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Kacper Kazimierski wicemistrzem Polski w 5-boju!

Jesteśmy dumni z naszych jednostek
28 września Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej dokonała spraw-
dzenia jednostek OSP gminy Dąbrowa.
 

W ciągu ostatnich 10 lat wraz z komendantem miejskim Pawłem Kielarem, 
gminnym prezesem Jerzym Michalczykiem, komendantem gminnym Bernardem 
Biedroniem, prezesami i komendantami OSP z Chróściny, Dąbrowy, Naroka, Sła-
wic, Wrzosek i Żelaznej oraz z pomocą setek strażaków zbudowaliśmy potęgę dą-
browskiej straży. Cztery jednostki włączone do KSRG, wybudowanie remizy we 
Wrzoskach, rozbudowa remiz w Sławicach i Żelaznej, remonty remiz w Naroku, 
Chróścinie i Dąbrowie, dziesiątki nowo nabytego sprzętu, w tym wozy strażackie, 
agregaty prądotwórcze, pompy, aparaty powietrzne i inne urządzenia ratujące 
zdrowie i życie ludzkie to nasz wspólny ogromny sukces.       (red)

W dniach 24-25 września 15-letni mieszkaniec Karczowa 
– Kacper Kazimierski – wywalczył w Słubicach wicemi-
strzostwo Polski Młodzików w 5-boju. 

Kacper na co dzień trenuje w opolskim UKS-MOS Opole 
pod opieką Genowefy Żyżyk, jednak swoją przygodę z lek-
koatletyką rozpoczął już w Szkole Podstawowej w Dąbro-
wie, w barwach której wielokrotnie pod opieką wuefistów 
stawał na najwyższych stopniach podium. 

5-bój w kategorii młodzików to dyscyplina składająca się 
z 5 konkurencji (do 2016 r. młodzicy startowali w 6-boju): 
biegu przez płotki na dystansie 110 m, skoku w dal, pchnię-
cia kulą, skoku w wzwyż oraz biegu na 1000 m. Kacper 
w Słubicach pobił kilka swoich rekordów życiowych. Prze-
de wszystkim w klasyfikacji generalnej osiągnął rekordowy 
wynik 3017 punktów, co pozwoliło mu zająć drugą pozycję. 
Nasz zawodnik przebiegł 1000 m w czasie 3:02.07 min., po-
frunął 1,71 m wzwyż, skoczył 5,60 m w dal oraz pchnął kulą 
na odległość 12,81 m. W Słubicach nie udało się jedynie po-
bić rekordu w biegu przez płotki, który Kacper ustanowił 4 
czerwca 2016 r. w Częstochowie (16,97 s).

Serdecznie gratulujemy wielkiego osiągnięcia! Życzymy 
zdrowia i wytrwałości!                      (red)
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

Sprzeciw władz i mieszkańców gmin wobec 
„powiększenia Opola” trwa nadal

Późnym wieczorem 19 lipca w Warszawie nasz wójt Marek 
Leja umieścił na portalu Facebook swój pełen goryczy wpis 
o decyzji Rady Ministrów w sprawie zmiany granic Opo-
la kosztem naszych gmin bez zgody mieszkańców jako akt 
„zniszczenia demokracji”. 

Już miesiąc później 19 sierpnia mieszkańcy gminy Dobrzeń 
Wielki zorganizowali pierwszą miesięcznicę „Pogrzebania de-
mokracji na Opolszczyźnie” i regularnie każdego 19. dnia mie-
siąca kontynuują swój protest. 

Uczestniczą w nim również mieszkańcy naszej gminy, choć 
trzeba przyznać, że grupa ta jest nieliczna. O większy udział 
naszych mieszkańców i to nie tylko tych, których Opole chcę 
anektować, ale przede wszystkim tych, którym zabrane zosta-
nie prawie 4 mln dochodu rocznie, apeluje zarówno portal „Nie 
dla rozdzielenia Gminy Dobrzeń Wielki”, jak i „Razem Gmina 
Dąbrowa”. Również opolscy posłowie, którzy uczestniczyli 
w dniu 14 października w spotkaniu w Urzędzie Gminy Dąbro-
wa z włodarzami gmin podopolskich zauważyli, że z „perspek-
tywy Warszawy” wydaje się, że protestują tylko mieszkańcy 
Dobrzenia Wielkiego, a pozostałe gminy pogodziły się z lo-
sem. Jeżeli do rządzących nie przemawiają wyniki konsultacji, 
protesty są jedyną formą wypowiedzenia swojej opinii. Ponie-
waż pani burmistrz i wójtowie działają wspólnie i podejmują 
skorelowane kroki prawne, warto również, aby mieszkańcy 
wszystkich gmin podjęli wspólne starania o pokazanie swojego 
zdania na temat „zmiany granic”.                           (red)

NIE zgadzamy się na zmianę nazw ulic
„Od grafitowej do pąsowej” – tym nagłówkiem 19 wrześ-
nia Rada Sołecka wsi Wrzoski zatytuowała odpowiedź na 
pismo Marcina Rola w sprawie zmiany nazw ulic we Wrzo-
skach. Poniżej przedstawiamy wyciąg z dokumentu.

(…) chcielibyśmy na wstępie zaznaczyć, że pomimo prowa-
dzonej korespondencji – pomiędzy naszymi stronami – w za-
kresie wykorzystania środków publicznych w 2017 r.  przez 
Miasto Opole, nie widzimy uzasadnienia, dla którego w innych 
dziedzinach gospodarczo-społecznych mielibyśmy się porozu-
miewać, zwłaszcza, że dotychczas nasze zdanie nie miało dla 
Pana i jego kolegów jakiegokolwiek znaczenia. Rada Sołecka, 
pozostając w zgodzie ze swoim sumieniem i dotychczasowymi 
zobowiązaniami, nie znajduje dzisiaj możliwości współpracy 
z przedstawicielami Miasta Opola, z uwagi na fakt, że głos 
mieszkańców nie był brany pod uwagę, kiedy decydowały się 
losy naszej społeczności. (…) 

Pana pismo traktujemy jako premedytację i złośliwość 

(…). Daje ono obraz drwiny, ignorancji i sygnalizuje proble-
my, z jakimi w przyszłości będzie musiała zmierzyć się nasza 
społeczność.

Dotychczas zawsze byliśmy równorzędnym partnerem dla 
każdej władzy. Nie będzie zgody wrzoskowej społeczności na 
podejmowane decyzje za naszymi plecami (…).

Zwracamy uwagę, że na naszym terenie to my jesteśmy go-
spodarzami. Opole ze swoimi „imperialnymi planami” może 
być na razie u nas gościem (…).

My nie prosiliśmy o zmianę statusu. Czemu więc to nam 
dyktuje się warunki i dlaczego to my mamy ponosić konse-
kwencje? To przecież niczym nieuzasadnione zapędy „opol-
skiej metropolii” wprowadziły zamęt na niwie gospodarnej 
i spokojnej Opolszczyzny.

Jesteśmy pewni, że jako wybrańcy Opolan znajdziecie zro-
zumienie u swoich wyborców, którzy już wykazali ogromne 
wsparcie Waszemu pomysłowi, i z pewnością zniosą wszelkie 
niedogodności ze zmianą ulic i dokumentów włącznie, przyj-
mując na siebie odpowiedzialność za konsekwencje niszczą-
cej nasz region idei.

WRZOSKI
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Mieczysław Sienkiewicz

  Listopad szary
  

Lekkie jak piórka, wirując koliście,
Spadają z drzew już ostatnie liście.
Sił, by trzymać się biedne nie miały

Gałęzi, z których wszak soki czerpały.
Zziębnięte z chłodu, wiatrem targane,
Z łona - drzewa matki siłą wyrwane.

Na niebie stado chmur ołowianych,
Złowieszczym wiatru pędem gnanych.
Niosą słotę, deszcz  i nastrój ponury,
Apatyczny to okres złożonej natury.
I chodzi, złą aurą zewsząd otoczony

Listopad zimny, smutny i zakatarzony.

Wiatr zaczął się na wszystko porywać,
Drzewa chce z korzeniami powyrywać.
Świszczą gałęzie jak niesprawne organy,
Skrzypią ogrodzeń zardzewiałe bramy.
Gdzież się podziała piękna jesień złota,
Wokół wszędzie szaruga, plucha i słota.

Więdną zioła i trawy słabe już się kładą,
W zwiotczałości swej zielenią pobladłą.
Tylko astry jeszcze w pełnej życia krasie,
Kwitną jeszcze w późnym jesieni czasie.
Cudne chryzantemy żółte, białe i złociste,
Smutku, zamyślenia, jesieni kwiaty czyste.

Pierwsze zwierzęta spać się szykują,
Nie znoszą chłodów, więc hibernują.

Niedźwiedzie, borsuki, świstaki i jeże,
A z głową w dół śpiąc, także nietoperze.
Większe ssaki, łączą się ze sobą stadnie,
By przetrwać, gdy zima sroga zapadnie.

Ożywiły się już zielenią szare redliny,
Na polach krzewią się źdźbłami oziminy.
Na niebie szarym klucze ptaki formują,
Ostatnie już od nas na zimę emigrują.

Kiedy jedne lecą od nas w obcą krainę,
Inne przylatują tutaj, aby spędzić zimę.

Czymże więc się miesiąc listopad chlubi,
Skoro prawie nikt z nas go nie lubi?

I w listopadzie przecież żyć jakoś trzeba,
Wykreślić go z kalendarza też się nie da.

Najlepiej więc ten miesiąc za coś polubić,
I robić wszystko, by zły nastrój zgubić.

Dąbrowa , 20 sierpnia 2016 r.

Żelazna dziękowała za zbiory

25 września swoje dożyn-
ki jako jedni z ostatnich 
w gminie obchodzili para-
fianie z Żelaznej.

W tegorocznym święcie 
plonów wzięli udział nie tyl-
ko mieszkańcy, ale też nie-
mieccy goście z partnerskiej 
gminy Lengede. Obchody 
rozpoczęły się uroczystą 

mszą świętą w parafialnym kościele pw. św. Mikołaja. W procesji z darami 
owoce tegorocznych zbiorów do ołtarza przynosili parafianie (także ci najmłod-
si) oraz goście z zagranicy. 

Po południu, po zakończeniu religijnej części obchodów, ulicami Żelaznej 
ruszył barwny korowód. Pojechała bryczka ze starostami dożynkowymi, wój-
tem Markiem Leją i proboszczem Edmundem Sachtą, była korona żniwna, 
która w tym roku na dożynkach gminnych zajęła trzecie miejsce, nie zabrakło 
oczywiście samych rolników. Na przyczepach pojechał plac zabaw na kółkach, 
Minionki i rolnik szukający żony. Nad korowodem czuwali strażacy.

Zabawę kontynuowano w świetlicy wiejskiej, gdzie zebranych przywitały 
Monika Wittek oraz sołtys miejscowości Gertruda Ledwig. Agnieszka i Eryk 
Hennkowie, starostowie dożynkowi, wręczyli Markowi Lei chleb, wójt z kolei 
podziękował rolnikom za ich pracę. Dary przygotowali także niemieccy goście, 
którzy przekazali je na ręce sołtyski. Po części oficjalnej rozpoczęła się część 
artystyczna – występy mażoretek i wokalne. Dożynki zakończyły się zabawą 
taneczną.                SB

ŻELAZNA
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Dożynkowanie w Karczowie
KARCZÓW

Pod koniec września karczowianie podziękowali za zbio-
ry. Była to też okazja do wspólnej zabawy.

Rada Sołecka z sołtysem Józefem Gercem na czele zadba-
ła o darmowe ciasto i ciepłe napoje dla mieszkańców Kar-
czowa. Organizatorzy przygotowali szereg konkursów dla 
młodszych i starszych. Nie obyło się także bez zabawy po-
prowadzonej przez naszych dj-ów. 

W trakcie dożynek można było również podziwiać obrazy 
wykonane przez Lidię Gawlik.               (red)

Rodzinne pieczenie ziemniaka w Niewodnikach

W dniach 24-25 września w Niewodnikach odbył się festyn 
pod hasłem „Rodzinne pieczenie ziemniaka”. 

Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji, wśród nich 
m.in. historia ziemniaka, występ humorystyczny Tolka 
Glenska czy gry i zabawy dla dzieci.

Organizatorzy zapewnili bogatą gastronomię: pyszne cia-
sta pieczone przez gospodynie, placki ziemniaczane, pieczo-
ne ziemniaki  i dania z grilla. 

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę mieszkańcy Niewod-
nik mogli bawić się  wspólnie do białego rana w przepięknie 
przystrojonej świetlicy.                          (red)

NIEWODNIKI



AKTUALNOŚCI

6                 ŻYCIE GMINY DĄBROWA

Mecz z cyklu „Śladami Jana Pawła II”. Zaskakujący remis

8 października w hali sportowej Zespołu Szkół w Dąbrowie 
odbył się mecz towarzyski pomiędzy Reprezentacją Polski 
Futsalu +35 a Reprezentacją Gminy Dąbrowa +35.

Do spotkaniu obu drużyn do-
szło w ramach cyklu meczów roz-
grywanych pod hasłem „Śladami 
Jana Pawła II”. Nasz Papież słynął 
z zamiłowania do sportu. W bio-
grafii Św. Jana Pawła II czytamy, 
że w rodzinnych Wadowicach 

jako młodzieniec uganiał się za piłką. Mecz, poza populary-
zacją aktywności ruchowej, był również okazją do uczczenia 
pamięci Wielkiego Polaka.

Drużyna, którą mieliśmy zaszczyt gościć, istnieje już od 
20 lat i w tym czasie rozegrała ponad 600 meczów. Po ka-
nonizacji Jana Pawła II postanowiła rozegrać serię spotkań 
szlakiem Św. Jana Pawła II. Ich zwieńczeniem ma być występ 
w Watykanie. Na dąbrowskiej ziemi goście rozegrali swój 78 
mecz w tym cyklu. 

Zanim usłyszeliśmy pierwszy gwizdek sędziego Eugeniu-
sza Chojnowskiego, popis swoich umiejętności dała Gminna 
Orkiestra Dęta, umilając gościom czas pozostający do meczu. 
Nasi instrumentaliści odegrali również hymn państwowy, 
a także bardzo lubioną przez Karola Wojtyłę „Barkę”.

Drużynę gości przywitał Wójt Gminy Dąbrowa Marek 
Leja. Zarówno reprezentanci Polski, jak i nasi piłkarze ode-
brali od wójta pamiątkowe proporczyki. 

Punktualnie o 17 kapi-
tan naszego zespołu Ma-
rek Leja wprowadził piłkę 
do gry, tym samym rozpo-
czynając mecz. Pierwsze 
minuty spotkania należały 
zdecydowanie do gości. 
Mieli oni jednak duże prob-
lemy, by pokonać świetnie 
dysponowanych bramkarzy 
z Dąbrowy: Roberta Ko-

nopackiego oraz Wiesława Diducha . Wraz z upływającymi 
minutami nasi reprezentanci poczynali sobie coraz śmielej, 
czego efektem był zaskakujący końcowy remis 4:4. Po dwie 
bramki dla dąbrowian zdobyli  Andrzej Gruntowski oraz Kry-
stian Golec. 

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę gminnej or-
kiestry, która uświetniła imprezę próbką swoich możliwości. 
Największe zaś podziękowania należą się organizatorowi me-
czu - p. Andrzejowi Piotrowiczowi.              (red)

Skład Reprezentacji Gminy Dąbrowa +35: Robert Ko-
nopacki, Wiesław Diduch, Mariusz Kwiatkowski, Bernard 
Biedroń, Rajnard Baldy, Bartłomiej Walków, Erwin Nimsz, 
Andrzej Piotrowicz, Andrzej Gruntowski, Krystian Golec, 
Tomasz Bąk, Józef Gerc oraz Marek Leja.
Skład Reprezentacji Polski Futsalu +35: Tomasz Porwet, 
Andrzej Marszałek, Sławomir Sobótka, Daniel Anioł, Janusz 
Musiał, Robert Krzysztyniak, Marek Pisarski, Janusz Pierz-
chała, Jacek Palonek oraz Mariusz Kubanek. 
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Szczypiorniści w Gorzowie Wlkp. Małgorzata Bucyk bramkarzem turnieju

W dniach 8-9 października w Go-
rzowie Wielkopolskim amatorska 
drużyna piłki ręcznej SSKF  KS 
Dąbrowa brała udział w  I Ogól-
nopolskim Turnieju Amatorów 
i Amatorek w Piłkę Ręczną.

W ciągu dwóch dni na gorzow-
skim parkiecie zaprezentowało się 12 amatorskich drużyn (6 mę-
skich i 6 żeńskich), w tym godna – 13-osobowa – reprezentacja 
naszej gminy.

W pierwszym meczu nasi szczypiorniści ulegli gospodarzom 
11:8. Spotkanie z Poznaniem zakończyło się remisem 10:10. 
W trzecim starciu dąbrowianie musieli uznać wyższość panów 
z Łyszkowic (13:8). W meczu z Nowogardem nasza drużyna rzu-
ciła 4 bramki, przeciwnikom ta sztuka udała się dziewięciokrotnie. 
Spotkanie z Witnicą zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem 
KS Dąbrowa (14:5).

W meczu o piąte miej-
sce nasi piłkarze ręczni po 
raz kolejny pokonali kole-
gów z Witnicy 14:4 i osta-
tecznie uplasowali się na 
przedostatnim miejscu, co 
– biorąc pod uwagę poziom 
gry rywali – nie stanowi 
powodu do zwieszania gło-
wy.

W męskiej drużynie KS 
Dabrowa dostępu do bram-
ki strzegła Małgorzata Bu-
cyk, która została uhonoro-
wana tytułem najlepszego 
bramkarza w turnieju. Na 
fanpage’u KS Dąbrowa 
czytamy: - Rzeczywiście, 
jej gra i interwencje między 

SSKF KS DĄBROWA

Zarząd SSKF KS Dąbrowa pragnie serdecznie podzięko-
wać Prezesowi Zarządu firmy TURCK Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Opolu, Panu Piotrowi Glince, za wsparcie dla naszego 
klubu! Nieodpłatnie przekazany sprzęt sportowy dla naszej 
amatorskiej drużyny piłki ręcznej w znacznej mierze po-
zwolił na solidniejsze przygotowanie się do turnieju w Go-
rzowie. Dzięki Państwa firmie sprzęt zostanie dobrze wyko-
rzystany i być może w przyszłości będziemy mogli cieszyć 
się z sukcesów naszych i naszych podopiecznych, za co już 
teraz serdecznie dziękujemy!

słupkami bramki wprowadzały niejednokrotnie zawodników i licz-
nie zgromadzoną publiczność gorzowskiej hali w osłupienie! Wszy-
scy uczestnicy turnieju gratulowali nam tak fenomenalnego goal-
keepera reprezentującego męską drużynę piłki ręcznej z Dąbrowy! 
Serdecznie gratulujemy!

Nie wyniki były jednak najważniejsze, ale świetna zabawa, 
sportowa rywalizacja i nowe znajomości. Cieszy fakt, że zaintere-
sowanie szczypiorniakiem w naszej gminie wzrasta.              (red)

Nasza drużyna szczypiorniaka, by móc uczestniczyć w zawo-
dach rangi krajowej, potrzebuje wsparcia finansowego i sprzę-
towego. Jeśli byliby Państwo zainteresowani pomocą – prosi-
my o kontakt telefoniczny z Prezesem SSKF KS Dąbrowa p. 
Andrzejem Dolipskim: 602432060. 
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Nie palmy śmieci w kotłowniach. Dbajmy o siebie i środowisko
W związku z rozpoczynającym się 
sezonem grzewczym przypomi-
namy mieszkańcom gminy o obo-
wiązującym zakazie spalania 
odpadów opakowaniowych z two-
rzyw sztucznych i innych odpa-
dów komunalnych powstających 
w gospodarstwach domowych. 

Niektórzy właściciele nieruchomości, ogrzewając miesz-
kania, pozbywają się zbędnych śmieci (butelek i opakowań 
z tworzyw sztucznych, laminatów, butów, worków, folii, ko-
lorowych gazet, zużytych opon), nie zważając na szkodliwe 
skutki swojego postępowania.

Podczas spalania z kominów wydobywają się toksyczne 
związki chemiczne, takie jak: dioksyny, furany, chlorowodór, 
cyjanowodór, fenole, benzen, formaldehyd oraz metale cięż-
kie, które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie. Substancje 
te zanieczyszczają środowisko i są przyczyną występowania 
licznych chorób.

Ponadto piece domowe nie są przystosowane do spalania 
śmieci, gdyż proces spalania odpadów w ramach odzysku ener-
getycznego wymaga znacznie wyższych temperatur. Spalanie 
w takich warunkach powoduje osadzanie się tzw. „mokrej 
sadzy” w przewodach kominowych, a to może prowadzić do 
zapalenia się instalacji grzewczej, popękania komina, zacza-

dzenia, a w najgorszym przypadku do pożaru budynku.
Chorobotwórcze substancje przenoszą się w powietrzu do 

otoczenia, osiadają na roślinach i przedmiotach, a następnie 
przez opady atmosferyczne są zmywane do ziemi, wód grunto-
wych i cieków wodnych. Następnie wraz z pożywieniem (np. 
uprawianymi warzywami, owocami, zbożami) i wdychanym 
powietrzem związki te dostają się do naszego organizmu.

Za „pozorne oszczędności” podczas spalania odpadów pła-
ci się własnym zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych oraz 
naraża swój dom na poważne niebezpieczeństwo.

Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku, należy prze-
de wszystkim segregować śmieci i pozbywać się ich zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz rygorystycznie prze-
strzegać ustawowego zakazu spalania odpadów w urządze-
niach 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 nowo-
tworowe, mutacje i uszkodzenia płodu. Działają alergicznie 
oraz obniżają odporność organizmu, co powoduje zwięk-
szenie podatności na zakażenia wirusowe i bakteryjne. GO

Ochotnicza Straż Pożarna ze Sławic z międzynarodowym medalem
OSP SŁAWICE

24 września seniorzy z jednostke OSP Sławice zdobyli dru-
gie miejsce na międzynarodowych zawodach sportowo-po-
żarniczych w systemie CTIF. Zawody odbyły się w Czechach 
w miejscowości Dvůr Králové nad Labem. Serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcia: https://www.facebook.com/OSP-Sławice

Finał budowy ronda „na grzybku”. Będzie bezpieczniej 
Prace związane z przebudową skrzyżowania dróg nr 46 i nr 
94 przebiegają zgodnie z harmonogramem i lada chwila nie-
bezpieczny „grzybek” przejdzie do historii.

Przypomnijmy, że powstające rondo turbinowe będzie mia-
ło od 45 do 65 m średnicy zewnętrznej i 4 wloty. Do zwiększe-
nia przepustowości posłuży także bypass, który umożliwi wjazd 
w drogę nr 94 w stronę Brzegu bez konieczności korzystania 
z ronda.

Powstaną także ścieżki pieszo-rowerowe, oświetlenie, urzą-
dzenia poprawiające bezpieczeństwo oraz znak zmiennej treści 
informujący o utrudnieniach na autostradzie.  

Rondo będzie ponadto wyposażone w monitoring.     (red)
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Sobotni spacer i warsztaty przyrodnicze w Ciepielowicach
CIEPIELOWICE

Dzięki funduszom pozyskanym z programu „Działaj lo-
kalnie” Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice” zaprosiło 
1 października mieszkańców gminy do odkrywania cie-
pielowickiej przyrody. 

Rozpoczęto od spa-
ceru ulicami Ciepielo-
wic, podczas którego 
najmłodsi nauczyli się 
m.in. rozpoznawania ga-
tunków drzew. Poznali 
również sposób, w jaki 

sposób określa się wiek drzewa. 
Następnie organizatorzy zaprosili uczestników spaceru 

do świetlicy na warsztaty przyrodnicze. 
Gratulujemy inicjatywy i z niecierpliwością czekamy na 

kolejne akcje.          (red)

Łukasz Litwinowicz z wyróżnieniem 
marszałka Andrzeja Buły

16 października z rąk marszałka województwa Andrzeja Buły mieszkaniec naszej 
gminy oraz założyciel i prezes Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w gminie 
Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby” Łukasz Litwnowicz odebrał wyróżnienie dla 
animatorów i twórców kultury. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Kochanow-
skiego w Opolu. 

Łukasz Litwinowicz znalazł się w gronie dziewięciu osób nagrodzonych wyróż-
nieniem, które przyznawana jest za wrażliwość na sprawy kulturowe. Serdecznie gra-
tulujemy tak prestiżowej nagrody!                            (red)

Derby dla Wrzosek
Wynikiem 0-2 (0:1) zakończył się 16 października mecz pomię-
dzy Karczowem a Wrzoskami. Wszystko wskazuje na to, że to 
już ostatnie derby gminne pomiędzy zespołami.

Wynik spotkania otworzył w 25 minucie Bartosz Stupak strza-
łem z okolic 15 metra boiska. Piłka tuż obok słupka minęła Toma-
sza Kocembę i Bongiści zmuszeni byli gonić rywala. 

Pogoda tego dnia nie dopisywała. Chłód i przelotne opady 
sprawiały, że piłka nie zawsze trafiała do nóg współpartnerów. Grą 
piłkarzy częstokroć rządził przypadek i widowisko nie należało do 
najlepszych.

Rezultat bramkowy uległ zmianie dopiero w doliczonym czasie 
gry, gdy w 93 minucie Fabian Drewniak po kilkudziesięciometro-
wym rajdzie pokonał w sytuacji sam na sam podopiecznego Filipa 
Sikorskiego.             (red)
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Rok szkolny 2016/2017 w toku!

Za nami pierwszy miesiąc nauki. Nowy rok szkolny to oczywiście 
wiele nowych inicjatyw i różnorodnych działań. Na szczególną uwa-
gę zasługują realizowane w Zespole Szkół w Chróścinie od pierw-
szego września innowacje pedagogiczne: „Nie taki język straszny 
– czeski na języku polskim” autorstwa p. Barbary Tempki, „Dzie-
cięcy świat baśni, legend i gier w języku czeskim” autorstwa p. Alek-
sandry Homendy, „Cztery pory roku w szkolnym ogródku” autor-
stwa p. Wiesławy Cieśli, „Gry matematyczne” autorstwa p. Marioli 
Wodyńskiej oraz „Mała Akademia Brydża Sportowego” autorstwa 
p. Aleksandry Pluty, a także projekt unijny realizowany pod patro-
natem Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej  FRDL „Kolek-
cjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”.

Minęło kilka tygodni, tyle się już wydarzyło (apel inauguracyjny, 
wybory do Samorządu Uczniowskiego, Pasowanie na Pierwszaka), ale 
przed nami dużo więcej emocji, przeżyć i wrażeń. Pamiętamy przecież 
jeszcze rok ubiegły, w którym tak często przeżywaliśmy momenty wiel-
kiej radości i zadowolenia, a czasami refleksji i zadumy. Momenty rados-
ne minionych dziesięciu miesięcy to na pewno świetne wyniki egzami-
nów gimnazjalnych (znacznie powyżej średniej gminy i województwa), 
sukcesy w nauce i sporcie skutkujące zdobyciem stypendiów Wójta 
Gminy Dąbrowa oraz medalami na zawodach szczebla wojewódzkiego, 
aktywność naszych uczniów na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego 
(trudno tu nie wspomnieć o wielkim obrońcy jedności gminy, naszym 
absolwencie, Michale Seemannie). 

Smutniej robiło nam się wtedy, gdy wspominaliśmy naszą Panią Dy-
rektor, podczas II Memoriału Danuty Panufnik (Memoriał zaszczyciło 
wielu znamienitych gości, m.in. Marszałek Województwa Opolskiego 
p. Andrzej Buła oraz Wójt Gminy Dąbrowa p. Marek Leja) czy podczas 
pożegnania Ks. Proboszcza Ryszarda Wołowca, który odszedł na zasłu-
żoną emeryturę. 

To czas miniony – teraz przed nami nowe wyzwania i ambitne plany. 

ZS W CHRÓŚCINIE

Pożegnanie ks. proboszcza Ryszarda Wołowca.

Wręczenie rogów obfitości pierwszakom.

Pewnie i w tym roku szkolnym nie zabraknie wzlo-
tów i upadków, wierzymy jednak, że we właściwie 
funkcjonującej społeczności szkolnej, przy wspar-
ciu władz samorządowych, nauczycieli, pracowni-
ków szkoły, rodziców i uczniów jesteśmy w stanie 
ze wszystkim sobie poradzić. Życzymy, aby każdy, 
gdy zaczną się kolejne wakacje, mógł powiedzieć: 
„To był dla mnie bardzo dobry rok szkolny”.     KI

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kimjest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. “.

Św. Jan Paweł II

Rok szkolny 2016/2017 Minister Edukacji Narodowej ogło-
siła „Rokiem Wolontariatu”. Ta forma służenia pomocą drugie-
mu człowiekowi ma w ZS w Chróścinie wieloletnią tradycję. 

Włączanie się w działalność WOŚP, praca wolontariuszy 
w Domu Matki i Dziecka w Opolu, liczne akcje charytatywne 
oraz działania wolontariackie na rzecz szkoły (m.in. pomalo-
wanie bramek na szkolnym boisku czy stojaków na rowery) 
to tylko niektóre przykłady na to, jak chętnie młodzi ludzie 
chcą bezinteresownie pomagać. A zyskują na tym wszyscy: 
uczniowie, kształcąc w sobie właściwe, prospołeczne postawy; 
szkoła, w której wolontariat dostarcza dzieciom i młodzieży 
wiedzy, wychowuje oraz zaspokaja podstawowe potrzeby nie-
zbędne dla prawidłowego rozwoju psychospołecznego; a prze-
de wszystkim ludzie i instytucje otrzymujące wsparcie. 

W tej pracy nikt nie liczy na nagrodę, choć i takie się zda-
rzają: czasami jest to uśmiech na twarzy, czasami zwykłe sło-
wo „dziękuję”, ale czasami pisemne podziękowania lub tak jak 
w bieżącym roku szkolnym, gdy gimnazjaliści ZS w Chróści-
nie zdobyli tytuł „Największego zbieracza złota” w ramach 

Ogólnopolskiej Akcji PCK „Gorączka Złota” 2016, puchary 
i dyplomy. 

Nie ma wątpliwości, że wolontariat to wspaniała inicjaty-
wa i trzeba go popularyzować. Czasami to jedyna szansa, aby 
przedstawiciele młodego pokolenia poznali, czym jest współ-
czucie, okazywanie serca, pomaganie, empatia. Mimo, iż wy-
maga on dużo siły i zaparcia, to doświadczenia zdobyte pod-
czas takiego bezinteresownego pomagania są bezcenne.      KI

Czym skorupka za młodu nasiąknie…, czyli wolontariat w ZS w Chróścinie
ZS W CHRÓŚCINIE
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24 września wraz z mieszkańcami naszej gminy wybrali-
śmy się na wycieczkę na Zamek Czocha. Organizatorem 
imprezy był Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dą-
browie. 

Zanim dotarliśmy na zamek, odwiedziliśmy niezwykle 
urokliwą miejscowość Pławna Górna, gdzie dzięki pomysło-
wości, kreatywności i zaangażowaniu mieszkańców zainspi-
rowanych przez artystę Dariusza Milińskiego powstała arka 
XXI-wieku - kopia biblijnej arki Noego. 

Statek wypełnio-
ny jest dziełami sztuki 
sakralnej, relikwiami 
i artefaktami z różnych 
zakątków świata. Obok 
arki powstała kraina 
z baśni i zamek śląskich 
legend. Tu mieliśmy 
okazję wysłuchania kil-

ku karkonoskich legend ilustrowanych na żywo ogromnymi 
marionetkami. 

Kolejnym punktem wycieczki było miasteczko Kargula 
i Pawlaka, czyli Lubomierz, w którym przez chwilę poczuli-
śmy się jak Sami Swoi.   

Zwieńczeniem naszej wyprawy był Zamek Czocha z jego 
tajemniczymi przejściami i mrożącymi krew w żyłach legen-
dami. To jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie przeszłość 
łączy się z przyszłością. 

Zamek Czocha powstał w połowie XIII wieku z inicja-
tywy króla czeskiego Wacława II jako warownia obronna 
Czech. W roku 2012 Zamek Czocha został wyróżniony przez 
miesięcznik National Geographic Traveler jako jeden z „7 no-
wych cudów Polski”. Przez wieki zamek był przekształcany 
w rezydencję przez zamieszkujące tu szlachetne rody rycer-
skie: von Klűx, von Nostitz i von Űchtritz. Swoje znaczenie 
militarne zamek ostatecznie utracił po wojnie trzydziestolet-
niej. W nocy z 17 na 18 sierpnia 1793 r. wielki pożar zamienił 
zamek w ruinę, kładąc kres jego świetności. Ostatni przedwo-
jenny właściciel zamku, Ernest Gűtschow, na początku XX 
wieku zlecił przebudowę obiektu wybitnemu architektowi 
prof. Bodo Erhardtowi. Dzięki tej przebudowie zamek stał 
się jednym z najpiękniejszych zabytków Dolnego Śląska.

Malownicze zabu-
dowania zamku były 
tłem powstania filmów: 
„Gdzie jest generał?”, 
„Wiedźmin” oraz seriali 
„Tajemnica twierdzy szy-
frów” i „Dwa światy”, 
a także serialu „Pierwsza 
Miłość”.

Ostatnią atrakcją naszej wycieczki była malowniczo po-
łożona Zapora Leśniańska. Jest to najstarsza zapora wodna 
w Polsce. Budowę zapory rozpoczęto 5 października 1901 
roku. Uroczystego otwarcia tamy dokonano 15 lipca 1905 
roku. Zapora usytuowana została u wylotu wąskiej przełomo-
wej doliny Kwisy powyżej Leśnej na 97 km od ujścia Kwisy 
do Bobru. Zapora ma 45 m wysokości, z czego 36 m ponad 
poziom terenu. Długość zapory w koronie wynosi 130 me-
trów przy szerokości 8 metrów. W latach 1905-1907 u pod-
nóża tamy wzniesiono również elektrownię wodną. Jest to 
najstarsza zawodowa elektrownia wodna w Polsce. Wyposa-
żenie elektrowni zachowało się do naszych czasów w bardzo 
dobrym stanie. Składa się na nią zespół 6 turbin typu Francis 
firmy J.M.Voith z 1907 roku o łącznej mocy 2,61 MW oraz 
generatorów SSW z 1907 roku i współczesnych.        (gokir)

Zamek Czocha i inne atrakcje

Rowerem po Borach Niemodlińskich

Ośmiu miłośników jednośladów spotkało się 15 października 
przy Zamku w Dąbrowie, by wspólnie ruszyć w przedpołu-
dniową wyprawę rowerową po Borach Niemodlińskich.

To pierwsza wycieczka rowerowa zorganizowana przez Gmin-
ny Klub Turystyczny Dąbrowa przy GOKiR Dąbrowa i patrząc na 
reakcje uczestników – na pewno nie ostatnia. 

Blisko 30 km przy pięknej pogodzie pokonali nasi cykliści. 
Nie obyło się także bez wspólnego biesiadowania i planowania 
kolejnych wypraw, o których będziemy informować.         (gokir)



           
 


