ul. Niemodlińskiej.
30.07. OSP Chróścina, Wrzoski wraz z JRG 2
Opole wyjechali do zdarzenia o godz. 17.47
Pożar ścierniska we Wrzoskach na ul. Wrocławskiej.
30.07. OSP Wrzoski, Dąbrowa wraz z JRG 2 Opole wyjechali do zdarzenia o godz. 17.01
Pożar ścierniska we Wrzoskach na ul. Ogrodowej
31.07. OSP Wrzoski wyjechały do zdarzenia
o godz. 19.46
Pożar suchych traw w kierunku Chróściny.
31.07. OSP Dąbrowa wyjechała do zdarzenia
o godz. 21.50
Dh Karol Widacha

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.

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

WYDARZENIE KULTURALNE

Dożynki w Sławicach i Chróścinie
Zapraszamy również na Dożynki w Chróścinie. Impreza odbędzie się w dniach 12 - 13 września 2015 r. na Osiedlu. Tydzień wcześniej (4 -5 września 2015 r.) swoje święto obchodzić będą także rolnicy z parafii Sławice.
SIERPIEŃ
CZERWIEC
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