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40 dębów na 40 lat Gminy 

Ponadto w numerze:

- Wyróżnieni z okazji 40-lecia Gminy

- Strażacka Liga Mistrzów

- Sekcja piłki ręcznej w Dąbrowie

Jednym ze sposobów upamiętnienia 40 rocznicy 
powstania Gminy Dąbrowa było posadzenie 40 dę-
bów przy ul. Zielonej w Dąbrowie oraz po jednym 
- symbolicznym w każdym sołectwie naszej Gmi-
ny. Dęby zostały dofinansowane z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w tym zacnym 
przedsięwzięciu serdecznie dziękujemy.
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Newsletter Gminy Dąbrowa 

Obchody Dnia Niepodlegości
VIII Bieg Niepodległości 

z nowymi zasadami
Ósmy już Bieg Niepodległości odbę-

dzie się 11 listopada w Ciepielowicach. 
Jak co roku, mieszkańcy Gminy Dą-
browa na sportowo świętują obchody 
rocznicy Święta Niepodległości. W tym 
roku, na wniosek nauczycieli i rodzi-
ców, zmienione zostały kategorie wie-
kowe zawodników. Zmiana dotyczy 
najmłodszych biegaczy, którzy zamiast 
rywalizować  w kategorii szkół pod-
stawowych klas I-III, staną na starcie  
w grupach wiekowych: 5-6-latki, 7-8-
latki oraz 9-10-latki i 11-12-latki. Dzięki 
temu szanse zawodników będą bardziej 
wyrównane. 

Warunkiem uczestnictwa najmłod-
szych zawodników (5-6-latków) będzie 
przybycie na start z rodzicami lub opie-
kunami prawnymi. Zgodnie z Regulami-
nem Biegu w najmłodszych kategoriach 
wiekowych rywalizują uczniowie szkół  
z Gminy Dąbrowa, zaś w kategorii 
OPEN (ma ona charakter otwarty) mogą 
startować także biegacze spoza gminy. 
Wzorem lat poprzednich, prowadzona 
będzie w tej kategorii dodatkowa klasy-
fikacja dla mieszkańców naszej gminy.

Przypomnijmy, że na biegaczy czeka-
my przy pomniku w Ciepielowicach 11 
listopada. Pierwszy bieg ok. 11.30.

Zgłoszenia uczniów przyjmują nauczy-
ciele wychowania fizycznego ze szkół  
z terenu naszej gminy. Zapisy uczestni-
ków w kategorii OPEN prowadzi Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dą-
browie pod nr tel. 77 464 10 10 w. 213. 
Zgłaszać można się również na godzinę 
przed rozpoczęciem pierwszego biegu, 
w Biurze Zawodów w świetlicy wiej-
skiej w Ciepielowicach (ul. Długa 18a).

Rodzaje kategorii:
- Pięcio-sześciolatki (dziewczęta  

i chłopcy)
- Siedmio-ośmiolatki (dziewczęta  

i chłopcy)
- Dziewięcio-dziesięciolatki (dziew-

częta i chłopcy)
- Jedenasto-dwunastolatki (dziewczęta 

i chłopcy)
- Gimnazjum (dziewczęta i chłopcy)
- Kategoria Open (kobiety i mężczyź-

ni)
Plan obchodów Dnia Niepodległo-

ści:
11.00 - Początek uroczystości przy 

obelisku w Ciepielowicach
- Hymn 
- Przemówienie Przewodniczącego 

Rady Gminy Dąbrowa 
- Przemówienie Wójta Gminy Dąbro-

wa 

- Złożenie kwiatów pod obeliskiem 
- krótki program artystyczny w wyko-
naniu Studia Piosenki z GOKiR w Dą-
browie

11.30 Biegi w poszczególnych kate-
goriach

ok. 13.30 Wręczenie nagród zwycięz-
com 

Ognisko muzyczne - gitara
Od tego roku szkolnego 2015/2016 

nauka gry na gitarze prowadzona jest  
w każdy wtorek w świetlicy w Chróścinie 
od 15.30 do 19.30. Są cztery grupy gita-
rowe-od najmłodszych dzieci: 7-8 lat do 
dorosłych.

 Na warsztatach gitarowych ucz-
niowie poznają akordy, nuty i tabulatury

gitarowe. W repertuarze warsztatów są: 
kolędy, muzyka klasyczna, a także współ-
czesne przeboje polskiej i zagranicznej 
muzyki rozrywkowej.

reklama

Elastyczna pożyczka
wygodne raty

Zadzwoń
600 400 �88

Provident Polska
(opłata wg taryfy operatora)

Konsultacje społeczne dotyczące projektu 

„Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa” 

Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza konsultacje społeczne do-
tyczące projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa na 
lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2025”.

 Strategia stanowi kluczowy dokument kształtowania poli-
tyki rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015-2025. Opinie do 
projektu ww. dokumentu można składać za pomocą formu-
larza konsultacyjnego w terminie 21 dni od daty opubliko-
wania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 2 listopada 2015 r. : 
1.W formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dąbro-
wa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa;                                                   
2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres 
e-mail: promocja@gminadabrowa.pl, bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,  
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o pod-
pisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

Opinie złożone po upływie ww. terminu pozostawia się 
bez rozpatrzenia.

Wielki sukces uczniów 
klas I-III w Dąbrowie 

Od kilku lat w Zespole Szkół w Dąbrowie prężnie działa KLUB 
WIEWIÓRKA PCK. Uczniowie i ich rodzice angażują się w liczne 
akcje charytatywne w ciągu całego roku szkolnego. Dzieci chętnie 
biorą udział w zajęciach, na których zdobywają wiedzę dotyczą-
cą zdrowia, jego zagrożeń i pierwszej pomocy przedmedycznej.  
   W październiku 2015 r. otrzymaliśmy dwa puchary za zaję-

cie I miejsca wśród szkół pod-
stawowych w akcji „Gorączka 
Złota” w kategorii wagowej  
i kategorii kwotowej. Zebrali-
śmy 54,10 kg złotych groszó-
wek, co dało kwotę 617,47 zł.  
Łącznie  w ten sposób uzbierano 
ponad 10 000 zł na letni wypo-
czynek dzieci z rodzin ubogich.  
Serdecznie dziękuję za wsparcie 
i duże zaangażowanie w naszą 
działalność.

Beata Derda
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Święto Gminy Dąbrowa

Wystąpienie Wójta z okazji 40-lecia Gminy
Tak naprawdę Gminy jako podstawo-

we jednostki podziału terytorialnego 
kraju powstały natychmiast po przejęciu 
przez polskie władze terenów Dolnego  
i Górnego Śląska. Już w 1945 powstały: 
gmina Dąbrowa w powiecie niemodliń-
skim oraz gmina Wrzoski (która później 
zmieniła stolicę na Chróścina) w powie-
cie opolskim. Już kilka lat później „wła-
dza ludowa” powołała do życia nową 
jednostkę administracji - gromadę, która 
z założenia była mniejsza niż gminy. Na 
naszym terenie działały wtedy aż 4 gro-
mady: Dąbrowa, Chróścina, Narok i Sła-
wice. 

Ustawa z 29 listopada 1972 roku  
o utworzeniu gmin i zmianie ustawy  
o radach narodowych z dniem 1 stycznia 
1973 zlikwidowała gromady i ponownie 
wprowadziła gminę jako podstawową 
jednostkę podziału administracyjnego. 
W ten sposób z 4315 gromad stworzono 
2366 znacznie większych gmin.

Na podstawie uchwały nr XVIII/100/72 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu  
z dnia 6.12.1972 roku powołano od  
1 stycznia 1973 roku (czyli ponad 42 lata 
temu) między innymi gminę Chróścina 
(skład: Bierkowice, Chróścina, Mech-
nice Sławice, Wrzoski, Żelazna)  gminę 
Dąbrowa (skład: Ciepielowice, Dąbrowa, 
Karczów, Lipowa, Nowa Jamka, Prądy, 
Siedliska, Skarbiszów) i gminę Skoro-
goszcz (w składzie z  Niewodnikami  
i Narokiem).

Naczelnikiem gminy w Chróścinie zo-
stał obecny tu pan Jan Jagiełło, a Prze-
wodniczącą Gminnej Rady Narodowej 
pani Eryka Józefowska. Natomiast Na-
czelnikiem Gminy Dąbrowa został rów-
nież tu obecny pan Czesław Druch. Funk-
cję Przewodniczącego Rady sprawował 
pan Stanisław Starczewski - jednocześnie 
I sekretarz Komitetu Gminnego PZPR. 
Warto dodać, że w gminie Skorogoszcz 
funkcję wiceprzewodniczącego Rady 
Narodowej pełnił obecny tu pan Czesław 
Malawski.

Taki podział przetrwał tylko niecałe 
3 lata. Najpierw ustawa z dnia 28 maja 
1975 roku wprowadziła dwustopniowy 
podział administracyjny Państwa, co 
oznaczało likwidację powiatów. W ten 
sposób „dokonał żywota” również powiat 
niemodliński, którego bogata historia się-
ga 1815 roku, kiedy to powstał landkreis 
Falkenberg jako jednostka administracji 
prusko-niemieckiej. Pozostały więc tylko 

dwa szczeble administracji: wojewódz-
twa (aż 49) i gminy. Jeszcze w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z 30 maja 1975 r.  
w skład nowego województwa opolskie-
go wchodziła i gmina Dąbrowa, i gmina 
Chróścina. Jednakże już 15 października 
1975 roku Minister Administracji, Gospo-
darki Terenowej i Ochrony Środowiska  
w swoim rozporządzeniu włączył do gmi-
ny Dąbrowa obszary sołectw Chróścina, 
Mechnice, Sławice, Wrzoski i Żelazna  
z gminy Chróścina (Bierkowice dołączo-
no do Opola) 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 Jam-
ka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów. Łącznie 
w Polsce z 2366 gmin pozostało 2129.

Datę 15 października 1975 roku należy 
więc przyjąć jako datę narodzin gminy 
Dąbrowa w obecnym kształcie. Pierw-
szym Naczelnikiem Gminy została pani 
Zofia Wojdat, która sprawowała swój 
Urząd od 1 października 1974 roku w 
„starej” gminie Dąbrowa, a od 15 paź-
dziernika 1975 roku do 30 listopada 1976 
roku w nowej dużej gminie Dąbrowa. 

Nieżyjąca już pani Zofia Wojdat pełni-
ła więc funkcję Naczelnika trochę ponad 
dwa lata, bo już 1 grudnia 1976 roku po-
nownie rządy objął pan Czesław Druch. 
Łącznie pan Czesław na tym stanowisku 
spędził 12 lat, a swoją funkcję sprawował 
do lutego 1986 roku. Jego następcą został 
obecny tu pan Mikołaj Wołczyk, który 
naczelnikiem gminy był  przez 3 lata do 
marca 1989 roku. 28 marca 1989 roku 
ówczesny Wojewoda Opolski Kazimierz 
Dzierżan Naczelnikiem gminy Dąbrowa 
mianował Ludwika Juszczaka.  W tym 
czasie Gminna Rada Narodowa wybie-
rana była na kadencje 1973-1977, 1978-
1984, 1984-1988, 1988-1990. 

Od reformy samorządowej z 1990 roku 
organami gminy stały się Rada Gminy 
i Zarząd Gminy na czele którego stanął 
Wójt. Pierwsze wolne wybory do rady 
Gminy odbyły się 27 maja 1990 roku,  
a mieszkańcy naszej gminy wybierali 20 
radnych (gmina do 10 tys. mieszkańców). 
Pierwszym przewodniczącym został 
mieszkaniec Chróściny pan Piotr Kubis. 
Rada Gminy miała wtedy uprawnienie do 
wyboru Wójta. Pierwszym Wójtem zo-
stał pełniący dotychczas obowiązki Na-

czelnika pan Ludwik Juszczak. Również  
w dwóch kolejnych kadencjach 1994-
1998 i 1998-2002 Rada ponownie desyg-
nowała na stanowisko Wójta Ludwika 
Juszczaka. Dopiero w roku 2002 Prezy-
dentów, Burmistrzów i Wójtów wybie-
rano w powszechnych wyborach i tym 
razem już przez mieszkańców gminy na 
4 kadencję ponownie został wybrany pan 
Ludwik Juszczak. Również w 2002 roku 
zmieniła się liczba radnych: dla gminy do 
10 tys. mieszkańców ustawa umożliwiała 
wybór jedynie 15 radnych oraz przestał 
istnieć Zarząd Gminy.

Wójt Ludwik Juszczak sprawował więc 
swoją funkcję łącznie prawie przez 18 lat 
do listopada 2006 roku. Właśnie 12 listo-
pada 2006 roku mieszkańcy naszej gminy 
zdecydowali, że nowym wójtem zostanie 
Marek Leja. Swoją wolę potwierdzili po-
nownie w wyborach w 2010 i 2014 roku. 

Jeżeli chodzi o przewodniczenie Radzie 
Gminy to po Piotrze Kubisie w 1994 roku 
szefem Rady został nie żyjący już pan 
Stanisław Królikowski, a od 1998 roku 
nieprzerwanie przez już prawie 17 lat peł-
ni tę funkcję profesor Piotr Wieczorek. 

Z tych wszystkich liczb jakie dziś 
przytoczyłem wynika niezwykła jak na 
polskie warunki stabilizacja władzy. Nie 
licząc krótkiego okresu pełnienia funk-
cji przez panią Zofię Wojdat, przez 40 
lat zaszczytu rządzenia gminą Dąbro-
wa dostąpiły ledwie 4 osoby. Pozwoliło 
to na spokojny zrównoważony rozwój 
całej gminy. Choć przed 40 laty twórcy 
połączenia gmin Chróściny zamieszkałej  
w większości przez ludność autochtonicz-
ną  i Dąbrowy zamieszkałej przez ludność 
napływową,  postawili przyszłych włoda-
rzy przed trudnym zadaniem współpracy  
i integracji, to z perspektywy czasu moż-
na ocenić, że wszyscy wywiązali się bar-
dzo dobrze ze swojego zadania. Dziś każ-
da miejscowość ma poczucie wspólnoty 
w swej małej ojczyźnie jaką jest Gmina 
Dąbrowa. Jednocześnie poprzez organi-
zację np. Dożynek Gminnych, zawodów 
sportowych, zawodów pożarniczych, 
wspólnych festynów jeszcze bardziej za-
cieśniamy więzi między mieszkańcami. 
Dziś jedna miejscowość uczy się od dru-
giej: gospodarności, społecznego myśle-
nia i działania. Możemy być dumni z tego 
wspólnego dzieła, któremu na imię gmina 
Dąbrowa.

Marek Leja
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Odznaczenia i medale

Wyróżnieni z okazji 40-lecia
W czasie uroczystej Sesji Rady Gminy zostały wrę-

czone odznaczenia państwowe, wojewódzkie, a tak-
że wyróżniono osoby zasłużone dla Gminy Dąbrowa. 
1. Odznaczenia państwowe

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
31 lipca 2015 r. Brązowym Krzyżem Zasługi został odznaczony 
Kazimierz Wojdyła. Kazimierzowi Wojdyle odznaczenie wręczył 
Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński w dniu 5 października tego 
roku na uroczystości 25-lecia współpracy zagranicznej wojewódz-
twa opolskiego. 

Kazimierz Wojdyła urodził się 3 czerwca 1957 roku w Grod-
kowie. Od urodzenia mieszka w Prądach. Obecnie trwa jego szó-
sta kadencja w Radzie Gminy Dąbrowa. Pierwszy raz zasiadł  
w Radzie Gminy w kadencji 1990-94. I pozostaje radnym do dzi-
siaj z jedną czteroletnią przerwą. Od lat jest Przewodniczącym 
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, co oznacza, że opi-
niował i zatwierdzał każdą inwestycję powstałą w naszej gminie.  
�. Odznaczenia wojewódzkie

Kolegium Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Województwa 
Opolskiego” uchwałą nr 43/105 roku z dnia 27 kwietnia pozytywnie 
zaopiniowało wniosek o nadanie tej odznaki panu Georgowi Gons-
chiorowi oraz panu Piotrowi Wieczorkowi. Pan Georg Gonschior 
odebrał odznakę na uroczystości 25-lecia współpracy zagranicznej 
województwa opolskiego w dniu 5 października tego roku. 

Georg Gonschior urodził się  16.05.1939 r. w Chróścinie. Od 
urodzenia związany jest z Chróściną, Gminą Dąbrowa i woje-
wództwem Opolskim. W wyborach samorządowych, które odbyły 
się 1990 roku został wybrany radnym Gminy Dąbrowa. Funkcje 
tę pełnił do 2010 roku (5 kadencji). W latach 1994 – 2002 peł-
nił również funkcję członka zarządu Gminy Dąbrowa oraz spo-
łecznie funkcję „zastępcy Wójta”. Od wielu lat jest delegatem 
Związku Gmin PROKADO, gdzie do 2014 roku pełnił funkcję 
członka Zarządu. Georg Gonschior podczas swojej wieloletniej 
działalności był aktywnym działaczem społecznym i samorządo-
wym. Podejmował się różnorodnych działań w ramach pełnionych 
przez siebie funkcji. Aktywnie wspierał instytucje i organizacje  
z terenu gminy. Dzięki jego staraniom zrealizowano wiele inicja-
tyw środowiska lokalnego w tym między innymi: przejęcie par-
ku w Chróścinie, budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół  
w Chróścinie oraz kompleksu boisk sportowych „ORLIK”.

Odznaka „Za zasługi dla Województwa Opolskiego” dla Piotra 
Wieczorka. 

Piotr Wieczorek urodził się 21 sierpnia 1953 r. w Czarnową-
sach. Jest profesorem nauk chemicznych, związanym z Gmi-
ną Dąbrowa, Opolem i Opolszczyzną od urodzenia. Prof. Piotr 
Wieczorek jest wyróżniającym się naukowcem, zaliczanym 
do jednych z najlepszych w Polsce i w Europie specjalistów  
z zakresu teorii i zastosowania membran ciekłych w rozdzia-
le i analizie chemicznej. Od 1990 roku prof. Piotr Wieczo-
rek jest radnym Rady Gminy Dąbrowa (7 kadencja), a od 1998 
Przewodniczącym Rady Gminy. Pełniąc tę funkcję przez te 
wszystkie lata przyczynił się do rozwoju infrastruktury wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, drogowej naszej Gminy. Kierowana 
przez niego Rada Gminy zadbała również o rozwój infrastruk-
tury sportowej całej gminy m.in. poprzez budowę nowoczesnej 
hali sportowej w stolicy gminy, budowę boiska w Sławicach czy  
kompleksu boisk Orlik w Chróścinie. Wielokrotnie nagradzany  
i odznaczany, w tym w 2003 roku Złotym Krzyżem Zasługi.  

3. Radni I kadencji Gminy Dąbrowa 1973-1977
Eryka Józefowska - Radna I kadencji 1973-1977 (do 75  

w gminie Chróścina jako Przewodnicząca Rady)
Maria Czeszek - Radna I kadencji 1973-1977
Waleria Wodecka - Radna I kadencji 1973-1977
Paweł Przybyła - Radny I kadencji 1973-1977 (do 75 w gmi-

nie Chróścina) i II 1978-1984
Marian Brosławski - Radny I kadencji 1973-1977
Zygmunt Kowalczyk - Radny I kadencji 1973-1977 i II 1978-

1984
Józef Sąsiadek - Radny I kadencji 1973-1977
Józef Przybyła - Radny I kadencji 1973-1977 (do 75 w gminie 

Chróścina) i III 1984-1988
Czesław Malawski - Radny I kadencji 1973-1977 

(do 75 w gminie Skorogoszcz jako wiceprzewodniczą-
cy Rady) i 1988-1990 oraz trzy kadencje 1990-2002 

4. Wyróżnieni statuetkami z okazji 40-lecia Gminy Dąbrowa 
za szczególne osiągnięcia

Eryka Józefowska - Radna 1 kadencji 1973-1977, Budowni-
czy i Wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mechnicach, 
potem w Chróścinie

Irena Dubielczyk - Skarbnik Gminy od 01.01.1976 do 
30.04.1997 r. (do 90 r. Główna Księgowa)

Wiesława Zarwańska - Najdłużej urzędujący sołtys w gmine 
Dąbrowa 5 kadencji od 1995 - 2015

Czesław Druch - Naczelnik gminy 1973-1974 oraz  1976-
1986

Ludwik Juszczak - Naczelnik Gminy 1989-1990, Wójt Gminy 
4 kadencji 1990 -2006

Paweł Przybyła - Radny dwóch kadencji 1973-1984, wielolet-
ni Prezes OSP Sławice, Kronikarz Sławic i Gminy

Piotr Wieczorek - Radny 7 kadencji w latach 1990 - nadal, 
Przewodniczący rady Gminy 5 kadencji 1998-nadal

Kazimierz Wojdyła - Radny 6 kadencji
Czesław Malawski - Radny 5 kadencji 1973-1977, 1988-2002, 

wieloletni Prezes Gminnego Zrzeszenia LZS 
Georg Gonschior - Radny 5 kadencji w latach 1990 -2010, 

społeczny wicewójt 
Władysław Forst - Radny 5 kadencji
Karol Gregulec - Radny 5 kadencji
Rudolf Szymainda - Radny dwóch kadencji 1990-1998, Se-

kretarz Gminy w latach 1993 do nadal
Tadeusz Jeziorański - Radny kadencji 1994-1998, Pracownik 

Gminy Dąbrowa od 1973 do nadal
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Ochotnicy na najwyższym poziomie

Strażacka LIGA MISTRZÓW
Pierwsza edycja STRAŻACKIEJ LIGI 

MISTRZÓW za nami. Aby ocenić wyni-
ki, a szczególnie, aby porównać je z wy-
nikami Mistrzostw Polski, trzeba najpierw 
zwrócić uwagę, że temperatura wahała się 
między 9 a 11 st. Celsjusza (oj zimno!!!). 
Dodatkowo od dwóch dni padało i dopiero 
tuż przed zawodami przestało kropić. Nie 
miało to większego wpływu na wyniki 
sztafet (twarde podłoże), natomiast czasy 
bojówek na mokrej nawierzchni trawia-
stej, szczególnie w konkurencji męskiej, 
musiały być słabsze niż na Mistrzostwach 
Polski. Ale po kolei. 

Kobiety: OSP Żelazna potwierdzi-
ła przynależność do najlepszych ekip  
w Polsce. Nasza drużyna uzyskała łącz-
ny wynik 104.12, lepszy o 0.36 niż na 
Mistrzostwach Polski (wynik dający wi-
cemistrzostwo Polski). Równie dobrze 
spisała się drużyna z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Raszowej, uzyskując wynik 
106,50 ledwie o 0,23 gorszy niż na Mi-
strzostwach Polski, ale dalej jest to wynik 
na 5. miejsce w kraju. Kapitalnie spisała 
się ekipa z OSP Tarnów Opolski - wice-
mistrza powiatu opolskiego. Dziewczyny 
uzyskały łączny wynik 113.49, co na Mi-
strzostwach Polski dałoby 9. miejsce!!!  
  Mężczyźni: Zwycięzca czyli OSP Ra-

szowa z wynikiem 90,87 zostałby brązo-
wym medalistą Mistrzostw Polski. Łącz-
ny wynik mógłby być jeszcze lepszy, ale 
ze względu na wspomniane złe warunki 
pogodowe, bojówkę mieli słabszą o 2,5 
sekundy. Fantastycznie spisali się gospo-
darze. Łączny wynik OSP Żelazna 93.18 
dałby jej 7. miejsce w Polsce. OSP Sma-

rdzewice czyli czwarta drużyna Polski, 
spisała się nieco słabej (94.22) niż na kra-
jowych Mistrzostwach (91,79). Byłoby to 
8. miejsce w Polsce. Na uwagę zasługuje 
wynik sztafety z Chróściny, który gdyby 
nie punkty karne za minimalne przekro-
czenie strefy zmian, byłby jednym z naj-
lepszych w kraju. Bez punktów karnych 
czyli z wynikiem 55.94 OSP Chróścina 
byłaby 5. w rozgrywkach ogólnopolskich. 
Gratulujemy!!!

Niezwykle wdzięczny jestem patronowi 
imprezy firmie LELLEK Group. Serdecz-
nie dziękuję pracownikom urzędu gminy 
i naszym jednostkom OSP (catering, na-
mioty, ławki, nagłośnienie, przygotowanie 
torów, pomp). Podziękowania składam 
także Komendantowi Miejskiemu PSP  
w Opolu za patronat i obecność na zawo-
dach zastępcy Witolda Trojnara. Dziękuję 
sędziom, na czele z Bartoszem Raniow-
skim i Leszkiem Koksanowiczem. Dzię-
kuję mediom i portalom internetowym za 
relację z tego wydarzenia.

Marek Leja 

WYCIECZKA - JARMARK ŚWIĄTECZNY W DREŹNIE
Przyjmujemy zapisy na autokarową wycieczkę do Drezna w dniu 12.12.2015 (sobota) na najwspanialszy Jarmark Bożonaro-

dzeniowy w Niemczech. W programie krótkie zwiedzanie miasta, pobyt na Jarmarku i czas na zakupy. Koszt od osoby 125 zł  
i 10 EUR. Zapisy i potwierdzenie wyjazdu do 20.11.2015. Serdecznie zapraszamy!

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
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Dbajmy o środowisko i ludzi

Nie palmy śmieci w kotłowniach
W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym przy-

pominamy mieszkańcom Gminy o obowiązującym zakazie spa-
lania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i innych 
odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domo-
wych.                              

Niektórzy właściciele nieruchomości ogrzewając mieszkania, 
pozbywają się zbędnych śmieci (butelek i opakowań z tworzyw 
sztucznych, laminatów, butów, worków, folii, kolorowych gazet, 
zużytych opon), nie zważając na szkodliwe skutki swojego po-
stępowania.

Podczas spalania z kominów wydobywają się toksyczne związ-
ki chemiczne takie jak: dioksyny, furany, chlorowodór, cyjano-
wodór, fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie, które 
nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie. Substancje te zanieczysz-
czają środowisko i są przyczyną występowania licznych chorób.

Ponadto piece domowe nie są przysto-
sowane do spalania śmieci, gdyż proces 
spalania odpadów w ramach odzysku ene-
getycznego wymaga znacznie wyższych 
temperatur. Spalanie w takich warunkach 
powoduje osadzanie się tzw. „mokrej sa-
dzy” w przewodach kominowych, a to 
może prowadzić do zapalenia się instalacji 
grzewczej, popękania komina, zaczadzenia,  
a w najgorszym przypadku do pożaru bu-
dynku.

Chorobotwórcze substancje przenoszą się w 
powietrzu do otoczenia, osiadają na roślinach 
i przedmiotach, a następnie przez opady atmo-
sferyczne są zmywane do ziemi, wód gruntowych  
i cieków wodnych. Następnie wraz z po-
żywieniem (np. uprawianymi warzywami, 
owocami, zbożami) i wdychanym powie-
trzem, związki te dostają się do naszego or-
ganizmu.

Za „pozorne oszczędności” podczas spa-
lania odpadów płaci się własnym zdrowiem 
i zdrowiem swoich najbliższych oraz naraża 
swój dom na poważne niebezpieczeństwo.

Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku należy przede 
wszystkim segregować śmieci i pozbywać się ich zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa oraz rygorystycznie przestrzegać 
ustawowego zakazu spalania odpadów w urządzeniach do tego 
nieprzystosowanych.

Miejmy na uwadze zdrowie swoje i innych ludzi. Dbajmy  
o środowisko!

Czym grozi spalanie?
W procesie spalania śmieci powstają toksyczne opary m.in. 

dioksyny. Wyzwolone w procesie spalania powodują niewy-
obrażalne skutki w środowisku. Generują choroby nowotwo-
rowe, mutacje i uszkodzenia płodu. Działają alergicznie oraz 
obniżają odporność organizmu, co powoduje zwiększenie po-
datności na zakażenia wirusowe i bakteryjne. 

GO

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2015 r.

Azbest zdemontowany

A co z odpadami roślinnymi?
W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi możliwości 

spalania pozostałości roślinnych (trawa, liście itp.) wyjaśniamy, że obecnie obowiązuje 
zakaz spalania tzw. odpadów zielonych (pozostałości roślinnych). Jeszcze do niedawna 
prawo pozwalało na to, żeby spalać odpady tego typu pod warunkiem, że nie powodowało 
to nadmiernej emisji dymu i nie utrudniało życia sąsiadom. W 2012 r. Rada Gminy Dąbro-
wa przyjęła w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, iż dopuszcza się spa-
lanie pozostałości roślinnych na terenie naszej Gminy. Zapis ten został zakwestionowany 
przez Wojewodę Opolskiego i stąd też został wykreślony z ww. regulaminu. 

Obecnie problematykę powyższą reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Zabrania ona termicznego przekształcania odpadów (spalania odpadów) poza instalacjami 
do tego przeznaczonymi - spalarniami. Zakaz ten dotyczy również odpadów roślinnych (nie 
można spalać w ogniskach odpadów takich jak: liście, trawa, zielsko, kwiaty), gdyż są one 
objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Odpady zielone z ogrodów i innych terenów to odpady nadające się doskonale do kompo-
stowania i nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami. Najlepszą metodą 
zagospodarowania tego rodzaju odpadów, w miarę możliwości technicznych, jest kompo-
stowanie ich w miejscu wytworzenia, czyli w przydomowych kompostownikach. Właś-
ciciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady 
zielone, mogą je również odpłatnie przekazywać przedsiębiorcy, który na zlecenie Gminy 
odbiera odpady komunalne.

     .

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsię-
wzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbe-
stu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opol-
skiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Dąbrowa 
otrzymała na podstawie umowy nr 121/2015/G-11/OZ-ZOA/
D z dnia 9 lipca 2015 r. dotację na dofinansowanie zada-
nia pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Dąbrowa – VI nabór”. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 46 919,62 zł. Kwota 
dotacji wyniosła 39 881,88 zł, z czego kwota 23 459,93 zł po-
chodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
w Warszawie, a kwota 16 421,95 zł pochodzi ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków z budże-
tu Gminy Dąbrowa. W ramach zrealizowanego zadania usunięto 
wyroby zawierające azbest w ilości 85,29 Mg ( 5679,00 m2 ).

Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się od połowy sierp-
nia do końca września br. W projekcie wzięło udział 61 właścicieli 
nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 60 obiektów zdemontowa-
no płyty cementowo-azbestowe. W 22 przypadkach specjalistycz-
na firma jedynie odebrała  z  nieruchomości wyroby zawierają-
ce azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów. 
   W przypadku kontynuacji projektu przez Wojewódzki Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  
i Gminę Dąbrowa, warunki nowego naboru wniosków od miesz-
kańców będą znane w styczniu 2016 r.

GO
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Pszczoła do Franciszka woła chroń Nas

Przedszkole w Naroku 
z nowym grantem

Publiczne Przedszko-
le im św. Franciszka  
z Asyżu w Naroku uzy-
skało  Grant realizują-
cy projekt  „Pszczoła...
do Ciebie woła - chroń 
Nas! „ pozyskany po-
przez Partnerstwo Bo-
rów  Niemodlińskich 

w ramach programu „Działaj lokalnie”  
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności (PAFW) na mocy umowy zawartej  
z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce 
(ARFP). 

Grupa nieformalna „Franczeski-Princze-
ski” działa od 4 X 2009  przy Publicznym 
Przedszkolu w Naroku, wspierając przed-
sięwzięcia i innowacje z zakresu edukacji 
ekologicznej oraz udzielając pomocy przy 
ich realizacji. We wspomnianym  projek-
cie podejmuje działania przyrodniczo-
ekologiczne, skierowane do instytucji 
oświatowych znajdujących się na terenie 

Gminy Dąbrowa, do środowisk lokalnych 
Naroka, Niewodnik, Skarbiszowa oraz w 
partnerstwie Stowarzyszenia Miłośników 
Wsi Chróścina a także do wolontariuszy, 
firm, mediów.

W grupie zaangażowanych jest 5 osób 
w tym trzech nauczycieli (Gizela Przy-
była - autor i koordynator projektu ) oraz 
dwoje rodziców (Karolina Lyga i Zuzanna 
Knosala). Działaniom przewodniczy idea 
św. Franciszka z Asyżu patrona Ekologów. 
Jego spojrzenie na naturę jest fascynują-
cym uczuciem, które udziela się wszyst-
kim -  stąd nazwa grupy zainspirowana 
jego imieniem: Franczesco.

Czas trwania projektu „Pszczoła do 
Franciszka woła chroń Nas”:  od 1 lipca 
2015 do 31 grudnia 2015 roku, wpisuje 
się w ramy edukacji przyrodniczo-ekolo-

gicznej kontynuowanej i przyjętej do rea-
lizacji. Podczas realizacji projektu chcemy 
zwrócić uwagę na enklawy roślin miodo-
dajnych oraz roli pszczół i innych owadów 
w naturze. W  środowiskach lokalnych 
zostaną postawione „czterogwiazdkowe 
hoteliki dla owadów”, jako przykład poży-
tecznego projektowania.

Dzięki przyznanej  dotacji  wychowan-
kowie  narockiego przedszkola m.in. będą 
mogli odwiedzić gospodarstwo agrotu-
rystyczne w Staniszczach Małych, gdzie 
zostanie im przybliżona tematyka wartości 
pszczół dla ludzkości.

3 października 2015 r. w przedszkolu  
w Naroku, z okazji VI rocznicy nadania 
imienia patrona św. Franciszka z Asyżu 
odbędzie się biesiada, połączona  ze świę-
tem miodu. 

Gizela Przybyła 
Dyrektor PSP w Naroku

ZS w Dąbrowie

zawody lekkoatletyczne
Dnia 01.10.2015 r. na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym 

im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu odbyły się zawody lek-
koatletyczne dla klas piątych i szóstych szkół podstawowych oraz 
pierwszych klas gimnazjum. Zespół Szkół w Dąbrowie reprezen-
towało szesnastu zawodników. Uczestnicy i organizatorzy nie 
mogli narzekać na pogodę.

Zawody rozgrywane były w następujących dyscyplinach: bie-
gach indywidualnych na 60, 100, 200 oraz 600 metrów, skoku  
w dal, rzucie piłeczką palantową, pchnięciu kulą, skoku wzwyż,  
a także sztafecie 4x100 metrów. 

Nasi uczniowie wykazali się wysoką sprawnością fizyczną oraz 
sportową rywalizacją. Na szczególne uznanie zasługują Zuzanna 

Kołodziej oraz Sławomir Obacz, którzy aż trzykrotnie stawali 
na najwyższym stopniu podium.

Klasyfikacja poszczególnych zawodników: 
• Zuzanna Kołodziej: 1. miejsce w biegu na 60 m, 1. miejsce  
w biegu na 300 m, 1. miejsce w sztafecie 4x100 m. 
• Sławomir Obacz: 1. miejsce w biegu na 60 m, 1. miejsce  
w biegu na 200 m, 1. miejsce w sztafecie 4x100 m. 
• Bartosz Kupski: 1. miejsce w biegu na 100 m, 1. miejsce  
w skoku w dal. 
• Zuzanna Siwek: 3. miejsce w biegu na 60 m, 1. miejsce  
w sztafecie 4x100 m. 
• Klaudia Brzozowska: 3. miejsce w skoku w dal, 1. miejsce  
w sztafecie 4x100 m. 
• Ignacy Olender: 3. miejsce w biegu na 60 m, 1. miejsce  
w sztafecie 4x100 m. 
• Piotr Gruszka: 2. miejsce w biegu na 200 m, 1. miejsce  
w sztafecie 4x100 m. 
• Julian Półtorak: 2. miejsce w biegu na 600 m. 
• Julia Kruczek: 1. miejsce w sztafecie 4x100 m. 
• Filip Wienczek: 1. miejsce w sztafecie 4x100 m.

Serdecznie gratulujemy wszystkimi uczestnikom i życzymy 
dalszych sukcesów. Dziękujemy trenerowi p. Bartłomiejowi 
Walków za opiekę trenerską oraz stworzenie możliwości uczest-
nictwa w zawodach. 

Klaudia Brzozowska 
Kamil Konwisarz                                 
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PP w Chróścinie

Bezpieczny Przedszkolak  
W roku szkolnym 2014/2015 nasze 

Przedszkole w Chróścinie przystąpiło do 
ogólnopolskiego programu dla wycho-
wania przedszkolnego „BEZPIECZNE 
PRZEDSZKOLE”, pod honorowym pa-
tronatem Rzecznika Praw Dziecka, któ-
rego autorkami są: Agata Gabrysz oraz 
Aleksandra Baraniak.  Jest to ogólnopolski 
program dla wychowania przedszkolnego. 
Uczestnikami programu są dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat, ale również rodzice, personel 
przedszkola, instytucje wspierające dzia-
łalność przedszkola. Realizacja programu 
przewidziana jest na okres trzech lat, czyli 
cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. 
Treści i zadania programu zawarte są w 4 
częściach:

1. ODPOWIEDZIALNY RODZIC
2. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
3. BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE
4. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK 

Zadania dla przedszkola to:
• Przekazanie wiedzy o zdrowym stylu 

życia, ocenianie zachowań służących i za-
grażających zdrowiu

• Uczenie postępowania zgodnego z za-
sadami warunkującymi bezpieczeństwo

• Wykorzystanie codziennych sytuacji do 
oceny i samooceny zachowania 
innych osób i swoich własnych 

• Kształtowanie czynnych po-
staw wobec własnego zdrowia  
i zdrowia innych

• Poznanie różnych postaw bo-
haterów literackich i filmowych 
oraz próby ich oceny

Głównym celem programu jest: 
Przestrzeganie zasad postępowań 
warunkujących bezpieczeństwo. 
Cele szczegółowe programu to: 

• poznanie najbliższego środo-
wiska,

• wdrażanie do przestrzegania 
ogólnych zasad bezpieczeństwa,

• rozbudzanie zainteresowań 
bezpieczeństwem i kulturą ruchu 
drogowego,

• doskonalenie orientacji prze-
strzennej, kształcenie spostrzega-
nia wzrokowo - słuchowego i wy-
obraźni przestrzenno - czasowej, 
sprawności psychomotorycznej, 
uwagi, przewidywania następstw 
określonych skutków swoich 
działań,

• kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania sprzętu i przed-
miotów bezpiecznych i niebez-

piecznych  oraz umiejętności właściwego 
posługiwania się nimi,

• kształtowanie pojęcia „obcy”, uświa-
domienie dzieciom zagrożenia ze strony 
nieznajomych,

• przekazanie podstawowych informacji 
na temat obchodzenia się z lekarstwami,

• poznanie podstawowych zasad postę-
powania podczas zaistniałego niebezpie-
czeństwa (pożaru, wypadku drogowego 
itp.)

• rozwijanie sprawności fizycznej,
• wdrażanie do zdrowego trybu życia,
• kształtowanie  czynności samoobsłu-

gowych, nawyków higienicznych i kultu-
ralnych, wdrażanie dzieci do utrzymania 
ładu i porządku. 

Kilka zadań już udało nam się zreali-
zować. Wzięliśmy udział w Ogólnopol-
skich Dniach Bezpiecznych Przedszkoli. 
W ramach tego działania zorganizowany 
został konkurs pod tytułem „W zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Plakaty przygotowa-
ne przez dzieci wraz z rodzicami zdobiły 
tablice naszego przedszkolnego korytarza. 
Innym zadaniem realizowanym w ramach 
programu Bezpieczne Przedszkole były 
działania dotyczące kształtowania prawid-

łowych nawyków higienicznych i dbania  
o własne zdrowie. W związku z tym od-
było się spotkanie edukacyjne z dziećmi, 
podczas którego dowiedziały się, jak pra-
widłowo szczotkować zęby. W tym celu też 
każde z nich otrzymało zestaw do dbania  
o higienę jamy ustnej. Podczas spotkania  
z rodzicami przyszła pani stomatolog zwra-
cała szczególna uwagę na sposób żywienia 
dzieci, który nie pozostaje bez znaczenia, 
a wręcz przeciwnie ma ogromny wpływ na 
kondycję uzębienia. 

W tym roku szkolnym zorganizowały-
śmy spotkanie z przedstawicielami insty-
tucji wspierającej działania przedszkola  
w zakresie bezpieczeństwa, gdyż odwiedzili 
nas policjanci z Wydziału Prewencji KMP 
w Opolu: sierż. szt. Mariola Lipińska i asp. 
szt. Maciej Kędra. Pan policjant z dużym 
poczuciem humoru i pełnym profesjonali-
zmem przekazał dzieciom najważniejsze 
informacje dotyczące zasad bezpieczne-
go poruszania się po ulicach, używania 
kamizelek odblaskowych, przypomniał  
o przewożeniu dzieci w fotelikach z za-
piętymi pasami, o zakładaniu kasku na 
głowę podczas jazdy rowerem lub na rol-
kach. Wspólnie przypomnieliśmy sobie 

numery alarmowe: 997, 998, 999  
i nauczyliśmy się krótkiej rymowanki 
dotyczącej numeru 112: „jeden jeden 
dwa - bezpieczeństwo da”. Wszystkie 
przedszkolaki zgodnym chórem obie-
cały naszym gościom, że ZAWSZE 
BĘDĄ OSTROŻNE NA DRODZE! 
W zamian za obietnicę dzieci otrzy-
mały książeczki „Bezpieczny Przed-
szkolak”, pełne ważnych informacji 
oraz zadań, rebusów, krzyżówek do 
wspólnego rozwiązywania z rodzica-
mi. Pani dyrektor podziękowała goś-
ciom za spotkanie z dziećmi a dzieci 
na pamiątkę wręczyły policjantom 
uśmiechnięte słoneczka. Na zakoń-
czenie spotkania dzieci mogły obej-
rzeć samochód policyjny i posłuchać 
sygnału z policyjnego wozu. 

Staramy się wspólnie o otrzymanie 
Certyfikatu „Bezpiecznego Przed-
szkola”, gdyż zdrowie i bezpieczeń-
stwo powierzonych nam dzieci jest 
dla nas priorytetem. Dlatego jeszcze 
wiele ciekawych, atrakcyjnych i po-
uczających spotkań przed nami.

Agnieszka Iwańska
                         Łucja Sawka
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Lekcja wiedzy obywatelskiej

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie
 na I Polsko – Ukraińskiej Konferencji Gospodarczej 

Powrót do drewnianych zabawek? 

Pierwsze warsztaty w drewnie

Dnia 4 września 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Opolskiego odbyła się I Polsko – Ukraińska Konfe-
rencja Gospodarcza. Brali w niej udział członkowie Zarządu Wo-
jewództwa, polskich i ukraińskich władz samorządowych oraz 
przedstawiciele świata biznesu. Honorowym gościem konferencji 
był konsul generalny Ukrainy Witalij Maksymenko.  Omawiano 
w jej trakcie aktualny stan stosunków gospodarczych nawiąza-

nych między Opolszczyzną i Ukrainą. Na zaproszenie członka 
Zarządu Województwa Opolskiego, Pana Tomasza Kostusia, jako 
obserwatorzy, wzięli w niej udział także uczniowie Publiczne-
go Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Dąbrowie. Wysłuchali 

oni przemówienia konsula generalnego Witalija Maksymenki,  
w którym dziękował Opolanom za pomoc udzieloną mieszkańcom 
Ukrainy w trakcie trwającego w tym kraju konfliktu. Zbigniew 
Bereza, dyrektor Centrum Informacji, Monitoringu, Szkoleń  
i Wydawnictw Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód  
w bardzo ciekawy i przystępny sposób omówił aktualne pro- 
blemy, którym muszą stawić czoła przedsiębiorcy chcący prowa-
dzić działalność gospodarczą na Ukrainie lub nawiązać stosunki  
z tamtejszym biznesem. Wykłady w trakcie konferencji mieli 
także pracownicy Izby Celnej w Opolu oraz sektora bankowego. 
Członek Zarządu Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś za-
powiedział zorganizowanie konferencji o podobnej tematyce tak-
że w kolejnych latach. Po zakończeniu części wykładowej odbyła 
się giełda kooperacyjna polskich i ukraińskich przedsiębiorców. 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie mogąc ob-
serwować to wydarzenie wzięli udział w praktycznej lekcji wie-
dzy obywatelskiej i gospodarczej. Poszerzyła ona ich horyzonty  
w sprawach współpracy międzynarodowej, jaką prowadzi Pol-
ska ze swoimi sąsiadami oraz uświadomiła trudności, jakie stają 
przed przedsiębiorcą próbującym wkraczać na rynki wschodniej 
Europy.

Tomasz Sąsiadek

24 września br. w naszej szkole po raz pierwszy miały miejsce 
wyjątkowe warsztaty twórcze w drewnie.

W warsztatach prowadzonych przez rzeźbiarza Dariusza Pa-
włowskiego wzięli udział chętni uczniowie z klas czwartych.

Podczas zajęć wykonywaliśmy piękne bociany z drewna li-
powego i naturalnej kory drzewnej , które potem ozdobiliśmy 

malując nogi i dziób czerwoną farbą akrylową. Dlaczego właś-
nie bociany? Bociany to ptaki, które każdego roku zapowiadają 
nam nadejście wiosny. Ponadto są zwiastunami szczęścia, dobrej 
wróżby i narodzin dziecka.

Dziecięca wyobraźnia jest tak bogata, że wystarczy odrobina 
fantazji, aby stworzyć coś pięknego, nowego i naturalnego, a każ-
da rzecz wykonana samodzielnie najbardziej cieszy i pobudza do 
jeszcze większego zaangażowania.

Warsztaty w drewnie Pana Dariusza Pawłowskiego z pew-
nością nauczyły nas nowych umiejętności i oswoiły z drewnem.  
Z pomocą rzeźbiarza stworzyliśmy niepowtarzalne figurki, które 
teraz będą ozdobą naszych domów i ogrodów. 

 
Renata Planert – Palak 

reklama



10 ŻYCIE GMINY DĄBROWA

ŻYCIE GMINY DĄBROWA miesięcznik 
informacyjny dla mieszkańców gminy Dą-
browa 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-

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.wydawni-
ctwo@gmail.com  Reklama:  kolor 1. strona - 3 zł brutto/ 
1 cm2; str. �., 11. i 1�. - �,�0 zł brutto/ 1 cm2; strony pozo-
stałe - 1,�0 zł brutto/ 1cm2.

            OBRONA CYWILNA           

Tlenek�wêgla�(CO)�to�niewidoczna�i�podstêpna�trucizna,�bezbarwny�i�bezwonny�gaz,
powstaj¹cym�wskutek�niepe³nego�spalania�wêgla�czy�drewna,�przy�niedostatecznym
zapewnieniu�dop³ywu�tlenu. Pamiêtaj!!!��Jest�bardzo�niebezpieczny�ze�wzglêdu
na�silne�i�skryte�dzia³anie�toksyczne.

Najpowszechniejsze�objawy�to:
•�zawroty�g³owy
•�skrócony�oddech
•�ból�g³owy
•�oszo³omienie
•�nudnoœci
•�uczucie�os³abienia,omdlenie
•�os³abienie�pamiêci
•�utrata�³aknienia
•�upoœledzenie�psychiczne
•�sennoœæ�w�dzieñ
•�bezsennoœæ�w�nocy

Jeœli�masz�powy¿sze�objawy�po�pobycie
w�zamkniêtym�pomieszczeniu,
natychmiast�wyjdŸ�na�œwie¿e�powietrze�i
zg³oœ�siê�po�fachow¹�pomoc�medyczn¹.

Powiedz�o�tym�innym!!!���Zw³aszcza�tym,�którzy�nie�mog¹�przeczytaæ�tej�informacji!!!

TU�ZNAJDZIESZ�POMOC:
997�-�Policja
998�-�Stra¿�Po¿arna
999�-�Pogotowie�Ratunkowe
112�-�Telefon�alarmowy

M�O�¯�E�S�Z��P O�M�Ó�C�!!!

-
Pierwsza�pomoc�polega�na:
wyniesieniu�zatrutej�osoby�z�pomieszczenia�oraz
umo¿liwieniu�jej�oddychania�œwie¿ym�powietrzem;

-�w�razie�utraty�przytomnoœci�u³o¿eniu�w�pozycji�w
stabilnej�na�boku;

-�szybkim�transporcie�do�szpitala.

-�unikaniu�obci¹¿enia�poszkodowanego�wysi³kiem
fizycznym;

-�ochronie�ratowanego�przed�wyziêbieniem;

Z A B�E�Z�P I�E�C�Z����S�I�Ê�!!!
Instaluj¹c�w�pomieszczeniach�nara¿onych

na�wydostawanie�siê�truj¹cego�gazu

Pamiêtaj�o�zakupie
w�wyspecjalizowanych

placówkach�handlowych�!!!

CZUJNIKI�TLENKU�WÊGLA

urz¹dzeñ�posiadaj¹cych
odpowiednie�atesty

Kiedy�znajdziesz
dziecko�lub�doros³ego
z�objawami�zaburzenia
œwiadomoœci�w�kuchni,
³azience�lub�gara¿u:

Jak�najszybciej�przyst¹p
do�udzielania�pierwszej
pomocy!

NIE�WPADAJ�W�PANIKÊ!

Najwa¿niejsza�jest�profilaktyka!
Nigdy�nie�u¿ywaj�swojej�kuchenki�gazowej�do
ogrzania�pomieszczeñ,

Nigdy�nie�u¿ywaj�zasilanych�benzyna�urz¹dzeñ
w�zamkniêtych�pomieszczeniach.

Regularnie�dbaj�o�konserwacje�urz¹dzeñ�zasilanych
paliwem�jak�grzejniki�na�gaz�i�olej,�gazowe�pogrzewacze�do
wody,�kuchenki�gazowe,�podgrzewacze�powietrza�na�gaz
i�naftê,�kominki.

Upewnij�siê,�¿e�wywietrzniki�i�kominki
s¹�odpowiednio�po³¹czone,�s¹
corocznie�kontrolowane�oraz�czyszczone
SprawdŸ,�czy�nie�s¹�zablokowane
przez�gruz,�sadze�lub�gniazda�ptaków.

Nigdy�nie�zostawiaj�samochodu�z�uruchomionym
silnikiem�w�gara¿u�(nawet�otwartym).

Nigdy�nie�u¿ywaj�grilla,�lamp�lub�przenoœnych
kempingowych�kuchenek�w�zamkniêtych�pomieszczeniach.

Przy�ogrzewaniu�piecowym�pamiêtaj�by�dogl¹daæ�paleniska.

Nie�zostawiaj�dzieci�przy�czynnych,
otwartych�piecykach�gazowych,�kontroluj
ka¿dorazowe�ich�wejœcie�do�³azienki�czy
kuchni.�Dziecko�z�prostej�ciekawoœci
mo¿e�odkrêciæ�kurek�gazu�w�kuchni
czy�butli�w�kempingu�na�wczasach.

Opracowano�przy�wykorzystaniu�stron�www:
Wojewódzkie�Centrum�Zarz¹dzania�Kryzysowego

Opolskiego�Urzêdu�Wojewódzkiego
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            SPORT            

Turniej na hali w Dąbrowie

Piłka ręczna na 40 lat Gminy

Szermierze i floreciści w akcji

Szermierczy pokaz w Dąbrowie
Z okazji 40-lecia gminy Dąbrowa odbył się pokaz szermier-

ki. W hali w Dąbrowie mieliśmy okazję podziwiać umiejętności 
szermierzy i florecistów z klubu sportowego Start Opole. Zawod-
nicy, którzy prezentowali swoje umiejętności stanowią obecnie 
trzon kadry narodowej juniorów w szermierce. Niezwykle bar-
wną opowieść o tajnikach tej dyscypliny sportu przedstawił wie-
lokrotny mistrz Polski oraz były trener  kadry narodowej Cze-
sław Wojciechowski. Na zaimprowizowanej planszy zmierzyli 
się Dariusz Sławek, Michał Rachwalik, Filip Ralko oraz Błażej 
Szymański. Tradycje szermiercze na Opolszczyźnie sięgają po-
czątku lat 50-tych XX wieku. Największe sukcesy zawodnicy  
z naszego regionu notowali  na przełomie lat siedemdziesiątych  
i osiemdziesiątych. Warto zaznaczyć że wówczas srebrnym meda-
listą olimpijskim został zawodnik Startu Opole Piotr Jabłkowski 
– wychowanek trenera Czesława Wojciechowskiego. Na co dzień 
treningi szermierki odbywają się w opolskim gimnazjum nr 4.

Trzy drużyny wzięły udział w mini tur-
nieju piłki ręcznej, zorganizowanym w Dą-
browie 17 października z okazji 40-lecia 
gminy. W zawodach wzięły udział drużyny 
dziewczęce: z Publicznego Gimnazjum nr 
2 z Krapkowic i Gokir Dąbrowa oraz mę-
ska z Dąbrowy. Zawody rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym”, dwie poło-
wy po 15 minut, z kilkuminutową przerwą.  
W pierwszym meczu piłkarki ręczne  
z GOKiRu zremisowały 9:9 ze starszymi  
i bardziej doświadczonymi zawodniczkami  
z Krapkowic, a w kolejnym spotkaniu po-
konały drużynę chłopców 11:9. Decydujące 
spotkanie rozegrane zostało między PG nr 
2 Krapkowice i drużyną męską z Dąbrowy. 
Niestety przeważyło doświadczenie i wyż-

sze umiejętności piłkarek krapkowickich, 
które wygrały 18:8. 

Trener drużyny GOKiRu Krzysztof Ka-
sperek podkreślał po zawodach, że choć 
wynik jest istotny, to znacznie ważniejsza 
była szansa konfrontacji swoich umiejęt-
ności z bardziej utytułowanym przeciwni-
kiem, a patrząc na rezultat naszych dziew-
cząt – mona liczyć na kolejne sukcesy już 
wkrótce.

Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy 
medal w kolorze zgodnym z uzyskanym 
rezultatem jego drużyny.  Najlepsze okaza-
ły się dziewczęta z Krapkowic, na drugim 
miejscu uplasowały się zawodniczki z GO-
KiR Dąbrowa a brązowe medale otrzymali 
chłopcy z Dąbrowy. 

Składy naszych drużyn: GOKiR Dą-
browa (dziewczęta) Natalia Florianowicz, 
Agnieszka Hunzek, Patrycja Bucyk (8 bra-
mek), Anna Cybulska (6 bramek), Zuzanna 
Kołodziej (3 bramki), Dominika Romkow-
ska (1 bramka), Vanessa Dziuk (1 bramka), 
Justyna Florianowicz (1 bramka), Julia Ko-
walczyk, Julia Kruczek, Emilia Myszkie-
wicz, Julia Jagielska. Trenerzy: Krzysztof 
Kasperek, Małgorzata Bucyk. 

SSKF KS Dąbrowa (chłopcy): Dawid 
Wiśniewski, Wojciech Seredyka (8 bra-
mek), Michał Dolipski (8 bramek), K. 
Buczkowski (1 bramka), Maksymilian An-
tonowski, Wojciech Kotynia. Trener An-
drzej Dolipski

gokir



40 lat Gminy Dąbrowa, 1975 - 2015

40-lecie Gminy Dąbrowa na sportowo i kulturalnie

reklama

Obchody 40-lecia Gminy Dąbrowa to szereg inicjatyw po-
dejmowanych przez władze gminy oraz jej mieszkańców. Jedną  
z nich był zorganizowany 17 października, w Zespole Szkół  
w Chróścinie, turniej gier zespołowych „Orły na Orliku”.  
W sobotni poranek na salę gimnastyczną szkoły w Chróścinie 
(ze względu na warunki atmosferyczne impreza nie mogła od-
być się na Orliku), przy dźwiękach „Chariots of Fire” Vangeli-
sa, weszły reprezentacje wszystkich szkół z terenu naszej gmi-
ny. Na trybunach zasiedli znamienici goście: Pan Marek Leja 
- Wójt Gminy Dąbrowa, Pan Piotr Wieczorek - Przewodniczą-
cy Rady Gminy Dąbrowa,   Radni Gminy Dąbrowa, delegacje  
z zaprzyjaźnionych gmin: Gminy Lengede pod przewodnictwem 
Pana Burmistrza Hansa – Hermana Baasa oraz Gminy Dąbrowa 
z województwa kujawsko – pomorskiego pod przewodnictwem 
Przewodniczącego Rady Gminy Pana Władysława Domagal-
skiego, Pan Janusz Staszowski – Dyrektor GZEASiP w Dąbro-
wie, dyrektorzy szkół, a także nauczyciele i rodzice uczniów. 
Zgromadzonych powitał Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścinie 
– Pan Krystian Iwański przypominając o wyjątkowym charakte-
rze zawodów, życząc wszystkim wspaniałej, sportowej zabawy 
oraz rywalizacji w duchu fair play. Podczas turnieju młodzi spor-
towcy mieli okazję zmierzyć się,  ze swoimi koleżankami i kole-
gami,  w wielu konkurencjach: w rozgrywkach w „dwa ognie”, 
w koszykówkę, siatkówkę oraz halową piłkę nożną. Podsumo-
waniem sportowych zmagań było wręczenie pucharów i medali 
dla uczestników przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady 
Gminy i Burmistrza Lengede. 

Wszystkim zawodnikom składamy serdeczne podziękowania 
za prawdziwą, sportową postawę, a osobom zaangażowanym  
w organizację, za okazane wsparcie.

Z okazji 40 lecia Gminy Dąbrowa w sali Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Opolu odbył się uroczysty koncert. Uczestniczyli 
w nim: Aleksandra Kwiatek (skrzypce), Antoni Pikuta (forte-
pian), Magdalena Janoszka (śpiew), Jarosława Letka (śpiew), 
Paweł Kaliciński (gitara), Gminna Orkiestra Dęta pod dyrekcją 
Jana Swatona oraz Big Band Jacka Hornika. Złożony z czterech 
części koncert zakończyło wspólne (Gminnej orkiestry oraz mu-
zyków z Big Bandu) wykonanie melodii z filmu „40 latek”. Wy-
stęp zakończył się owacją na stojąco!


