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Wszystkim mieszkańcom
Gminy Dąbrowa życzę
Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych
radością i miłością,
spokojem i odpoczynkiem.
Niech nadchodzące Święta przepełnia
radość i wzajemna życzliwość.
Życzę Państwu Nowego 2012 Roku
spełniającego wszelkie marzenia, pełnego
optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.
Nade wszystko życzę zdrowia
i wszelkiej pomyślności.
Wójt Gminy Dąbrowa
Marek Leja
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Otwarcie świetlicy wiejskiej w Karczowie
Kolejna „schetynówka” zakończona
5 lat od zaprzysiężenia Wójta
Stawki podatków od nieruchomości w 2012 r.
Koncert „Na strunach wiatru”
reklama płatna
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Aktualności

Otwarcie świetlicy
wiejskiej w Karczowie
26 listopada 2011 r. Wójt
Gminy Marek Leja i Przewodniczący
Rady Gminy Piotr Wieczorek poprzez
uroczyste przecięcie wstęgi otworzyli
Świetlicę Wiejską w Karczowie. Sym-

bolicznego poświęcenia budynku dokonał
proboszcz Marcin Bonk. Przekazanie klucza przez Przewodniczącego Rady Gminy na ręce dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji Zbigniewa Janowskiego, a następnie na ręce sołtysa Karczowa
Józefa Gerca, przypieczętowało oddanie
świetlicy do użytkowania. Uroczystość
zakończyła się programem artystycznym
przygotowanym przez dzieci z przedszkola w Karczowie.

Przedsięwzięcie realizowane było od 23
sierpnia 2010 roku w trzech etapach. Całość kosztowała około 580 tysięcy złotych. Inwestycja polegała na dobudowie
do istniejącego budynku świetlicy budynku o wymiarach 20,0 m x 13,10 m .Nowy
budynek posiada połączenie z istniejącym
obiektem poprzez schody wewnętrzne.
Świetlica została wyposażona w instalacje: elektryczną, wodociągowo- kanalizacyjną i c.o. Rozbudowany budynek
świetlicy składa się z następujących pomieszczeń:
- sala świetlicy wiejskiej o powierzchni 120,54 m2
- pomieszczenie gospodarcze (o pow.
20,40 m2)
- WC dla kobiet i mężczyzn
- WC dla osób niepełnosprawnych
- korytarz wraz z wnęką gospodarczą
(szatnia).
m.maksymowicz
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Zakończono realizację
„schetynówki”

Zakończono realizację inwestycji pt. „Budowa ulicy Polnej oraz części
ulicy Ogrodowej na Osiedlu w Chróścinie z budową kanalizacji deszczowej”.
Inwestycja na kwotę 818 266,79 zł, w 50% została sfinansowana z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (tzw. „schetynówki”),
pozostała część pochodzi z budżetu Gminy Dąbrowa.
m.maksymowicz

Skrzyżowanie w Dąbrowie
Mieszkańcy gminy czekali na te zmiany od lat. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad zakończyła modernizację skrzyżowania na drodze krajowej 46
w Dąbrowie. Uruchomiona została sygnalizacja świetlna, która wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa w tym miejscu - szczególnie kierowców wyjeżdżających z Dąbrowy,
Ciepielowic, rowerzystów oraz wszystkich pieszych, którzy zamiast korzystać z kładki
przebiegali przez jezdnię.
Nowoczesne rozwiązania techniczne zastosowane
przez GDDKiA na skrzyżowaniu poprawią komfort
jazdy. Choć przebudowa
skrzyżowania to wielki
sukces władz gminy, które
wywierały na GDDKiA naciski, to podkreślić jednak
należy, że budowa sygnalizacji nie była docelowym
wariantem modernizacji,
o który zabiegała Gmina
Dąbrowa. 		
Pierwotnym, i dodajmy najlepszym rozwiązaniem, o które postulowano była estakada, umożliwiająca bezkolizyjne włączenie się do ruchu. Drugim rozwiązaniem sugerowanym przez władze Gminy było rondo, które także w znaczący sposób poprawiłoby
bezpieczeństwo i usprawniło ruch. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zdecydowała się
jednak na wariant z sygnalizacją
świetlną.
Dodać należy, że poprawiając estetykę skrzyżowania,
bez wcześniejszych uzgodnień
z gminą – ustawiono barierki,
odcinając dojazd na pola oraz do
budowanego hotelu. Zanim wystrzelą szampany w GDDKiA
i odtrąbiony zostanie kolejny
sukces, należy obok zysków dostrzec również straty, do których
nowa inwestycja się przyczyniła.
Red.
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4 grudnia minęło 5 lat od zaprzysiężenia Marka Lei na urząd Wójta Gminy Dąbrowa

Dziękuję i proszę o dalsze wsparcie!
Szanowni Państwo! Mieszkańcy gminy Dąbrowa !
Właśnie minęła piąta rocznica Państwa wyboru mojej
osoby na stanowisko Wójta Gminy Dąbrowa. Z tej okazji serdecznie dziękuję swoim współpracownikom, radnym gminy, urzędnikom, sołtysom a przede wszystkim mieszkańcom gminy za okazaną pomoc i wspólne działania. Wiele przedsięwzięć szczególnie
związanych z realizacją zadań z funduszu sołeckiego, ale również związanych z budową lub remontami takich obiektów
jak szatnie, strażnice, świetlice wiejskie, place zabaw zostało
wykonanych tylko dzięki pracy rzeszy społeczników działających w radach sołeckich, klubach sportowych, ochotniczych
strażach pożarnych czy stowarzyszeniach. Dziękuję za udział
w zebraniach wiejskich, za troskę o najdrobniejsze sprawy naszych wiosek, za częste telefony, maile i uwagi do naszej pracy. Te
zmiany, które dokonały się na przestrzeni tych kilku lat w naszej
małej ojczyźnie to nasz wspólny sukces. Jeszcze raz serdecznie
dziękuję.
Taka rocznica skłania nas nie tylko do przemyśleń nad
strasznie szybko upływającym czasem, ale również daje asumpt
do podsumowania 5-letniej działalności obecnego zarządu gminy i dokonania swoistego „rachunku sumienia”. W listopadzie
2006 roku większość mieszkańców naszej gminy zdecydowała
się powierzyć zaszczytny urząd „nowej osobie”. Jednocześnie
Państwa głosami została wybrana w ponad 70 % „nowa” Rada
Gminy Dąbrowa. To był sygnał , że mieszkańcy gminy oczekują
szeroko zakrojonych zmian w zarządzaniu gminą, nowych pomysłów na rozwój gminy. Wybory w roku 2010 potwierdziły dobry
kierunek jaki obrała nasza gmina. Państwa zaufanie do zarządzających gminą zostało wyrażone w 72 % poparciu dla mojej osoby
oraz w wyborze 80% radnych poprzedniej Rady Gminy. To jeden
z najlepszych wyników wyborczych w województwie opolskim.
Jednym z największych przedsięwzięć, tak pod względem
finansowym, jak i zakresu zadania była rozpoczęta przez poprzedniego Wójta – Ludwika Juszczaka, budowa kanalizacji. Obecny
zarząd trafił na środek tej inwestycji. Już na wstępie swej działalności nowa Rada Gminy wyasygnowała milion złoty na dodatkowe przyłącza. Jednocześnie udało się zaliczyć wydatki związane
z budową 12 dużych przepompowni jako koszty kwalifikowane.
Dzięki temu nie musieliśmy brać na ten cel kolejnej pożyczki zaplanowanej już wcześniej przez poprzedni zarząd. W dużo większym zakresie, asygnując dodatkowe środki z budżetu gminy,
odtworzyliśmy drogi po kanalizacji. Dzięki tej decyzji między
innymi główna ulica w Dąbrowie została odnowiona na całej
szerokości i dodatkowo poszerzona do 6 metrów. Następnie
przeprowadzona została akcja podłączania się kolejnych nieruchomości (wielkie podziękowania dla mieszkańców za szybkie i sku

teczne działanie) oraz naliczono opłatę adiacencką, która okazała
się z korzyścią dla mieszkańców mniejsza od planowanej. Dziś
gmina posiada kanalizację ciśnieniowa i grawitacyjną w 72 %
gospodarstw w gminie, w kolejnych 6 % gospodarstw powstały przydomowe oczyszczalnie współfinansowane z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich; gotowe są projekty kanalizacji
tradycyjnej w Żelaznej i Skarbiszowie oraz projekt budowy
oczyszczalni przydomowych - etap 2 (w obu przypadkach czekamy na rozpoczęcie naboru wniosków do PROW). W roku
2012 zbudowana zostanie magistrala wodociągowa pomiędzy
Chróściną a Dąbrową, aby ograniczyć kłopoty mieszkańców Lipowej, Nowej Jamki i Dąbrowy z niedoborem wody w okresie letnim. Sieć gazowa istnieje już w miejscowości Sławice, w latach
2012-2013 prywatny inwestor Spółka Gazownicza poszerzy sieć
z gazem ziemnym na tereny Wrzosek, Chróściny i Mechnic.

Plac w centrum Chróściny

W sferze infrastruktury około-drogowej przebudowaliśmy ulicę Karczowską w Dąbrowie oraz Polną i Ogrodową
w Chróścinie (tzw. schetynówki - 50% gmina, 50 % program
rządowy), wyasfaltowano lub wyremontowano ulice lub odcinki ulic w Lipowej, Karczowie, Żelaznej, Ciepielowicach, Naroku, Sławicach, Dąbrowie, Chróścinie, Mechnicach, Wrzoskach
oraz zagospodarowaliśmy centra wsi z budową parkingów
w Żelaznej, Chróścinie i Dąbrowie, a także wybudowaliśmy
most w Niewodnikach. Przy naszym udziale finansowym Zarząd

„Górka” w Dąbrowie

Ulica Karczowska w Dąbrowie po remoncie

GRUDZIEŃ

Dróg Powiatowych zbudował chodnik i wyremontował 2 km odcinek łączący Wrzoski i Chróścinę, a Zarząd Dróg Wojewódzkich
projektuje chodnik w Naroku oraz odnowił 3 km
cd. na str. 4
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odcinek w Chróścinie, natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przebudowała skrzyżowanie w Dąbrowie. O tą
ostatnią inwestycję walczyliśmy od lat. Choć my wnosiliśmy do
„generalki” o inne, bardziej rozsądne rozwiązanie tego węzła komunikacyjnego w postaci estakady lub ronda, to zamontowanie
świateł też powinno zwiększyć bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. W omawianej dziedzinie drogowej planujemy w najbliższym
czasie partycypację w kosztach wykonania projektu budowy brakującego odcinka chodnika w Sławicach przy drodze wojewódzkiej oraz wykonanie projektu dróg na osiedlu w Mechnicach oraz
remonty dróg w Żelaznej, Prądach i Karczowie.
Od 4 lat co roku budujemy kolejne obiekty w gminie: 2008/9 świetlica wiejska i budynek klubowy w Prądach,
2009/10 świetlica wiejska i remiza we Wrzoskach, 2010/11
świetlica wiejska w Karczowie. W latach 2012/13 planujemy
budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dąbrowie
(projekt gotowy - pełnowymiarowa hala z zapleczem - koszt 4,8

Świetlica wiejska i szatnia sportowa w Prądach

mln zł).Nasze szkoły generalnie mogą pochwalić się bardzo dobrą
infrastrukturą. We wszystkich placówkach oświatowych wyremontowano kuchnie a w Gimnazjum w Żelaznej wymieniono stolarkę
okienną i odnowiono piwnice po powodzi. Właśnie zakończono
wyposażenie trzech naszych gimnazjów w sprzęt komputerowy
w ramach e-szkoły (finansowanie gmina 225 tys zł, RPO - 1.275
tys zł). Przy szkole w Chróścinie powstał jeden z największych
w województwie placów zabaw w ramach Radosnej Szkoły (koszt
250 tys zł - 50 % gmina, 50 % program rządowy). W tym roku
plac zabaw będzie budowany przy szkole w Naroku, a przy szkole
w Sławicach powstanie boisko wielofunkcyjne.
Bardzo mocno inwestujemy w Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe oraz udzielamy dużej pomocy finansowej instytucjom zajmującym się opieką nad chorymi i starszymi. W ostatnim czasie zwiększyło się zainteresowanie terenami
inwestycyjnymi w naszej gminie szczególnie pomiędzy Wrzoskami a Karczowem i Dąbrową. Tam zainwestujemy w przygotowanie
tych terenów szczególnie dojazdu dla potencjalnych inwestorów.
Trudno się chwalić nie swoimi inwestycjami, ale przecież i one
mają wpływ na rozwój gminy. Prywatni inwestorzy wybudowali
lub są w trakcie budowy następujących obiektów: hala magazynowa i siedziba firmy Clatronic, stacja paliw Orlen, studio telewizyjne Brawo w Chróścinie, Dom Weselny „Kana” we Wrzoskach,

Plac zabaw przy ZS w Chróścinie
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Karczma „Bida” we Wrzoskach, nowoczesny hotel z małym browarem w Sławicach.
Warto również wspomnieć o niematerialnych osiągnięciach ostatnich lat: powstanie Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji, którego Dyrektor po zaledwie trzech latach pracy otrzymał nagrodę Marszałka Województwa m.in. za organizację „Zamczyska” - przeglądu Poezji Śpiewanej. Z inicjatywy obecnych władz gminy powstało również Stowarzyszenia
„Dąbrowskie Skarby”, corocznie organizowane są obchody Dnia
Niepodległości z Biegiem w Ciepielowicach oraz dożynki gminne
itd.
Oczywiście jesteśmy świadomi tego, że można byłoby
zrobić więcej i że wiele jeszcze obszarów funkcjonowania gminy wymaga naszej wzmożonej aktywności. Przyczyny niepowodzeń są dwojakiego rodzaju: brak skutecznego wpływu na instytucje zewnętrzne lub firmy prywatne działające na naszym terenie
oraz wszechobecny brak środków. Do spraw niezałatwionych do
końca z pierwszej przyczyny można zaliczyć: niedostateczne zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy (wały odrzańskie oraz
rzeczki np. Dożyna, Prószkówka należą do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych) brak modernizacji oświetlenia
ulicznego (sieć słupów nie należy do gminy tylko do Energii Pro),
niszczejące zamki i pałace w Dąbrowie, Karczowie czy Naroku
i Ciepielowicach (obiekty te nie należą do gminy lecz kolejno do
Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej i ostatnie do
prywatnych właścicieli), brak chodnika z Dąbrowy do Sokolnik,
w Karczowie, Nowej Jamce, Lipowej (są to drogi powiatowe),
brak chodnika w Naroku, Niewodnikach, na Turzoku w Mechnicach, na końcówce Chróściny i Sławic (są to drogi wojewódzkie),
wstrzymanie budowy Orlika (Urząd Marszałkowski proponuje dofinansowanie w kwocie 60 tys zł, a nie jak planowano w wysokości
333 tys. zł). Brak środków (ciągle zbyt mało inwestycji znajduje

Nowy samochód ratowniczo - gaśniczy OSP Żelazna

się na terenie gminy stąd mały wpływ z podatków) ma decydujące
znaczenie przy nierealizowaniu takich niezbędnych inwestycji jak
przebudowa dróg na nowo powstałych osiedlach (w Mechnicach,
w Dąbrowie, w Naroku, Siedliskach czy Prądach), brak chodników
przy drogach gminnych, brak salek gimnastycznych przy szkołach
w Sławicach, Żelaznej i Naroku, brak świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, braki w oświetleniu ulic między innymi drogi z Dąbrowy do
Sokolnik czy też ulic na nowych osiedlach np. w Dąbrowie.
Oczywiście objętość i forma gazetki gminnej pozwala
tylko na hasłowe potraktowanie plusów i minusów naszej działalności. Przedstawiłem je Państwu, aby pokazać z czego jestem
dumny, ale również, aby pokazać, że jestem świadomy problemów, które przed nami stoją, a których nierozwiązanie może
prowadzić do frustracji społecznej i niezadowolenia mieszkańców. 		
Dlatego proszę Państwa na kolejne lata mojej pracy na
tym stanowisku o dalszą pomoc, dobre słowo i współodpowiedzialność za losy naszej gminy.
Marek Leja
Wójt Gminy Dąbrowa
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Szkoły, Przedszkola

HEJ! KOLĘDA, KOLĘDA
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w NAROKU

serdecznie zaprasza do udziału w:

MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE
KOLĘD I PASTORAŁEK
który odbędzie się
12 stycznia (czwartek) 2012r. o godz. 10.00
w kościele św. Floriana w Naroku
Prezentacja odbędzie się w następujących kategoriach:
Grupa wiekowa klas I-III
*kategoria soliści
*kategoria zespoły
Grupa wiekowa klas IV-VI
*kategoria soliści
*kategoria zespoły
- szkołę może reprezentować jeden zespół i dwóch solistów w każdej kategorii,
- każdy solista i zespół zaprezentuje jedną tradycyjną polską kolędę i jedną pastorałkę lub piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej

Św. Mikołaj w narockiej szkole
W tym roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku po raz
kolejny powitali św. Mikołaja i jego świtę.
Czekali na niego z wielkim utęsknieniem
i w końcu przybył. Dzieci były bardzo
podekscytowane, gdy dźwięk dzwonka
rozległ się wreszcie po szkole, ponieważ
czekały nie tylko na prezenty od św. Mikołaja, ale również same przygotowały dla
niego niespodziankę. Był nią program artystyczny, w czasie którego
wszyscy podziwiali zdolności taneczne Julii Krause,
Izabeli Buhl oraz Pauliny
Kornek. Swoje umiejętności instrumentalne zaprezentowała także sześcioletnia Paulina Kijowska,
która na skrzypcach zagrała
fragment utworu W. A.Mozarta.
Mikołaj
mógł
także posłuchać piosenek
w wykonaniu
chórku
szkolnego oraz trzecioklasistów przygotowanych
przez panią Ewę Jarzynę,
a także wierszy wspaniale
recytowanych przez dzieci
z klas I-III. Młodsi uczniowie mogli zaprezentować
wiersze o zimie w języku
niemieckim ćwiczone pod
okiem pani Marii Sikory.
Dekoracją i reżyserią całej
uroczystości zajęła się pani
Małgorzata Kolanko i Mał-

GRUDZIEŃ

gorzata Litwiniec. Zanim jednak Święty
rozdał prezenty, został niezwykle mile
i serdecznie powitany przez dyrektora
szkoły pana Przemysława Gajosa.
Mikołaj, jak co roku, przyszedł
do naszej szkoły nie tylko z prezentami,
ale również z dobrym słowem. Przekazał uczniom pouczającą opowieść o magicznych słowach „proszę, przepraszam,
dziękuję”. Uczniowie obiecali je używać

zawsze, nie tylko od święta.
W tym dniu żaden uczeń nie
opuścił szkoły bez szczerego uśmiechu
i wielkiego prezentu.
Święty Mikołaju jesteśmy Ci
wszyscy bardzo wdzięczni! Mamy nadzieję, że odwiedzisz nas znów za rok!
Oprac.: M. Kolanko i M. Litwiniec
Nauczycielki PSP w Naroku
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Stawka uchwalona na
2012r. (w zł)

Niemodlin

Tułowice

Prószków

Lewin
Brzeski

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2
powierzchni

0,69

0,84

0,76

0,75

0,81

0,80

0,84

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchi

4,15

4,33

4,33

4,33

4,29

4,33

4,33

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni

0,14

0,43

0,17

0,30

0,37

0,43

0,280,43*

0,70

0,65

0,70

0,65

0,70

0,68

21,94

16,00

20,40

20,07

18,50

21,40

Stawka w 2011r.
(w zł)

Stawka maksymalna
na 2012r. (w zł)

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2012r.
Wyszczególnienie

Inne gminy

od gruntów

od budynków i ich części
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,60

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospdarczej zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

9,82

10,24

10,24

10,24

9,22

10,24

10,24

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielanioa
świadczeń zdrowotnych zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,27

4,45

4,40

4,45

4,43

4,45

4,45

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni użytkowej

3,52

7,36

3,80

5,30

5,78

5,00

5,507,36**

od budowli - 2 % wartości
*) w gminie Lewin Brzeski dokonano rozróżnienia gruntów pozostałych na: letniskowe (0,43 zł), pożytku publicznego (0,43 zł), pozostałe (0,28 zł)
**) w gminie Lewin Brzeski dokonano rozróżnienia budynków pozostałych na: letniskowe (7,36 zł), pożytku publicznego (7,36 zł), pozostałe (5,50 zł)

Komentarz redakcyjny
Warto zwrócić uwagę, że stawki podatków w naszej gminie nadal są najniższe w okolicy. W przedstawionej tabeli zaznaczone zostały również maksymalne wartości podatków, które sugerowane są przez Ustawodawcę. Wiele samorządów takie stawki
przyjęło. Rada Gminy Dąbrowa w trosce o mieszkańców, stara się
żeby wzrost kwot podatku był jak najmniej dotkliwy, szczególnie
w najbardziej newralgicznych sferach (np. podatków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy od powierzchni
działek budowlanych).

Stawki podatku rolnego i leśnego
w 2012r.
Wyszczególnienie

2012r.
(w zł)

Stawka podatku rolnego dla 1 ha przeliczeniowego

175,00

Stawka podatku rolnego dla 1 ha fizycznego

350,00

Stawka podatku leśnego:

41,0696

Wyprawa w zakamarki historii
Już po raz drugi uczniowie PSP w Sławicach odbyli
niecodzienną wyprawę w zakamarki historii – tym razem do
średniowiecznego zamku. Stało się to możliwe dzięki goszczącej
w murach naszej szkoły Braci Rycerskiej Kerin.
Uczniowie przenieśli się w odległe czasy, by towarzyszyć
paziowi w pasowaniu na rycerza. Poznali obyczaje epoki, charakterystyczne stroje, rodzaje uzbrojenia, technikę oraz sposób walki.
Przybliżyli sobie Kodeks rycerski oraz trzymali kciuki za uczestników turnieju. Do odgrywania poszczególnych ról członkowie
bractwa zapraszali chętnych widzów. Możliwość założenia zbroi,
potrzymania miecza i tarczy oraz wypróbowania własnych sił
w pojedynku z „prawdziwym rycerzem” była ogromną atrakcją i wywołała wiele emocji. Niestety – każda podróż ma swój
kres. My też musieliśmy powrócić wzbogaceni jednak o nowe
doświadczenia i zagadnienia z minionej epoki.
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Była to naprawdę „żywa” lekcja historii, podczas której
przeszłość nabrała barw i stała się dotykalna.

Alicja Jaszcza

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ
cz. 3

„Życie Gminy Dąbrowa” prezentuje kolejną porcję informacji dotyczących postępowania w przypadku zagrożeń, przygotowanych w formie swoistego Poradnika przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
KRADZIEŻE I WŁAMANIA
Statystyki policyjne wyraźnie wskazują, że mieszkania,
domki jednorodzinne, domki letniskowe, altanki ogrodowe, a nawet przydomowe warsztaty znajdują się w centrum uwagi złodziei. Najczęściej złodziej wie gdzie się włamać tak, aby ryzyko
mu się opłacało.
Aby skutecznie zabezpieczyć się przed włamaniem,
musimy podjąć stosowne działania, które opisujemy poniżej.
* Nie należy się „chwalić tym, co posiadamy”, dotyczy to również naszych dzieci, którym należy wytłumaczyć, aby nie opowiadały na podwórku o tym, co mamy w domu.
* Drzwi wejściowe powinny być solidne i posiadać co najmniej
dwa zamki, w tym jeden antywłamaniowy. Mówi się, że nie ma
zamka, którego złodziej nie potrafiłby otworzyć, jednak zamki
„trudne i skomplikowane” skutecznie odstraszają złodziei.
* Wychodząc z domu zamykajmy drzwi na wszystkie zamki,
sprawdźmy okna i drzwi balkonowe. Jeżeli wyjeżdżamy na dłużej, poprośmy rodzinę lub dobrych znajomych, aby zwracali uwagę na nasze mieszkanie. Niech wyjmują listy ze skrzynki, włączą
wieczorem światło lub radio itp.
* Nie zawierajmy przypadkowych znajomości i nie sprowadzajmy przypadkowych gości. Jeśli mamy do czynienia z osobami
nieznanym, np. listonosz, rzemieślnik itp. zawsze sprawdzajmy
ich tożsamość.
* Nie oddajmy kluczy obcym lub mało znanym osobom, wytłumaczmy to naszym dzieciom.

* Stosujmy różne systemy zabezpieczeń naszych domów i mieszkań, odpowiednie zamki, systemy alarmowe, wzmocnione drzwi.
Dobrze jest zainstalować domofon i wizjer, a także zapornicę łańcuchową lub podobne urządzenie.
* Obserwujmy otoczenie, w jakim żyjemy, zwracajmy szczególną uwagę na obce osoby, kręcące się w pobliżu naszego miejsca
zamieszkania. O nietypowych sytuacjach informujmy dozorców,
a jeśli nasze podejrzenia są uzasadnione Policję.
* Aby zminimalizować ewentualne straty spowodowane kradzieżą, dobrze jest ubezpieczyć mieszkanie.
Przy zakupie zamków, drzwi i innych zabezpieczeń należy zwracać uwagę czy posiadają one świadectwo homologacyjne.

NIE DAJ SIĘ OSZUKIWAĆ!!!
W ostatnich tygodniach mnożą się sygnały o zaproszeniach
telefonicznych na „darmowe masaże lecznicze”. Autorzy
tych ogłoszeń proponują mieszkańcom przyjazd na wspomniane „zabiegi” do Dąbrowy. Tymczasem zgoda na taką
propozycję spowoduje, że na czas wspomnianego zabiegu
nasze gospodarstwo zostawimy bez opieki! Nie dajmy się
nabrać i tego rodzaju oferty zgłaszajmy na policję!

Dzień Życzliwości w Publicznym Gimnazjum im. KK Baczyńskiego
21 listopada 2011 roku obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości. Święto to jest z nami już od 1973 roku, ale
w Polsce od kilku lat zdobywa popularność. Obchodzenie tego tej uroczystości
jest wyjątkowo miłe i przyjemne: wystarczy 21 listopada pozdrowić lub zrobić coś
miłego.
Historia dnia Życzliwości:

Dzień Życzliwości został ustanowiony w 1973 roku jako World Hello Day.
W tym właśnie roku miał miejsce konflikt
pomiędzy Egiptem a Izraelem. Wojna ta
stała się impulsem dla powołania święta przez dwóch młodych Amerykanów.
W zamyśle, dzień ten ma uzmysłowić
i przypominać, że wzajemna życzliwość to
początek i podstawa w budowaniu pokoju

i owocnych relacji międzyludzkich.
Pomysł dwójki braci fenomenalnie przyjął się i aktualnie Dzień Życzliwości jest obchodzony w 180 miejscach na
Ziemi. Jest to święto bardzo otwarte i „ dla
każdego ”, bo żeby wziąć w nim udział należy zrobić coś miłego dla dziesięciu osób
ze swojego otoczenia.
21 listopada był w naszej szkole
dniem bardzo miłym. Uczennice klas III
przygotowały program artystyczny pt.
„ Wznieś serce nad zło ”. Poezja Jana
Twardowskiego, Adama Chmielowskiego,
przeplatała się z muzyką Ryszarda Rynkowskiego i Stanisława Sojki. Honorowym
gościem był ks. Edmund Sachta, który
wprowadził młodzież w tematykę dobroci
i życzliwości szeroko pojętej. 		
W ramach uroczystości można było obejrzeć prezentację na temat biografii kobiet,
którym w życiu przyświecały idee humanitarne. Dokonano również rozstrzygnięcia konkursu na ucznia życzliwego. Dzień
ten przyniósł wiele pozytywnych wrażeń.
Małgorzata Kolanko
Monika Damska

GRUDZIEŃ
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Intensywnie w świetlicach …
Październik, listopad i po części grudzień to czas wzmożonej pracy świetlic! Wszystko zaczęło się od październikowej
akcji, która trwała aż do pierwszych dni grudnia, a mianowicie regionalizm. Akcja została zapoczątkowana przez świetlicę
w Dąbrowie! Celem jej było zaznajomienie wychowanków z okolicą bliższą i dalszą, z historią naszego regionu, zabytkami, stolicą
województwa opolskiego, skąd się tu wzięliśmy i gdzie mamy
szukać swoich korzeni. Temat został podjęty przez pozostałe placówki, które również postanowiły zachęcić wychowanków do zagłębiania się w „naszą małą ojczyznę”. Zostały na tę okoliczność
zrobione gazetki tematyczne, pogadanki, pokazy multimedialne
oraz dostarczono do świetlicy w Dąbrowie broszury oraz albumy
ze skarbami Opolszczyzny.
Kolejnym ważnym wydarzeniem był obchodzony 11
listopada - Dzień Niepodległości dla upamiętnienia rocznicy
odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego
w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy oraz
zajęć lekcyjnych, jednak część z wychowanków postanowiła aktywnie spędzić to święto. Niektórzy brali udział w Biegu Niepodległości organizowanym w Ciepielowicach, natomiast grupa nowojameckiej młodzieży postanowiła przygotować liturgię mszy
świętej w miejscowym kościele, która nie tylko była sprawowana
w intencji wszystkich Marcinów (w dniu 11 listopada obchodzone jest także święto Marcina), ale także w intencji Ojczyzny. Odpowiedzialni za pierwsze czytanie, modlitwę powszechną oraz
specjalnie przygotowaną na tę okoliczność modlitwę za ojczyznę, zostali uczniowie klasy szóstej szkoły podstawowej, klasy
pierwszej, drugiej oraz trzeciej gimnazjum (wszyscy są uczniami
Zespołu Szkół w Dąbrowie), a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
W tym miejscu wszystkim, którzy brali czynny udział
we mszy świętej bardzo dziękuję za zaangażowanie oraz wzorowe wypełnienie powierzonych obowiązków
Myślę, że podany poniżej tekst modlitwy autorstwa ks.
Piotra Skargi, który został odczytany podczas liturgii przyda się
każdemu z nas tym bardziej, że wielkimi krokami zbliża się Nowy
Rok z jego niewiadomymi.

Kolejnym bardzo radosnym wydarzeniem wartym zaznaczenia była zorganizowana na sali w Nowej Jamce dyskoteka andrzejkowa połączona z wieczorem wróżb, która miała
miejsce w sobotę 26 listopada. Wieczór ten co prawda nie był
wigilią świętego Andrzeja (noc z 29 na 30 listopada) ale niektórym losowane odpowiedzi czy też wskazówki dawały wiele do
myślenia. Nie chodziło tylko o sferę ekonomiczną, zawodową ale
także matrymonialną (zwłaszcza matrymonialną)! Dla niektórych
panien i młodzieńców św. Andrzej okazał się wyrozumiały i nad
wyraz łaskawy dla innych … no cóż! Może w przyszłym roku św.
Andrzej zmieni zdanie …
Przy pięknie przybranej i specjalnie przygotowanej na
tę okazję sali zagrali najlepsi okoliczni DJ’e między innymi DJ
Krzysiek, DJ Paulina, DJ Mateusz, gościnne DJ Pani Magda oraz
wielu, wielu innych! Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, także nasza zabawa dobiegła końca! Uczestnicy zanim rozeszli się do swoich domów pomogli poskładać sprzęt oraz odnieść
go na swoje miejsce.
Grudzień przyniósł wychowankom świetlic dwie miłe
niespodzianki wycieczkę do Opola oraz słodkości na Mikołajki.
Ale chronologicznie … 4 grudnia został zorganizowany wyjazd
do Kinopleksu na animowaną bajkę „Happy Feet: Tupot małych
stóp 2” 3D (była to pierwsza część niespodzianki od św. Mikołaja). Uwieńczeniem regionalizmu było zwiedzanie znanych – nieznanych miejsc w Opolu. Uczestnicy wycieczki poznali skarby
„wzgórza uniwersyteckiego” m.in. czterystuletnie rzeźby przed-

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
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stawiające pory roku, studnię św. Wojciecha, pomnik Kopciuszka
z Kopic oraz współczesne rzeźby przedstawiające artystów związanych z polską piosenką. W kaplicy kościoła Oo. Franciszkanów
podziwiano wspólny grobowiec Bolesława I Opolskiego i Bolesława II Opolskiego, a także Bolesława II Strzeleckiego i jego
żony Anny, następnie dzieci miały możliwość zejścia do podziemi wspomnianego kościoła. Na niektórych widok stojących obok
siebie trumien oraz namacalna prezentacja symboliki śmierci na
ścianach oraz w zakamarkach pomieszczeń zrobiła piorunujące
wrażenie.
W Opolskiej Katedrze na wyciągnięcie ręki był grobowiec Jana II Dobrego oraz cudowny obraz Matki Boskiej Opolskiej z końca XV wieku.
Zwiedzanie Opola zakończono na Rynku, na którym został zorganizowany zlot ponad 100 zmotoryzowanych Mikołajów,
którzy chętnie obdarowywali słodkościami dzieciaki i nie tylko.
Natomiast 6 grudnia Mikołaj bądź jego honorowi przedstawiciele
zawitali do świetlic, przynosząc paczuszki ze słodyczami! Aby

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

Aktualności

dostać do rąk własnych słodki prezent obdarowywani musieli
zadeklamować wybrany przez siebie utwór literacki, zaśpiewać
piosenkę (tematyka dowolna) lub narysować dla Mikołaja i jego
współpracowników coś świątecznego. Dzieciaki zajadając się łakociami spisali się na medal!
Dla wychowanków i wychowawców był to dość intensywny okres, a przed nami zima i Święta Bożego Narodzenia i cudowny czas …
W związku z nadchodzącym czasem wielkiej radości
życzę wszystkim zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2012!

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
ogłasza

Zapisy na
Warsztaty
Teatralne !!!

Opracowała M.K.

W barwach jesieni
W gminnej „Galerii na
schodach” 6 grudnia otwarta została nowa wystawa fotograficzna. Po raz
czwarty uczestnicy warsztatów fotograficznych
prowadzonych przez Jolantę Widuch w świetlicy
w Karczowie, pokazali
swoje prace na wspólnej wystawie. Tym razem tematem przewodnim były „barwy
jesieni”, gdyż tegoroczna jesień była wyjątkowa pod względem
barw. Autorzy zdjęć uwiecznili jej piękno w swoich pracach, które można będzie przez najbliższe miesiące oglądać na wystawie
w Urzędzie Gminy.

Warsztaty dla osób, które chcą:
- pokonać nieśmiałość i stres
- odkrywać swoje możliwości aktorskie
- świadomie używać emocji
- działać z twórczymi ludźmi
- odkryć piękno własnego wnętrza

Zajęcia oparte m.in. na technice świadomej improwizacji opracowanej i wykorzystywanej w najlepszych szkołach
aktorskich w USA. Poznamy improwizację jako podstawowy
element warsztatu aktorskiego, podstawowe techniki aktorskie, nauczymy się kreatywnego skupienia i BĘDZIEMY SIĘ
DOBRZE BAWIĆ!
Zajęcia prowadzi zawodowy aktor !
W wernisażu 6 grudnia uczestniczył Przewodniczący Rady
Gminy Piotr Wieczorek, który pogratulował autorom prac
artystycznego wyczucia i umiejętności dostrzegania piękna
w otaczającym nas świecie. Wystawę „W barwach jesieni”
przygotował Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
gokir

Zajęcia (bezpłatne) będą się odbywać
w środy w świetlicy wiejskiej Wrzoskach
(od 4 stycznia 2012r.)
Jeżeli jesteś zainteresowany i chciałbyś do nas dołączyć
przyjdź na pierwsze zajęcia w dn. 04.01.2012 o godz. 17.00
ZAPRASZAMY !!!

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. 077 464-10-10 w. 221
Strona internetowa: www.gokir.pl, www.gminadabrowa.pl, e-mail kontaktowy z redakcją:
gokir@gminadabrowa.pl, Reklama: gwocka.gokir@wp.pl.
Druk: Wydawnictwo św. Krzyża, ul. Katedralna 6, 45-007 Opole;
Reklama: strona kolor 1 cm2 = 2,44 zł brutto, strona czarno-biała 1cm2 = 1,22 zł brutto
GRUDZIEŃ
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Szkoły, Przedszkola

Międzynarodowe projekty realizowane
w Zespole Szkół w Dąbrowie
W bieżącym roku szkolnym
Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Dąbrowie przystąpiło do realizacji
dwóch międzynarodowych projektów:
The Rainbow Village oraz Schools Get
Together with History w ramach programu eTwinning. Głównym celem programu
jest promocja współpracy szkół europejskich za pomocą technologii informacyjno
- komunikacyjnych (ICT).
Projekt The Rainbow Village
jest realizowany przy współpracy uczniów
i nauczycieli z 9 państw (Francji, Włoch,

Grecji, Turcji, Polski, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Słowacji, Rumunii).
W realizację projektu zostało
zaangażowanych 15 nauczycieli oraz 322
uczniów z wyżej wymienionych państw.
Drugi projekt Schools Get Together with
History jest realizowany we współpracy
ze szkołami z Turcji i z Włoch. W Publicznym Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Dąbrowie projekty programu
eTwinning realizowane są przez uczniów
klas I i II pod opieką nauczycielki języka
angielskiego pani Stanisławy Czerezdre-

Członkowie grupy realizującej projekt Get Together with History wraz z opiekunami panią Stanisławą Czerezdrecką i panem
Tomaszem Sąsiadkiem.

ckiej wspieranej przez nauczyciela historii
pana Tomasza Sąsiadka.
W obu projektach językiem wykorzystywanym w komunikacji jest język
angielski. Poprzez specjalnie stworzoną
dla potrzeb realizacji projektów platformę
etwinningową uczniowie mają możliwość
wzbogacania wiedzy na temat krajów partnerskich, doskonalenie kompetencji językowych, a także doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami ICT.
Tomasz Sąsiadek

Członkowie grupy realizującej projekt The Rainbow Village
wraz z opiekunem panią Stanisławą Czerezdrecką.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo
W czwartek 24 listopada 2011 r. klasę I Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku odwiedzili policjanci z Komisariatu Policji
w Niemodlinie. Celem spotkania było omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, które dotyczą dzieci. Funkcjonariusze
w miły i przystępny sposób przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa w drodze do
i ze szkoły, bezpiecznego zachowania w domu
i szkole oraz pomocy jaką dzieci mogą uzyskać od policji w trudnych sytuacjach.
Pogadankę uatrakcyjnił film edukacyjny, przedstawiający omawiane treści. Na
zakończenie spotkania dzieci otrzymały książeczki na temat zasad bezpiecznego zachowania się na drodze.
Należy podkreślić, że Komisariat
Policji w Niemodlinie od lat wspiera szkołę
w Naroku w realizacji treści wychowania komunikacyjnego oraz działaniach profilaktycznych.
Przemysław Gajos
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GOKiR w Dąbrowie

Na strunach wiatru
Z dwugodzinnym koncertem
poezji śpiewanej wystąpili 10 grudnia
Słuchacze Studia Piosenki w Dąbrowie, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji. Recital odbył się
w Sali wiejskiej w Ciepielowicach. Na
koncert zatytułowany „Na strunach wiatru” złożyły się kompozycje gwiazd polskiej estrady. Każdy z występów przeplatany był anegdotami przygotowanymi
przez poetę i barda „Piwnicy Pod Baranami” Szymona Zychowicza, który
wcielił się w rolę konferansjera. Z wdziękiem i kulturą sceniczną przybliżył licznie
zgromadzonej widowni ducha kabaretów
bohemy krakowskiej. Doborem repertuaru oraz przygotowaniem wykonawców
zajęła się instruktor dąbrowskiego Studia
Piosenki Justyna Mihułka. Koncert podzielony został na dwie części: w pierwszej wykonawcy śpiewali do nagranych

podkładów muzycznych, natomiast
w drugiej - wokalistom towarzyszył zespół muzyczny, w znaczący sposób podnosząc jakość występu. Każdy wykonawca nagradzany był gorącymi oklaskami,
a cały koncert zakończył się owacjami na
stojąco. Nadmienić warto, że Szymon Zychowicz oprócz konferansjerki – zdecydował się wykonać na zakończenie imprezy
dwie piosenki ze swojej płyty „Po prostu”,
która bije rekordy sprzedaży w sklepach
muzycznych.
Koncert w Ciepielowicach pomyślany został, jako spotkanie przy wspólnej
kawie i cieście. Oprawą, wypiekami domowej roboty oraz artystycznym przygotowaniem Sali zajęli się: Jarosława Letka,
Anna Borowicz, Agata Kubicka, Karolina
Kornatowska, Janusz Tekiela, Justyna Mihułka, Dominika Płaszczymąka, Wiktoria
Dudek i Magdalena Palacz. Serdeczne

podziękowania za pomoc w organizacji
koncertu! W imieniu Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji składamy także podziękowania dla Karola Widachy i Kazimierza Szeremety, którzy zajęli się kwestiami technicznymi koncertu.
Niebanalne słowa i piękna
polszczyzna, wiersz lub tekst poetycki
wysokiej próby, z muzyką podkreślającą jego wagę i wzmacniającą przekaz
– poezja śpiewana. Gatunek muzyki, który w naszej gminie przeżywa swoisty renesans. Bez wątpienia wpływ na to mają
doroczne konkursy poetyckie w Żelaznej,
piosenkarskie w Szkole w Dąbrowie oraz
odbywające się od 2009 roku Spotkania
z Poezją Śpiewaną „Zamczysko”. Wszystkie te inicjatywy wpływają na wzrost
wrażliwości na piękno słowa wśród naszych mieszkańców.
gokir

Agata Kubicka

Szymon Zychowicz

Jakub Niewalda

Owacja na stojąco

Godziny otwarcia świetlicy w Ciepielowicach
Dzień tygodnia

Rodzaj zajęć

Godziny zajęć

Poniedziałek

Aerobik

19.15-20.40

Wtorek
Środa

Siłownia
Aerobik
Taniec nowoczesny
- dzieci
Siłownia
Siłownia
Siłownia

18.00-20.00
18.00-20.00

Czwartek
Piątek
Sobota

GRUDZIEŃ

19.15-20.40
18.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00
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III Turniej Darta
Dogrywka musiała zdecydować o wyłonieniu zwycięzcy w III Turnieju Darta o Puchar Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Zawody odbyły się
18 listopada w świetlicy wiejskiej w Naroku. Wzorem lat ubiegłych zwycięzcami zostali zawodnicy, którzy w dziesięciu kolejkach rzutów uzyskali najwyższą sumę punktów. Organizatorzy
przygotowali dla uczestników dwie kategorie wiekowe: do lat 18
oraz kategorię open. Łącznie w turnieju wzięło udział 26 osób,
które musiały wykazać się bardzo dobrą celnością i precyzją podczas 10-rundowej zabawy.
Najwyższy wynik w turnieju, i tym samym Puchar Dy-

rektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji zdobył Mateusz Kobszyk, uzyskując 441 punktów. Kolejne miejsca w grupie dorosłych zajęli: Łukasz Kijak (426 pkt.), Marek Wocka
(385pkt.).
W młodszej kategorii wiekowej miejsca na podium zajęli: Dawid Ułan (364 pkt.), Michał Horodycki (341 pkt.), Rafał
Świerc (338 pkt.).
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary oraz upominki. Składamy serdeczne podziękowania dla sołtys Naroka pani
Marzeny Odziomek za pomoc w organizacji Turnieju.
gokir

PÓJDŹMY WSZYSCY DO NAROCKIEJ STAJENKI
Jak co roku tak i w te święta Bożego Narodzenia spotykamy się 25.12.2011
o godzinie 14.30 przy kościele parafialnym
św. Floriana w Naroku.
Zapraszamy wszystkich chętnych z Naroka i okolic do wspólnego śpiewania kolęd
przy pasterskim ognisku z ciepłą herbatką
i innymi niespodziankami.
„ Kto śpiewa podwójnie się modli „

III TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ

III Gminny Turniej Piłki Siatkowej

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza
14 stycznia 2012r. sympatyków piłki nożnej halowej do
udziału w III Noworocznym Turnieju Piłki Nożnej Halowej „HATTRICK”. Zawody odbędą się w hali Zespołu
Szkół w Chróścinie.
Więcej informacji na stronie www.gokir.pl.

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza
siatkarzy - amatorów do udziału w III Gminnym Turnieju
Piłki Siatkowej „Żelazna Piłka”. Zawody zostaną rozegrane 28 stycznia 2012r. na sali świetlicy wiejskiej w Żelaznej.
Szczegóły na stronie www.gokir.pl

„HATTRICK”

„Żelazna Piłka”

