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Nasze trojaczki

reklama

O 11.36, 11 stycznia, na świat przyszła Helenka, minutę później Dominik, a po kolejnych 60
sekundach Oliwka (na zdjęciu od prawej). Brygida i Marek Kuziorowie nie byli zaskoczeni, że
w kilkadziesiąt sekund zostali potrójnymi rodzicami. - Najpierw dowiedziałam się, że urodzę
dwojaczki, ale w 8 tygodniu ciąży lekarze potwierdzili trójkę - powiedziała nam mama, gdy
odwiedziliśmy ich w domu.
Szczegóły na str. 3
reklama płatna
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Z ŻYCIA GMINY

Nasi długowieczni

Jubilaci na medal

L

ampka szampana, życzenia, okazja do
wspomnień. Panom i panim przypominały się zwłaszcza „stare, dobre czasy”.
Co się jednak dziwić, przecież do młodzieńczych lat zawsze wracamy bardzo
chętnie. Tym razem powrót do przyszłości
miał charakter... urzędowy i uroczysty, 16
lutego w Urzędzie Gminy Dąbrowa.
Ten rzadki przywilej dotyczył sześciorga naszych mieszkańców, trzech par małżeńskich, które wspólnie przeżyły ponad
50 lat. Tak wytrwałym małżonkom medale w imieniu Prezydenta RP wręczył
Wójt Marek Leja. Państwu Gierłach
(3 dzieci, w tym bliźniaki oraz 10 wnuków
i 1 prawnuk), Kotula (4 dzieci, 8 wnuków)
i Majer (syn i wnuk) z całego serca gratulujemy tak dostojnego jubileuszu, przy
okazji życząc jeszcze wielu lat w zdrowiu,
szczęściu i pogodzie ducha.

(red)
Jubilaci na wspólnym zdjęciu z wójtem i
kierownikiem USC. Tadeusz i Emilia Gierłach z Ciepielowic (z prawej), Jerzy i Apolonia Kotula z Mechnic (z lewej) oraz Wiktor i Helga Majer z Chróściny (w środku).

Porozumienie Stowarzyszenia „Dąbrowskie Skarby” z Uniwersytetem Opolskim

Lepsze czasy dla zamku
29 lutego uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy
Stowarzyszeniem Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie
Skarby” a Uniwersytetem Opolskim.
Dokument sygnowali rektor UO prof.
Krystyna Czaja oraz prezes stowarzyszenia Łukasz Litwinowicz. Zgodnie
z treścią dokumentu strony będą
dążyć do współdziałania w zakresie
promocji i zachowania zespołu pałacowo-parkowego w Dąbrowie. To bardzo dobry znak dla zamku i otoczenia,
w którym jest on położony.

J

ednym z zapisów w dokumencie jest
deklaracja uwniwersytetu umożliwiająca członkom stowarzyszenia korzystanie
z zespołu pałacowo-parkowego w celach:
badawczych, promocyjnych, prowadzenia
prac porządkowych, organizacji spotkań i
imprez kulturotwórczych (pikniki rycerskie, fotoplenery ze sztuką i muzyką itp.).
Uczelnia zgodziła się także udostępniać
stowarzyszeniu posiadane materiały archiwalne dotyczące dąbrowskiego zamku.
Nawiązana współpraca ma owocować
promowaniu tego obiektu wśród miesz-



kańców naszej gminy i poza jej granicami,
a także sprzyjać uchronieniu zamku i parku przed degradacją.
Osoby, które są zainteresowane działalnością w stowarzyszeniu „Dąbrowskie
Skarby”, mogą zgłaszać się do GOKiR
w Dąbrowie lub kontaktować się bezpośrednio z prezesem stowarzyszenia
Łukaszem Litwinowiczem na maila:
l.litwinowicz@gmail.com.
Więcej o „Dąbrowskich Skarbach” można znaleźć na stronie:
www.dabrowskieskarby.pl

Urząd Gminy Dąbrowa
przypomina
o obowiązku uiszczania opłat
rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w terminie do 31
marca 2012 roku.
Opłaty roczne niepodatkowych
należności budżetowych należy
wnosić bez dodatkowego wezwania pod rygorem naliczenia
ustawowych odsetek.

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

WYDARZENIE

Helenka, Dominik, Oliwia, czyli

Nasze trojaczki
O 11.36, 11 stycznia br., na świat przyszła Helenka, minutę później Dominik, a
po kolejnych 60 sekundach Oliwka. Brygida (mama trojaczków) i Marek (tata)
Kuziorowie oczywiście nie byli zaskoczeni, że w ciągu kilkudziesięciu sekund
zostali potrójnymi rodzicami. - Emocje nam dawkowano, bowiem najpierw dowiedziałam się, że urodzę dwojaczki, ale już w 8 tygodniu ciąży lekarze potwierdzili, że będzie trójka maluszków - powiedziała nam mama trojaczków,
gdy odwiedziliśmy ich w domu w Niewodnikach.

B

yło krótko przed południem, Helenka, Dominik i Oliwia mogły spać.
Pukamy więc delikatnie zamiast dzwonić.
Żeby nie obudzić. Chwilkę to trwa. Drzwi
otwiera ojciec pana Marka. - Brygida, do
ciebie - informuje uprzejmie i już za moment z piętra schodzi mama trojaczków.
Uśmiechnięta proponuje kawę i czym prędzej prowadzi nas na górę. Na jej twarzy
nie widać zmęczenia. Nic z tych rzeczy. Wysypiamy się. Dzieci nie chorują. Wszystko jest w porządku - uprzedza pytania.

Dzieci w naszej gminie
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Dąbrowie sprawdziliśmy, ile dzieci rodziło się w naszej gminie w ostatnich trzech latach. O regule nie ma
mowy - raz więcej jest chłopców,
innym razem dziewczynek. W 2009
na świat przyszło 108 pociech (67
chłopców i 41 dziewczynek), w
2010 tylko 71 maluchów (32 chłopców, 39 dziewczynek), wreszcie
w minionym roku równe 100 (51
dziewczynek i 49 chłopców).

to bardzo mi pomaga. Kąpanie dzieciaków
ma w małym palcu - opowiada jego żona.

nie na dwie godzinki w porze karmienia,
żeby pomóc. - Prowadzę specjalny zeszyt,
który świetnie sprawdza się przy okazji
Grunt to dobra
karmienia. Bez niego wszystko by się moorganizacja
gło pomieszać - mówi. Pani Brygida geneKilka razy u państwa Kuziorów była ralnie wydaje się być kobietą uporządkopielęgniarka środowiskowa, pomagają tak- waną, czego dowodzi na przykład fakt, że
że dziadkowie - od strony taty trojaczków wszystko trzyma w odpowiednich segremieszkają razem z młodymi rodzicami, gatorach. Bez dwóch zdań trojaczki mogą
a mama pani Brygidy przychodzi codzien- spać spokojnie. Rodzice czuwają. (red)

Każde w swoim łóżeczku
Dzieci wyglądają ślicznie. Każde leży
w swoim łóżeczku. Dominik i Helenka
śpią, Oliwia ani myśli, z szeroko otwartymi
oczami przyglądając się panu z aparatem
fotograficznym. W pokoju cicho jak makiem zasiał. Kto by pomyślał, że tak może
być w miejscu, w którym rządzą niespełna
dwumiesięczne trojaczki!? - Rozumiem, że
moje pociechy muszą znaleźć się na jednym
zdjęciu, więc już je przenoszę do wspólnego łóżeczka - znowu mama wiedziała jak
nam pomóc (trojaczki na okłądce gazety).
- Ułożę je od najstarszego do najmłodszego, czyli od prawej Helenka, Dominik
i Oliwka - powiedziała nam. Chwilę później nie spało już żadne, wszystkie ciekawie się rozglądały, ale żadne nie płakało.
Ponad ćwierć wieku!
Dla mieszkańców gminy Dąbrowa trojaczki to wydarzenie olbrzymie, ale co się
dziwić, przecież ostatnie trojaczki z tego
terenu dzisiaj mają... po 26 lat. Pochodzą
ze Skarbiszowa. - Pewnie, że na wsi i w całej gminie towarzyszy nam większe zainteresowanie, ale przecież to naturalne. Byli
u nas przedstawiciele z gminy, odwiedza
nas sporo znajomych. Bardzo pomagają,
podobnie jak firmy, w których na co dzień
z mężem pracujemy - opowiada. Pana
Marka nie zastaliśmy. Pracuje w prywatnej firmie, do domu wraca popołudniem.
- Jestem dumna z Marka. Przychodzi zmęczony, w końcu pracuje fizycznie, a mimo
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SZKOŁY

Z wizytą
„Uwierz w siebie - wygraj przyszłość”

Ojciec Mirosław Niewęgłowski
intelektualnie uatrakcyjnił
pobyt w Krzydlinie.

w Krzydlinie Małej
Kim zostanę, jak dorosnę? Strażakiem, policjantem, lekarzem, a może
cukiernikiem… Na takie i trudniejsze
pytania odpowiedzi szukała młodzież
gimnazjów w Dąbrowie, Chróścinie
i Żelaznej w ramach realizacji jednego z zadań projektu „Uwierz w siebie
– wygraj przyszłość”.

P

rojekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Nieplanowany Lubiąż,
warsztaty i... cisza nocna
Grupa 29 uczniów z Chróściny oraz
43 z Dąbrowy i Żelaznej, w okresie ferii,
wyruszyła w dwóch turach w autokarową
podróż do Krzydliny Małej niedaleko
Wrocławia. Przejeżdżając obok Lubiąża
przystanęliśmy, aby z bliska przyjrzeć się
imponującemu kompleksowi pałacowoklasztornemu, który pozostawił po sobie

Zakon Cystersów. Choć nie był to punkt
programu planowany, spędziliśmy tam
około 1,5 godziny. Do Krzydliny Małej
dotarliśmy z małym opóźnieniem, ale warto było… Po zakwaterowaniu w Centrum
Spotkań i Dialogu i ciepłym posiłku uczniowie od razu zabrali się do pracy umysłowej. Wyjazd zakładał bowiem uczestnictwo w kilkunastu godzinach warsztatów
dotyczących preorientacji zawodowej.
Zajęcia, z krótkimi przerwami, trwały do
wieczora. Prowadzone były przez trzy
instruktorki: Aleksandrę Plutę,   Izabelę
Krysę i Agnieszkę Smorąg. Miały różnorodną i ciekawą formę, dlatego uczniowie,
choć zmęczeni, zainteresowani byli ich
tematyką. Po kolacji siły witalne wracały,
a młodzież ogarniało tradycyjne „wycieczkowe” szaleństwo, zakończone brutalnie
godziną ciszy nocnej.

logu. Spotkanie zatytułowane było „Zawód czy powołanie” a dotyczyło trudnej
„pracy” wykonywanej przez misjonarzy
klaretynów podczas misji. Ojciec Mirosław w bardzo ciekawy sposób opowiadał
o wyprawie do Wybrzeża Kości Słoniowej.
Wieczorem młodzież mogła odreagować
wedle swojego uznania - gimnazjaliści
z Chróściny podczas zabawy w „Mafię”,
a pozostali urządzając sobie wieczór filmowy.
Przystanek Wrocław

Kolejnego dnia opuściliśmy mury
ośrodka, ale po drodze czekał na nas
ważny przystanek – Wrocław. W stolicy
Dolnego Śląska młodzież zapoznała się
nie tylko z imponującym pod względem
architektonicznym budynkiem Uniwersytetu Wrocławskiego, ale również z bogatą ofertą edukacyjną placówki. ZatrzyZawód czy powołanie
maliśmy się również w Obserwatorium
Drugi dzień był równie intensywny. Meteorologicznym przy ul. Kosiby, gdzie
Uczniowie poznawali swoje mocne i sła- uczniowie poznawali tajniki pracy mebe strony, próbowali określić temperament teorologa. A potem wesoły i rozśpiewany
i predyspozycje zawodowe, by łatwiej było autobus zawiózł nas do domu. Młodzi luim podjąć decyzję o przyszłym zawodzie. dzie w wycieczkowej formie pożytecznie
W tematykę warsztatów nieoczekiwanie, i sympatycznie spędzili czas. Trzymamy
a wręcz idealnie, wplotła się rozmowa kciuki za przyszłych lekarzy cukierników,
z ojcem Mirosławem Niewęgłowskim, handlowców, strażaków i nie tylko...
który zarządza Centrum Spotkań i DiaElwira Ferenc-Koleśnik

Aleksandra Pluta podczas zajęć z gimnazjalistami z Dąbrowy.
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Z ŻYCIA GMINY

Zasady postępowania na wypadek różnych zagrożeń (cz. 5)

Wypalenie traw, czyli głupota!
„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. Oby ta wiedza nigdy nam się nie przydała, ale mądrzej jest wiedzieć... Tym razem o wypalaniu
trawy.

Konsultacje dla przedsiębiorców

Szukali pieniędzy
P

od koniec lutego w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbyły się
konsultacje dla przedsiębiorców. Tematem była możliwość
pozyskania funduszy unijnych. Spotkanie prowadzili pracownicy Mobilnego Punktu Informacyjnego Opolskiego Centrum
Rozwoju Gospodarki.
Z bezpłatnych porad skorzystało kilkanaście osób – najwięcej
pytań dotyczyło rozwoju już prowadzonej działalności i możliwości pozyskania środków w ramach m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Na spotkaniu
były też osoby, które dopiero planują rozpoczęcie działalności
– ich w szczególności interesowało pozyskanie środków na start
do biznesu.
Mamy nadzieję, że lutowe konsultacje nie tylko się przydały
w teorii, ale niektórym pomogą w praktyce, bo właśnie taki był
cel konsultacji.
(red)

MARZEC

Świat pędzi do przodu,
a my nie możemy zostać
w tyle. Wskoczyliśmy więc
do ekspresowego pociągu z napisem facebook.
W ten sposób nic Nas-Was
nie ominie. Zawsze będziemy na bieżąco, a wy razem z nami. Warunek jest
tylko jeden - musicie nas
polubić! To bardzo proste,
zarejestrujcie się na naszym facebookowym profilu (www.facebook.com,
a następnie wpiszcie „gmina dabrowa”) i odwiedzajcie nas regularnie.

Przycisk „Lubię to” wymyślił Mark Zuckerberg. Ten
mały button zrewolucjonizował cały Internet. Jak podają
statystyki Facebooka, „Lubię
to” znajduje się na ponad 3 milionach stron internetowych!
Dzięki „Lubię to” chętniej
i łatwiej dzielimy się ciekawymi treściami ze znajomymi.
Wystarczy jedno kliknięcie
i wiadomość o polubieniu przez
nas danej strony trafia do innych użytkowników. Po naciśnięciu „Lubię to!” na Tablicy
użytkownika pojawia się cały
odnośnik do danej strony wraz
z miniaturą zdjęcia, do której
można dodać komentarz. My
namawiamy - polubcie profil
Gminy Dąbrowa!
(red)



I ty zostań aktorem

CO NAS CZEKA? ZAPROSZENIA

Teatralne środy
we Wrzoskach

Pierwsze zadania aktorskie młodzież wykonuje z wielkim entuzjazmem.

G

ajos, Szyc, Więckiewicz, Janda - oni
też do wielkiej aktorskiej kariery
startowali daleko od słynnych teatrów.
W naszych Wrzoskach od stycznia tego
roku szukamy następców gwiazd sceny.
W każdą środę, w godzinach od 17.00
do 19., tamtejsza świetlica gości zapaleńców aktorstwa. Zajęcia z zawodowym aktorem (Tomaszem Stochniakiem) mają
pomóc rozwinąć talent, przełamać wstyd
oraz wyćwiczyć ciało i głos.
Masz lęk przed publicznym zabieraniem głosu? Wyrzucimy go z ciebie! Do
czego służy przepona? Jak z własnego
głosu uczynić atut? Warsztaty teatralne we
Wrzoskach skierowane są dla wszystkich
bez wyjątku. Młodych i starszych, dzieci
i dorosłych, utalentowanych i tych, którzy w siebie nie wierzą. Zabierz ze sobą
obuwie zamienne, dobry humor i przyjdź
w każdą środę do sali we Wrzoskach.
I jeszcze pewien drobiazg - zajęcia są
bezpłatne!
(gokir)

w XIII Wojewódzkim
Festiwalu Artystycznym
„Liść Dębu”
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CO NAS CZEKA? ZAPROSZENIA

Przedszkolaki z Naroka zapraszają na VIII Gminny Konkurs Ekologiczny

Być jak św. Franciszek
P

rzedszkolaki z Naroka za swojego patrona mają św. Franciszka z Asyżu, który obok wielu pozytywnych cech miał też i tę,
że kochał otaczającą go przyrodę. Tak znamienity opiekun naszych milusińskich i ich podopiecznych dopinguje, aby iść w jego
ślady. A skoro tak, wszystkie zespoły z przedszkoli Gminy Dąbrowy zapraszamy na VIII Gminny Konkurs Ekologiczny. Hasło
rywalizacji: „Między nami owadami i innymi gromadami - nasi
najmniejsi braciszkowie św. Franciszka z Asyżu”.
- Naśladując naszego patrona uwrażliwiać chcemy dzieciaki na
otoczenie - powiedziała nam dyrektorka przedszkola w Naroku,

Zapraszamy do Chróściny

Robimy palmy
P

rzed nami czwarte Warsztaty Wielkanocne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, które
zaplanowano na 31 marca br.
o godzinie 11.00. Tym razem
spotkamy się w świetlicy w
Chróścinie.
W sobotę przed Niedzielą Palmową uczestnicy zajęć
będą mogli samodzielnie wykonać własną palmę wielkanocną oraz świąteczne stroiki.
Zajęcia poprowadzi artystka

ludowa, kroszonkarka Gabriela Waliczek.
Osoby, które chcą doskonalić się w sztuce kraszenia jajek
wielkanocnych, proszone są
o przyniesienie na zajęcia jaj
przygotowanych do zdobienia.
Mile widziane są także wszelkie materiały, które można
wykorzystać do wyrobu palm
i stroików, które po warsztatach uczestnicy zabierają do
domów.

(gokir)

Gizela Przybyła. - Chcemy, aby już od maleńkości wzbudzać w
naszych pociechach życzliwość nad napotkanymi owadami - dodała pani dyrektor.
Konkurs 24 kwietnia (wtorek). Początek o godzinie 9.00. Powagę ekologicznej rywalizacji zapewni spore grono zaproszonych gości, w tym m.in. członkowie jury, dyrektor GZEASziP
Janusz Staszowski oraz leśniczy z narockiego rewiru, Franciszek Okrzyński. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych.
Dobra zabawa murowana!
Gizela Przybyła
RELAMA PŁATNA

USŁUGI GEODEZYJNE

Zbigniew Konieczny
45-306 Opole ul. Gdańska 5
tel. 774579702 , 601529242
--------------------------------podziały i wznowienia granic działek ,
mapy do celów projektowych ,
pomiary powykonawcze budynków i sieci

27 marca Gala w Żelaznej

Komu ZŁOTE PIÓRO?

Po raz 12. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
z województwa opolskiego rywalizowali na słowa w Konkursie Młodych Talentów Poetyckich „Złote Pióro 2012”.
Konkurs organizowało Gimnazjum w Żelaznej.

T

egoroczna edycja odbywała się pod hasłem: „Człowiek obok
mnie”. Hasło to jednocześnie określa tematykę prac, która
związana jest z refleksją nad człowiekiem, jego wartością, potrzebami, problemami oraz swoim odniesieniem do tych spraw.
Prace należało nadsyłać na adres organizatora konkursu do 29
lutego 2012 r. Ostatecznie jury oceniać będzie 57 wierszy w kategorii Gimnazjum i 71 w kategorii Szkoły Podstawowe. Finałową
galę zaplanowano na 27 marca 2012 r. o godzinie 10.00. Laureaci
otrzymają statuetki: Złotego, Srebrnego i Brązowego Pióra, dyplomy i nagrody książkowe oraz nagrody specjalne ufundowane
przez Wójta Gminy Dąbrowa. Konkurs odbywa się pod Patronatem Wójta Gminy Dąbrowa oraz Honorowym Patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty.
(red)
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Szkoły, Przedszkola

Uczniowie klasy II i III z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Sławicach
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu na
początku marca zakończyli testowanie kontynuacji materiału
do nauki języka niemieckiego „Deutsch mit Hans
Hase” wydanego przez
Goethe-Institut. Od listopada ubiegłego roku brali
udział w przygodach sympatycznego zająca i jego
przyjaciół. „Byli” m.in. w
muzeum przyrodniczym,
na koncercie, targu, w lesie, „polecieli” nawet na
Marsa i poznawali swoje
zmysły na przykładzie metody stacji.
czniowie byli bardzo
przejęci swoją rolą i poważnie potraktowali powierzone im zadanie. Szczerze
wyrażali swoje opinie, znajdowali błędy w ćwiczeniach,
sugerowali inne rozwiązania,
dokładnie oglądali plakaty
i nanosili poprawki, a przy

„Deutsch mit Hans Hase”

Testowanie podręcznika
tym świetnie się bawili śpiewając nowe
piosenki, poznając rymowanki i bawiąc
się w gry językowe. Korekta materiału
sukcesywnie wysyłana była do GoetheInstitut w Krakowie, w którym powstaje
jego druga część.
Jest nadzieja, że dzięki wspaniałej pracy sławickich uczniów kolejna część
„Deutsch mit Hans Hase” zostanie wydana jeszcze w tym roku szkolnym, więc
obecna klasa I będzie mogła kontynuować
naukę z tym materiałem. Przykro byłoby
im rozstać się z zającem Hansem, z którym tak wspaniale im się do tej pory pracuje. To ich przyjaciel i mały nauczyciel.
Gabriela Burczek
nauczycielka języka niemieckiego

U

Dzieciaki dumnie prezentują swoje prace.
Zabawa i nauka jednocześnie. „Deutsch
mit Hase” to znakomity przykład, że jedno z drugim można godzić.

Walka dziecka z wiedźmą

Zaczarowany komputer

Najmłodsze dzieci z Gminy Dąbrowa uczestniczyły w wyjeździe na bajkę profilaktyczną pt. „Zaczarowany komputer”. Bajka opowiadała o przygodach
dziecka grającego na komputerze, które zapomina o całym świecie. Wiedźma
chętnie uwięziłaby dziecko, ale dowiedziawszy się o istnieniu komputerowej
rzeczywistości chce mieć taki świat na własność. Przy pomocy dziecka wiedźmie udaje się osiągnąć zamierzony cel, zamieniając je w komputer.
Przygody wiedźmy i dziecka w scenerii baśniowego lasu wprowadzały widza
do gry, w której dziecko wraz z widzem

musiało nauczyć się odróżniać szkodliwe
substancje (alkohol, papierosy, tabletki) od
tego, co jest zdrowe i potrzebne dla roz-

Dzieciom się podobało. Mamy nadzieję, że bajka da naszym milusińskim do myślenia.



Scena z „Zaczarowanego komputera”.
woju. Chcąc wygrać wiedźma starała się
oszukać widownię i komputer na różne
sposoby. Po pewnym czasie doszła jednak
do wniosku, że w niczym jej to nie pomaga, ponieważ przez komputer popada
w coraz większe kłopoty.
Głównym zadaniem bajki profilaktycznej oglądanej przez dzieci było przeciwdziałanie uzależnieniom i zniechęcenie
ich do sięgania po używki tj: papierosy,
alkohol oraz narkotyki i różnego rodzaju dopalacze. Problem uzależnień w bajce przedstawiony był poprzez zagadki,
na które z pomocą widowni odpowiada
chciwa Wiedźma Strojnisia. Chcąc wykazać się wiedzą dzieci chętnie brały udział
w kreatywnym spektaklu. O piękną oprawę zadbali aktorzy oraz autorzy muzyki i
scenografii.
Kamila Lasota (OPS)

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

Wspólne wierszowanie w Dąbrowie

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA

Mali recytatorzy
Maluchy z klas I-III szkół podstawowych naszej gminy ostatniego dnia lutego
stanęły w konkury w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim. Zespół Szkół
w Dąbrowie gościł 42 uczestników ze szkół w Dąbrowie, Chróścinie, Sławicach,
Naroku i Domecku. Wszyscy oni pokonali wcześniej rówieśników w eliminacjach klasowych i szkolnych.

W

idownia (uczniowie, nauczyciele
i rodzice) oklaskiwali uczestników
konkursu, którzy z wielką pasją, często
dużym wyczuciem i bez tremy wcielali się
w tytułowych bohaterów swoich wierszy.
Tym samym byliśmy świadkami pięknego
i barwnego widowiska, podczas którego
nikt się nie nudził. A ponieważ niejako
przy okazji propagowano poezję dziecięcą, rozbudzano wyobraźnię naszych milusińskich oraz doskonalono umiejętność
recytowania i inscenizowania tekstu literackiego, cel został osiągnięty.
A my z dziennikarskiego obowiązku odnotujmy, że jury nagrodziło dzieci
w kategoriach klas I-III, przyznając też
wyróżnienia. Najlepsi otrzymali dyplomy,
książki i kalendarze ścienne, a pozostali
uczestnicy drobne upominki.
Nauczycielki klas I-III

ŻYCIE GMINY DĄBROWA
miesięcznik informacyjny dla mieszkańców
gminy Dąbrowa i nie tylko
Wydawca: GOKiR w Dąbrowie,
49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56,
tel. 77 464-10-10 w. 221,

MARZEC

Lista wyróżnionych:
Klasy I:
1. Maksymilian Antonowski (Dąbrowa)
2. Aleksander Pawleta (Domecko)
3. Wiktoria Kowalczyk (Narok)
Wyróżnienia:
Julia Liguda 

(Domecko)

Bartosz Garbacz

(Chróścina)

Klasy II:
1. Zuzanna Siwek 

(Dąbrowa)

2. Paulina Mainka

(Chróścina)

3. Elżbieta Lach

(Sławice)

Wyróżnienia:
Grzegorz Marszał
Maria Fikus

(Dąbrowa)
(Chróścina)

Klasy III:
1. Pilśniak
2. Jakub Leśniak
3. Katarzyna Kopyto

(Sławice)
(Chróścina)
(Sławice)

Wyróżnienia:
Zuzanna Notka
Marcel Kołodziej 

(Domecko)
(Sławice)

Strona internetowa: www.gokir.pl,www.gminadabrowa.pl,
e-mail do redakcji: gokir@gminadabrowa.pl
Druk: Drukarnia Sady - Zenon Gil, Os. Sady 2, Krapkowice;
Reklama: strona kolor 1 cm2 = 2,44 zł brutto,
strona czarno-biała 1cm2 = 1,22 zł brutto
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W Ciepielowicach rządziła muzyka

Klimaty z... Pieprzykiem
Nostalgicznie, ale też pikantnie, a czasem śmiesznie – tak było podczas sobotniego koncertu z okazji Dnia Kobiet w świetlicy w Ciepielowicach (3 marca). Tego wieczoru Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zorganizował pokaz umiejętności wokalnych naszego Gospel i Studia Piosenki,
a zaraz po nim wystąpił sympatyczny duet z Rybnika Hania Kaczmarek i Zbyszek Dobrzyński, czyli „PieprzyK”.

toria Dudek, Agata Kubicka, Karolina
Kornatowska i szef wszystkich szefów
w tej grupie, Justyna Mihułka. Próbę...
podsłuchiwaliśmy! „Nie wydzieraj się”,
„Madziu, podnieś głos jakbyś wspinała się
na palcach”, „Za bardzo się spieszysz”,
„Nie jesteś pewna kiedy dłuższa przerwa?
Zrób do mnie… zeza, pokażę ci”. Rady się
przydały, bo dziewczyny wypadły super.
Męska połówka „Pieprzyka” najdłużej
klaskała po występie Jarosławy Letkiej.
– Ładnie śpiewa – skwitował Zbyszek i
pomaszerował na scenę pokazać co potrafi
„PieprzyK”.
„Przelecz mnie...”

Pierwszy do Ciepielowic zjechał „PieprzyK”. Ładna, młoda dziewczyna Hania
Kaczmarek i przesympatyczny, od drzwi
uśmiechnięty, mózg tego duetu, Zbyszek
Dobrzyński. – O proszę, w Ciepielowich
witają nas paparazzi – zażartował powitany kilkoma zdjęciami. Profesjonalne
sceniczne siedziska, trzy gitary (jedna
zapasowa), ubranie koncertowe (Hania
sukienkę, Zbyszek flanelową koszulę),
zeszyt z piosenkami i już byli na scenie.
Poważny koncert, więc poważna próba.

Nasi też już są
Gdy akustyk zgrywał się z Hanią i
Zbyszkiem przywitaliśmy artystów naszego Gospel, część z nich to także bywalcy
dąbrowskiego Studia Piosenki. Dwunastka odważnych to: Ola Nazimek i jej mama
Kamila, Kamila Borowicz, Agata Zielińska, Ania Cebulla, Zuzia Letka (Gospel) oraz grupa ze Studia Piosenki: Ania
Borowicz (mama Kamili), Jarosława
Letka (mama Zuzi), Magda Palacz, Wik-

Szesnaście piosenek i z każdą kolejną
publiczność coraz bardziej zaprzyjaźniała
się z „Pieprzykiem. A po kilku wszyscy
się już znali, lubili. Im bliżej było końca,
tym nikt nie chciał go… doczekać. Jeszcze tylko bisowanie pikantnej piosenki o
lekarzu z dwuznacznym „przelecz mnie”
w refrenie i trzeba było się żegnać. – Podobało wam się u nas? Powiedzcie, ale
szczerze? W oczy Zbigniewa Szeremeta,
dozorcy naszej świetlicy, który tak pięknie
ją przygotował. – Powiedzieć przyjemnie,
to powiedzieć za mało. Warto było was
odwiedzić. Fajnie będzie kiedyś tu wrócić
– odbił pytanie Zbyszek. A gdy to mówił,
zaglądał w oczy swojemu imiennikowi.
Nie mamy podstaw mu nie wierzyć. Nam
też się podobało.
(gokir)
Od redakcji: Więcej zdjęć z koncertu
na naszym facebooku.

Hanna i Zbigniew specjalnie dla Was!

Gramy i jest fajnie
- Duet „PieprzyK” skończy się romansem czy małżeństwem?
Zbyszek: - Za wcześnie, aby być czegoś pewnym. Gramy i jest fajnie,
zobaczymy co przyniesie przyszłość.
- Więc na razie mówmy o romansie. Ile już trwa?
Hania: - Dwa lata poprosiłam Zbyszka, aby pokazał mi parę chwytów
na gitarę. I pokazał.
- Jak to, do Ciepielowic przyjechałaś jako muzyk, a niespełna
trzy lata temu nie miałaś w ręku gitary?
- Miałam, ale nie grałam. Pisałam wiersze.
- I do tych wierszy gracie?
Zbyszek: - Mieliśmy dwie piosenki do jej strof i wystartowaliśmy w zawody. Przegląd „Sowa” w Rybniku dał nam drugą nagrodę, więc zdecydowaliśmy, że trzeba próbować dalej. Piszemy razem.
- Efekt?
Zbyszek:- Mamy 21 w pełni autorskich utworów.
- Więc pora na płytę!
- Na najbliższe wakacje musimy ją wydać. Ludzie pytają, a my rozkładamy ręce, że jeszcze nie mamy.
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- W Ciepielowicach też pytali?
Hania: - Obiecaliśmy, że za kilka miesięcy będzie!
- Dużo gracie?
Oboje: - Coraz więcej (śmiech). Ten rok wystartował super. Zaczynają
nas zapraszać. Ktoś gdzieś usłyszał, spodobało się. Oby tak dalej!
- Widzom w Ciepielowicach też się spodobaliście.
- Mamy takie samo wrażenie. Wyjeżdżamy od was bardzo zadowoleni.

Rozmawiał (dk, gokir)

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

XV Festiwal Corda Cordi rozstrzygnięty

KULTURA I REKREACJA

Dąbrowski Gospel
zwycięża w Brzegu
Zespół Gospel z Dąbrowy wygrał
w swojej kategorii (chóry-schole)
w XV Festiwalu Piosenki Religijnej

„Corda Cordi” w Brzegu. Dąbrowski
zespół doceniono za profesjonalne
wykonanie i prezentację artystyczną.
Gospel poczyna sobie coraz
śmielej.
W
gminie grupa
jest już bardzo
dobrze
znana, ale inni
też mogą już o
niej usłyszeć.
Trzymamy
kciuki, aby za
sukcesem w
Brzegu przyszły nasępne.

T

o już drugie wyróżnienie w ostatnich
tygodniach, które zdobyła nasza grupa. Zespół Gospel pod kierunkiem Justyny Mihułki pracuje w GOKiR od marca
2011 roku. Mieszkańcy naszej gminy niejednokrotnie mieli okazję słuchać piosenek
w jego wykonaniu, podczas organizowanych przez GOKiR koncertów i festynów.
Inicjatorem i pomysłodawcą Festiwalu
„Corda Cordi” jest ks. Mariusz Bąkowski z brzeskiej parafii p.w. św. Mikołaja.
Cel, jaki przyświecał ks. Mariuszowi Bąkowskiemu, to popularyzacja twórczości
artystycznej młodzieży, opierającej się na
repertuarze religijnym. Zespoły przygotowują do prezentacji po dwa utwory religijne, a rywalizują w trzech kategoriach
wiekowych: do 12, 17 i powyżej 17 lat,
i w trzech kategoriach artystycznych: soliści, zespoły i chóry-schole. Festiwal za
każdym razem odbywa się w sali teatralnej
Brzeskiego Centrum Kultury.
W tegorocznym „Corda Cordi” uczestniczyło ponad 50 podmiotów artystycznych.
Zespołowi Gospel z Dąbrowy GRATULUJEMY!!!
(gokir)

Długa lista wyróżnionych

Malowani strażacy

„20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują” pod takim hasłem zorganizowano IV edycję ogólnopolskiego konkursu
plastycznego dla dzieci i młodzieży. My relacjonujemy rozstrzygnięcia
z naszego gminnego szczebla.
Konkurs promuje i poszerza wiedzę na
temat działalności straży pożarnej, która
uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów,
usuwania skutków wypadków, katastrof
chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk
żywiołowych. Celem edukacyjnym konkursu jest zapoznanie uczestników z przyczynami występowania niebezpiecznych
Młodsza grupa wiekowa 5-8 lat:
1. Julia Langer (ZS Dąbrowa)
2. Piotr Bil (ZS Dąbrowa)
3. Filip Wienczek (ZS Dąbrowa)
3. Sandra Orzyszyna (PSP Sławice)
Wyróżnienia do przesłania
do eliminacji powiatowych:
Maksymilian Antonowski (ZS Dąbrowa)
Wyróżnienia
na etapie gminnym:
Julia Krause (PSP Narok)
Zuzanna Kołodziej (ZS Dąbrowa)
Magda Mazur (ZS Dąbrowa)

MARZEC

zdarzeń oraz wyrobienie skutecznych
umiejętności zachowania podczas ich wystąpienia. Poprzez konkurs można pokazać
jak unikać zagrożeń mających wpływ na
bezpieczeństwo zarówno nas samych, jak
i całego społeczeństwa, a także pomóc wykształcić zdolność radzenia sobie z nimi.
Prace oceniało jury (niektórzy) na zdjęciu) w składzie: przewodniczący Zbigniew

Lista wyróżnionych:
Marta Korzekwa (ZS Dąbrowa)
Emilia Myszkiewicz (ZS Dąbrowa)
Sandra Sierakowska (ZS Dąbrowa)
Średnia grupa wiekowa 9-12 lat:
1. Mikołaj Żytyński (ZS Dąbrowa)
2. Karolina Kornatowska (ZS Dąbrowa)
2. Karolina Mazur (PSP Narok)
Wyróżnienia do przesłania
do eliminacji powiatowych
Magda Schoenfelder (PSP Narok)
Faustyna Odziomek (PSP Narok)

Janowski (dyrektor GOKiR w Dąbrowie
oraz członkowie Renata Planert-Palak
(nauczyciel plastyki w Zespole Szkół w
Dąbrowie), Mariola Podbrożny (pedagog
szkolny, Arteterapia PSP w Sławicach),
Krystian Iwański (nauczyciel plastyki w
Zespole Szkół w Chróścinie), Małgorzata
Litwiniec (nauczyciel plastyki PSP w Naroku).
(red)
Wyróżnienia
na etapie gminnym:
Radosław Myślicki (PSP Sławice)
Paweł Bil (ZS Dąbrowa)
Starsza grupa wiekowa
gimnazjum 13 – 16 lat:
1. Roksana Czech (ZS Dąbrowa)
Wyróżnienia dla
wychowanków świetlic
terapeutycznych i ośrodków
terapii zajęciowej:
Dawid Wójcik, Łukasz Kwiecień, Alicja
Czaja, Sylwia Sztajglik, Anna Pelka
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Zwykła „krzyżówka”, ale też piękny dowód, że Polska idzie z postępem, a Dąbrowa nie odstaje!

Bardzo dawno, dawno, dzisiaj...
Przypomnijmy sobie emocje, jakie towarzyszyły nam
dwa lata temu, gdy w Dąbrowie planowano wybudować
sygnalizację świetlną. Oznaczało to tym samym, że należy zdemontować istniejącą tam kładkę dla pieszych. Nie
brakowało głosów, że pogorszy to stan bezpieczeństwa
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 oraz ulic Sztonyka
i Ciepielowickiej. Dzisiaj jest bezpieczniej! Na naszych zdjęciach to same, ale inne skrzyżowanie. Na górze - po zamontowaniu świateł, w środku - z 2010 roku
i u dołu prawdziwa gratka - sprzed kilkudziesięciu lat.
Na skróty, czyli w poprzek
Warto wiedzieć, że projektant inwestycji (GDDKiA/O Opole)
sprawdził wtedy, że około 75 procent ruchu pieszego na omawianym skrzyżowaniu odbywało się wówczas w poprzek ruchli- Nasze skrzyżowanie dzisiaj. Cywilizowane i bezpieczne. Zdjęcie
wej drogi krajowej nr 46, co znakomicie pokazuje zdjęcie obok. w kierunku z Opola na Nysę.
Z kładki korzystał zaledwie… co dziesiąty pieszy (25 osób na
219 osób policzonych w godzinach od 6.00 do 18.00). Pozostali
– w tym matki z dziećmi w wózkach oraz osoby w podeszłym
wieku – przechodzili w miejscach zabronionych przez jezdnię niczym... kamikadze! - Bardzo nam zależało, żeby to miejsce jak
najszybciej było bezpieczne, choć zdecydowanie woleliśmy rondo
- mówi Wójt Dąbrowy, Marek Leja.
- Sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu była potrzebna
- powiedział nam Michał Wandrasz, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Austostrad Oddział w Opolu. - Kładka,
która była prawie nie wykorzystywana, mogła potem ograniczać
widoczność świateł umieszczonych nad drogą na wlocie od strony
Nysy (nie spełniona była minimalna odległość widoczności wynosząca 60 m). Kierowcy dojeżdżający do skrzyżowania mogliby
nie zdążyć zatrzymać się przed przejściem dla pieszych - dodał.
Przebudowa skrzyżowania zakończyła się w grudniu ub.r.
W ramce u dołu podajemy kilka ciekawostek związanych ze
skrzyżowaniem. Za zdjęcia dziękujemy GDDKiA/O Opole.
Widok w kierunku na Opole. Koszmar - dwóch rowarzystów
(red) i pieszy „korzystają ze skrótu”...

Czy wiesz, że...
• Przez skrzyżowanie w 2005 roku
przejeżdżało 11.900 pojazdów na dobę,
a w 2010 roku 15.565.
• Koszt przebudowy „krzyżówki” to blisko 3 miliony złotych.
• Słynna, ale zdemontowana kładka pojawiła się w Dąbrowie w latach 80. ubiegłego wieku. Była tymczasową i służyła pieszym podczas
remontu wiaduktu przy stacji PKP
w Kluczborku. Po remoncie nie była
tam potrzebna i w ten sposób zawędrowała do nas.
Zdjęcie z „długą brodą”. Może Czytelnicy nam pomogą? W redakcji obstawiamy,
że pochodzi z przełomu lat 50. i 60 ubiegłego wieku.

