Ważne tematy:
•

Remonty w szkołach, s. 3

•

Będzie chodnik w Naroku, s. 4

•

Gaz do trzech miejscowości, s. 5

•

Strategia żłobkowo-przedszkolna, s. 8

•

Nielegalne wysypiska, s. 11-12

26 sierpnia
Dożynki Gminno Parafialne w Żelaznej (szczegóły na plakacie, s. 12)
2 września
• Dożynki w Skarbiszowie od
godz. 14.00
• Dożynki w Ciepielowicach od
godz. 15.00, wcześniej msza
św. w Dąbrowie o godz. 11.45
• Dożynki w Naroku pod hasłem
„Narok w Afryce”, msza św.
o godz. 11.00, korowód od 14,
dalsze uroczystości przy boisku
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ul. Wrocławska 24
tel.: +48 880 370 130
tel.: +48 784 518 593
fax: +48 77 546 21 86
@: biuro@pphu-sati.com

ODDZIAŁ KRZANOWICE
46-020 Krzanowice
ul. Stara Droga 6 i 8
tel.: +48 666 523 384
tel.: +48 77 546 21 84
fax: +48 77 546 21 86
@: biuro@tanienagrobki.com.pl
ZDOBYTE TYTUŁY:

www.pphu-sati.com
www.sati-granit.de
www.sati-info.com
www.tanienagrobki.com.pl

AKTUALNOŚCI

Place zabaw doposażone

PP DĄBROWA / PP PRĄDY

Przedszkolne place zabaw w Dąbrowie i Prądach wzbogaciły się o nowe urządzenia. Huśtawki, bujaki i karuzele zakupiono z budżetu gminy. Ich koszt wyniósł w sumie 30 tys. złotych.
Na każdym z placów zamontowano po cztery urządzenia. Dodatkowo w Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie przeprowadzono w lipcu prace remontowe. Wyremontowane zostały schody wejściowe do budynku i schody prowadzące do szatni.
Odnowiono też korytarz i kancelarię. Wartość robót i materiałów wyniosła łącznie ponad 13 tys. złotych, a sfinansowano je
również z budżetu gminy. Ze względu na fakt, że przedszkole w Chróścinie było w lipcu placówką dyżurującą – doposażenie
w nowe urządzenia nastąpi w sierpniu.
(red)
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ŻYCIE GMINY DĄBROWA

OŚWIATA / REMONTY

Budynek szkoły wypięknieje

SP CHRÓŚCINA

W okresie wakacyjnym w gminnych placówkach edukacyjnych przeprowadzane są
zawsze inwestycje, remonty oraz bieżące naprawy. Nie inaczej jest w tym roku.
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie rozpoczęło się
malowanie elewacji całego budynku. Prace zostaną sfinansowane z budżetu gminy, a ich
wartość wyniesie 55 tys. złotych.
- Dziękujemy wójtowi Markowi Lei i radnym za przyznanie tych środków - mówi dyrektor
szkoły Krystian Iwański. - Będziemy mogli świętować 50-lecie placówki w pięknym, odnowionym obiekcie.
Obchody półwiecza istnienia szkoły w Chróścinie rozpoczną się 3 września. Złoży się
na nie wiele imprez i wydarzeń, a świętowanie potrwa przez cały nadchodzący rok szkolny.
Finał zaplanowano na czerwiec przyszłego roku. Będzie nim wielki festyn urodzinowy.
Przy okazji malowania elewacji budynku wokół szkoły wykonywane są drobne prace wykończeniowe (m.in. układanie kostki brukowej). Warto też podkreślić, iż grupa rodziców chwyciła za
pędzle oraz wałki i w czynie społecznym odmalowała pracownię polonistyczną.
(red)

Remonty w szkole w Naroku

SP NAROK

W Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku remontowane są pomieszczenia, które zostaną dostosowane do potrzeb szkoły ośmioklasowej.
Gruntownie odnowione zostaną też toalety. Wartość wszystkich prac wyniesie 60 tys. złotych. W całości sfinansuje je gmina ze swojego budżetu.
Przypomnijmy jednocześnie, że na majowej sesji Rada Gminy przeznaczyła
środki na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Naroku. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca sierpnia 2019
roku. Od początku roku szkolnego 2019/2020 sala będzie już dostępna dla
uczniów. 						
(red)

Termomodernizacja świetlicy

ŻELAZNA

Budynek świetlicy wiejskiej w Żelaznej zmienia się nie do poznania. W obiekcie
rozpoczęły się bowiem prace związane z jego termomodernizacją. W ich ramach
ocieplone zostaną ściany i dach budynku, wymieniona cała stolarka okienna
i drzwiowa oraz wykonany „zielony dach” nad częścią biblioteczną. Zamontowane zostaną też kotłownia kontenerowa na pellet, instalacja grzewcza, system
wentylacji oraz panele słoneczne (fotowoltaika) wraz z nowymi źródłami światła.
Dodatkowo odnowiona będzie elewacja zewnętrzna całego obiektu.
Wartość inwestycji wyniesie ponad 690 tys. złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 3.2.2 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Aglomeracji Opolskiej w wysokości
545 tys. Wkład własny z budżetu gminy to 145 tys. złotych.
W modernizowanej świetlicy powstanie Klub Seniora. Na jego potrzeby dostosowane i wyposażone zostaną pomieszczenia oraz przebudowane łazienki. Zamontowane będzie również nowe oświetlenie. Na utworzenie Klubu Seniora gmina pozyskała
(red)
dotację z programu Senior+ w wysokości 150 tys. złotych.

Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów dwóch przedszkoli

Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów dwóch gminnych przedszkoli. Nowym dyrektorem Publicznego
Przedszkola w Chróścinie została
wybrana Izabela Maksimczuk, która
zastąpi na tym stanowisku Krystynę
Kuklak. Swoją pracę w Publicznym
Przedszkolu w Karczowie będzie
kontynuowała Elżbieta Sibik. Obie
panie będą sprawowały urząd przez
pięć najbliższych lat. Uroczystego
powierzenia obowiązków dokonał
wójt Marek Leja. Życzmy samych
sukcesów!
(red)
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Chodnik w Naroku.
Trzeba poczekać,
ale będzie na 100%

AKTUALNOŚCI

NAROK
Do ogłoszonego w lutym tego roku
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
przetargu na budowę chodnika i przebudowę drogi wojewódzkiej w Naroku na odcinku dwóch kilometrów
stanęło kilku wykonawców. Niestety
oferty każdej z firm znacznie przekraczały kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. Zarząd Dróg
unieważnił przetarg, ale zdecydowano, że brakujące środki na to zadanie
zostaną pozyskane z przyszłorocznego budżetu województwa. Według
informacji pozyskanych od Szymona
Ogłazy (członka Zarządu Województwa Opolskiego) inwestycja zostanie
wykonana, ale jej zakończenie nastąpi w 2019 roku. 		
(red)

Komisja wizytowała sołectwa i posesje

GMINNE KONKURSY

W składzie komisji konkursowej - zgodnie z regulaminem - znalazło się
czworo radnych oraz przedstawiciel organizatora obu konkursów, czyli
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. W tym roku zgłoszone inicjatywy i obiekty oceniali: przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła, radni Maria Sikora, Alfred Biskup i Mariusz Konopa oraz
dyrektor GOKiR-u Zbigniew Janowski. Po lustracji w terenie członkowie
komisji w tajnym głosowaniu przyznawali punkty od 1 do 5, nagradzając
nimi poszczególnych uczestników. W ten sposób ustalona została końcowa
klasyfikacja.
Do konkursu „Aktywna wieś” zgłosiło się pięć sołectw - Ciepielowice, Skarbiszów, Narok, Żelazna i Prądy. Ocenie komisji podlegało zaangażowanie mieszkańców na rzecz swoich miejscowości i dbałość o jak najlepszy ich wizerunek w ciągu
ostatniego roku. W przypadku konkursu „Moja zagroda” nagradzane są natomiast
posesje wyróżniające się największymi walorami estetycznymi i przyrodniczymi.
Do tegorocznej edycji zgłoszono cztery takie obiekty z trzech sołectw.
Laureatów konkursów tradycyjnie poznamy podczas dożynek gminno-parafialnych. Odbędą się one 26 sierpnia w Żelaznej (szczegóły na s. 12). (red)
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AKTUALNOŚCI

W Mechnicach świętowano 70-lecie klubu

Ostatni weekend lipca upłynął w Mechnicach pod znakiem dobrej zabawy. Okazją ku temu był festyn z okazji
70-lecia miejscowego klubu sportowego.
Impreza rozpoczęła się piątkową zabawą taneczną. W sobotnie przedpołudnie oprawiona została natomiast msza św.
w intencji zmarłych i żyjących zawodników i działaczy klubu. Po jej zakończeniu przyszedł czas na sportowe emocje.
Na boisko kolejno wybiegły bowiem trzy pokolenia mechnickich piłkarzy - oldboje, seniorzy i juniorzy młodsi. Gospodarze okazali się mało gościnni, gdyż najbardziej doświadczeni
zawodnicy sięgnęli po zwycięstwo w turnieju oldbojów, a seniorzy cieszyli się z wygranej w meczu sparingowym z LZSem Kępa. Wyższość rówieśników z Czarnowąs uznali tylko
juniorzy.
Mechnicka młodzież zaprezentowała się również ostatniego dnia festynu. Tym razem kibice oklaskiwali graczy Akademii Piłkarskiej „Striker” oraz młodzików. Jeszcze większych
emocji dostarczyły dwa spotkania pokazowe. Najpierw puchar
wójta Marka Lei zdobyły mężatki, pokonując panny 5-4. Póź-

LZS MECHNICE

niej byli zawodnicy LZS Mechnice okazali się lepsi o jedną
bramkę od byłych futbolistów opolskiej Odry, notując wynik
3-2.
Jak na urodziny przystało, nie mogło zabraknąć prezentów.
Klubowi działacze odebrali pamiątkowe puchary od prezesa
Opolskiego Związku Piłki Nożnej Tomasza Garbowskiego,
wójta gminy Dąbrowa Marka Lei, prezesa Gminnego Zrzeszenia LZS Łukasza Wichra i prezesa Gazownika Wawelno
Józefa Kremera. Przez klub nagrodzeni zostali zaś trenerzy
Krzysztof Niedworok, Ryszard Machnik, Łukasz Wicher
i Krystian Golec. Uhonorowano też Helenę i Marka Lejów,
czyli sponsora i twórcę „Mechnickiego Niedzielnika Sportowego”.
Trzydniowym obchodom towarzyszyły pokazy tańca
i zumby, licytacje oraz zabawy taneczne. Imprezę uświetnił
koncert Mirosława Szołtyska. Uruchomiono także sklepik,
w którym można było nabyć gadżety w barwach klubu i „Almanach Opolskiej Piłki Nożnej”. Najmłodsi mogli korzystać
za darmo z gminnego dmuchańca lub pobawić się w wesołym
miasteczku. (red) 		
zdj. Krzysztof Gonsior

Gaz do Sokolnik, Dąbrowy i Żelaznej

Miło nam poinformować, że ubiegłoroczne i tegoroczne spotkania i rozmowy wójta i wicewójta naszej gminy z dyrektorem
opolskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa Rafałem Adamiszynem przyniosły efekty. Kolejne miejscowości gminy Dąbrowa będą zgazyfikowane.
Polska Spółka Gazownictwa wyłoniła wykonawców następujących zadań:
• budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 160PE i DN 110
PE – wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej WawelnoSokolniki-Dąbrowa,
• budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 125 PE – wraz konawców będzie możliwość oddania gotowych sieci
z opracowaniem dokumentacji projektowej Opole-Sławice, już w 2019 roku.
Jeśli te zadania zostaną zakończone, a chętnych do
ul.Opolska (na wysokości ulicy Strażackiej) do Żelaznej ul.
podłączenie się do sieci będzie sporo, spółka będzie rozOpolska 87.
budowywać sieć o kolejne miejscowości naszej gminy.
(red)
Terminy zawarte w umowach to rok 2020, ale według spółki oraz wy- Najszybciej będzie to możliwe w Karczowie.
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AKTUALNOŚCI

Nowy sprzęt dla strażaków

OSP DĄBROWA / CHRÓŚCINA / NAROK / ŻELAZNA

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymały sprzęt do ratownictwa medycznego. Zakupy były
możliwe dzięki dotacji pozyskanej przez gminę Dąbrowa z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
Do OSP Dąbrowa trafiły defibrylator AED i detektor
wielogazowy, do OSP Żelazna - defibrylator AED i plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia narzędzi na ziemi, do
OSP Chróścina - zestaw ratownictwa medycznego PSP
R-1 wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera oraz
przenośny zestaw oświetleniowy, a do OSP Narok - zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera. Jednostki z gminy Dąbrowa
wzbogaciły się w sprzęt o łącznej wartości 25.700 tys. złotych. Aż 25.480 złotych stanowiła ministerialna dotacja.
Podpisanie stosowanych umów miało miejsce w Urzędzie Gminy. Sprzęt strażakom-ochotnikom przekazał wójt
Marek Leja.
(red)

Goście zachwyceni Klubem

Dąbrowę odwiedzili goście z gminy Skoroszyce - wójt Barbara
Dybczak wraz z grupą seniorów. Celem wizyty było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Klubu Seniora w Dąbrowie.
Spotkanie odbyło się w obecności wójta Marka Lei, sekretarza Janusza Staszowskiego, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Marzeny Nowak, koordynatorki Klubu Seniora Roksany
Odziomek i seniorów z gminy Dąbrowa. - Goście byli zachwyceni działalnością Klubu oraz pogodą ducha naszych seniorów

Biesiada u seniorów

Pyszne jedzenie, muzyka, śpiewy i dużo śmiechu - tak najkrócej można opisać „Biesiadę pod dębami”, która odbyła
się w Klubie Seniora w Dąbrowie.
Impreza rozpoczęła się od nadania klubowi oficjalnej nazwy.
- Chcieliśmy się wyróżnić na tle innych placówek - mówi koordynatorka Roksana Odziomek. - Nazwę Klub „Pod dębem”
wymyślili sami seniorzy. Zaprojektowali też nasze logo.
Wśród zaproszonych na biesiadę gości znaleźli się m.in.:

KLUB SENIORA „POD DĘBEM”

- relacjonuje Marzena Nowak, kierownik OPS w Dąbrowie.
Gmina Dąbrowa może się pochwalić niemałymi sukcesami
w obszarze polityki senioralnej. W ubiegłym roku - jako jedna
z trzech w województwie opolskim - pozyskała środki z rządowego programu „Senior+” w wysokości 150 tys. złotych na uruchomienie Klubu Seniora w Dąbrowie. Zaledwie dwa miesiące
po jego oficjalnym otwarciu dąbrowski samorząd zdobył koleją
dotację w ramach programu „Senior+” - 36 tys. złotych na funkcjonowanie istniejącej placówki oraz 150 tys. złotych na utworzenie drugiego Klubu. Powstaje on w Żelaznej.
(red)

KLUB SENIORA „POD DĘBEM”
wójt Marek Leja, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzena Nowak i sołtys Dąbrowy Elżbieta Mojzyk. Po części
oficjalnej przystąpiono do degustacji smakołyków. Przygotowali je seniorzy na zorganizowanych dzień wcześniej warsztatach kulinarnych. Zadbano też o odświętny wystrój sali
i dekorację stołów. Seniorzy wydrukowali także śpiewniki,
w których oprócz znanych piosenek znalazły się dwa autorskie teksty napisane przez Halinę Stępień.
Śpiewom towarzyszył akompaniament akordeonu. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
(red)
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AKTUALNOŚCI

Sekcja piłki ręcznej SSKF KS Dąbrowa na obozie sportowym
SSKF KS DĄBROWA

W dniach 30 czerwca – 7 lipca młodzi adepci dąbrowskiego szczypiorniaka uczestniczyli w obozie sportowym
w Ośrodku Wypoczynkowym „Nad Zalewem” w Kobylej
Górze.
Grupa szesnastu miłośników piłki ręcznej z SSKF KS Dąbrowa pod opieką Andrzeja Dolipskiego oraz Małgorzaty Bucyk w ciągu tygodniowego zgrupowania w Kobylej Górze szlifowała swoje umiejętności piłkarskie, a przy tym miło spędzała
czas nad pobliskim zalewem. W czasie wolnym od treningów

dzieci zażywały kąpieli oraz grały w różne gry zespołowe.
Co ciekawe – dzieci w czasie wyjazdu nie używały telefonów komórkowych. Była to wspólna decyzja trenerów, rodziców i dzieci. Patrząc na uśmiechnięte miny młodych szczypiornistów – nikomu chyba nie brakowało „klikania” na telefonie.
Brawo za inicjatywę!
Wyjazd dzieci był możliwy dzięki wsparciu finansowemu
Urzędu Gminy Dąbrowa, za co organizatorzy serdecznie dziękują. Słowa podziękowania należy także skierować w stronę rodziców, którzy podjęli się trudu dowozu i przywozu dzieci. (red)

Trzeci grant dla Stowarzyszenia Miłośników Chróściny
To już trzeci grant w tym roku dla Stowarzyszenia Miłośników Chróściny, które wygrało dotację w ramach tegorocznej edycji Działaj Lokalnie Partnerstwa Borów Niemodlińskich.
Wysokość dotacji to 6 tysięcy zł, które zostało przeznaczone na innowacyjny pomysł realizacji zajęć w ramach Akademii Młodego Przyrodnika, która ściśle współpracuje ze
Szkółką Wędkarską Różanki. Jej założyciele to właściwie te
same osoby, czyli Katarzyna Gołębiowska-Jarek (Chróścina),
Piotr Labusga (Mechnice) oraz Bogdan Partyka (Dąbrowa).
- Oddziaływanie tego projektu sięga trzech wsi, ale mamy też
dzieci i młodzież z Lipowej, Nowej Jamki i Siedlisk – tłumaczy prezes Stowarzyszenia Miłośników Chróściny Katarzyna Gołębiowska-Jarek
. - W czerwcu rekruci akademii zarybiali stawy
chronionym węgorzem i zorganizowali wycieczkę do ośrodka zarybieniowego w Poliwodzie
– dodała.
W lipcu stowarzyszenie zorganizowało dwa
kolejne zajęcia. Pierwsze skupiło się na zajęciach
w przyzamkowym dąbrowskim parku i opierało
się na scenariuszach zajęć terenowych opublikowanych przez Katarzynę Gołębiowską-Jarek we
współpracy z miejscowymi nauczycielami przy
nadzorze UO. Młodzież obserwowała owady
na łące i rozmawiała o ptakach i nietoperzach.
Druga część przygody to nocne biwakowanie

SIERPIEŃ 2018

CHRÓŚCINA

połączone z obserwacją obiektów niebieskich, nocnych owadów oraz wędkowaniu połączonym z omówieniem znaczenia ryb dla przyrody. Tajemnice nieba pokazał przez teleskop
i omówił opolanin studiujący w Krakowie Michał Terpiłowski (student z Krakowa), a część przyrodniczą Krzysztof Michalik z Tarnowa Opolskiego i Kazimierz Kiejza z Tułowic.
W trakcie pokazu astronomicznego udało się zaobserwować:
Podwójną Gromadę Perseusza w gwiazdozbiorze Perseusza,
układ podwójny Mizar i Alkor w gwiazdozbiorze Wielkiej
Niedźwiedzicy, Mgławicę Pierścień w gwiazdozbiorze Lutni
oraz planet Mars, Jowisz z księżycami Galileuszowymi oraz
Saturn.
		
Aleksandra Sosna
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WAŻNE DLA DZIECI I RODZICÓW

Wszystko dla naszych dzieci. Strategia żłobkowo-przedszkolna

7 sierpnia ogłoszony został przetarg na budowę żłobka
w Żelaznej. Żłobek powstanie na parterze budynku gimnazjum. Znajdą się w nim sale dla dwóch grup (łącznie 30
dzieci). Powstanie tam również całe zaplecze sanitarne i kuchenne.
To pierwszy element gminnej strategii dotyczącej poszerzenia opieki żłobkowo-przedszkolnej. Przedstawiamy perspektywę na trzy najbliższe lata (do roku 2021) opracowaną przez
wójta Marka Leję, dyrektora Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół i Przedszkoli Janusza Staszowskiego
oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Marzenę Nowak.
Strategia ta zakłada oprócz wspomnianej przebudowy

parteru budynku gimnazjum na żłobek następujące elementy
przedstawione na grafice.
1. Przebudowa piętra gimnazjum w Żelaznej na 3-oddziałowe przedszkole – 2019.
2. Budowa nowego obiektu żłobkowo-przedszkolnego w Dąbrowie – rok 2020.
3. Rozbudowa przedszkola w Chróścinie o oddział przedszkolny lub żłobkowy w zależności od zapotrzebowania
(zależne to będzie, czy w Chróścinie lub Mechnicach powstanie przedszkole czy żłobek prywatny, bo w tej kwestii
były pytania ze strony prywatnych przedsiębiorców) – rok
2021.
Oczywiście żadna z istniejących placówek w innych miejscowościach nie zostanie zamknięta. Natomiast status przedszkola
stracą stare budynki w Żelaznej
iw Dąbrowie. Gmina planuje też
utrzymać trzy domowe żłobki. Ich
lokalizacja będzie zależna zarówno
od potrzeb, jak i miejsc zamieszkania opiekunów, którzy podejmą się
prowadzenia tego typu placówek.
Działania wójta gminy zmierzające do zwiększenia dostępności do
usług żłobkowo-przedszkolnych są
spowodowane przede wszystkim
rosnącą liczbą narodzin w gminie
(w 2016 roku było 74, a w 2017
już 95), zwiększeniem atrakcyjności gminy jako nowego miejsca zamieszkania dla mieszkańców gmin
sąsiednich (najczęściej Opola) koniecznością zapewnienie opieki
dzieciom rodziców, którzy chcą
pozostać cały czas czynni zawodowo.
(red)

To były fantastyczne spektakle

Wakacje organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Dąbrowie rozpoczęły się spektaklem teatralnym dla dzieci. W świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach
Studio Teatralne Krak-Art wystawiło bowiem „Czerwonego Kapturka”.
Przedstawienie obejrzał niemal komplet publiczności. Część
z małych widzów wcieliła się nawet w role aktorów i wystąpiła na
scenie. Uśmiechy na dziecięcych buziach i gorące brawa po zakoń-

GOKiR

czeniu spektaklu świadczyły o tym, że wszystkim się podobało.
10 dni później GOKiR zaprosił małych widzów na kolejne przedstawienie – tym razem oparte na legendzie o złotej
kaczce. Sala w Naroku wypełniła się niemal do ostatniego
miejsca. Szansę zaprezentowania swoich scenicznych umiejętności również otrzymało kilkoro dzieci. Były piosenki,
tańce i dużo śmiechu. Aktorów kolejny raz pożegnała porcja
gorących braw. Kto nie dotarł na spektakl, niech żałuje. Ominęła go bowiem porcja znakomitej zabawy.
gokir
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GOKiR

GOKiR z grantem – dodatkowe zajęcia dla dzieci

GOKiR

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zdobył dofinansowanie w kwocie 5.790 złotych w ramach Marszałkowskiego Konkursu
Grantowego „Opolskie Eduko 2018”. W projekcie „Uczeń, obywatel,
artysta” wezmą udział uczniowie szkół w Chróścinie, Dąbrowie i Naroku. Nabór chętnych, jak i zajęcia prowadzone przez Tomasza Stochniała
rozpoczęto już w sierpniu.
Efektem finalnym warsztatów będzie spektakl teatralny nawiązujący do
„Hamleta” Szekspira, a ukazujący w komediowy sposób tematykę samorządową. Premiera przedstawienia odbędzie się we wrześniu podczas jubileuszowego Zamczyska. Później spektakl zostanie zaprezentowany również
w szkołach w Chróścinie, Dąbrowie i Naroku. 		
(red)

Jubileuszowe Zamczysko

Już po raz dziesiąty w Dąbrowie odbędzie się festiwal poezji śpiewanej pod nazwą ZAMCZYSKO. Nieprzerwanie od
2009 roku na początku września w naszej gminie rozbrzmiewają najbardziej znane przeboje muzyki popularnej. Ich
wspólnym mianownikiem jest poetyckie ujęcie opisywanego
tematu. Oprawa muzyczna pełni tu rolę służebną, ubarwiającą piękno słowa. Jubileuszowe Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną pod wieloma względami muszą być zarówno
podobne do minionych festiwali, ale jednocześnie na swój
sposób wyjątkowe. W tym roku o tę wyjątkowość zadbają
zaproszenie wykonawcy, a przede wszystkim niekwestionowana gwiazda muzyki spod znaku „krainy łagodności”, czyli
zespół RAZ DWA TRZY. Raz Dwa Trzy to zespół, który od
lat udowadnia, że można podążać własną drogą, trzymać się
własnych pomysłów i estetyki, a przy tym osiągnąć popularność, cieszyć się miłością fanów i nieustającą życzliwością
krytyków.

Koncert zespołu RAZ DWA TRZY będzie finałową kropką
nad „i” tegorocznego ZAMCZYSKA. Wcześniej jednak spotkamy się z równie znakomitymi wykonawcami, wśród których na
pierwszy plan wysuwa się postać Marka Majewskiego. Sam
o sobie mówi, że jest autorem i kompozytorem, śpiewającym
poetą i satyrykiem, felietonistą i szantymenem. To scenarzysta
i reżyser, a także konferansjer programów estradowych, telewizyjnych i radiowych.
Zespół Bez Idola powstał w 1981 roku. Grupa popularna na
scenach studenckich w latach 80- tych, laureat wielu muzycznych przeglądów z tamtych lat, kontynuator świetnych tradycji
znanej w latach 70-tych grupy „Toruń”. W chwili obecnej, jest to
czterech artystów związanych z zespołem od początku, czyli: Roman Uske („Ucho”), Wojtek Uske („Młody”), Grzegorz Bielawski oraz Grzegorz Wilczewski („Wilczur”). Aktualny repertuar
grupy, oczywiście oprócz znanych, starych piosenek („Siódma

wieczór”, „Mleko”, „Do dna” itp. itd.), stanowią nowe utwory,
skomponowane przez członków zespołu do tekstów: Agnieszki Osieckiej, Andrzeja Marka Michorzewskiego (autor piosenki
„Kocham cię jak Irlandię”) oraz Jacka Cichanowskiego.
X Zamczysko to także powroty. Po raz drugi na scenie w Dąbrowie zaprezentuje się Lubelska Federacja Bardów . Zespół
stworzyli i tworzą laureaci najważniejszych festiwali piosenki
artystycznej. Jest to więc oryginalna formacja estradowa proponująca własne rozumienie rozrywki. Występuje od maja 1999
roku. Sposobem organizacji pracy przypomina krakowską Piwnicę pod Baranami, gdzie jest wielu autorów, kompozytorów
i wykonawców.
Ponownie w Dąbrowie wystąpi także zespół U Studni. Wszyscy wywodzą się z zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Obecnie to
jeden z najlepszych w Polsce zespołów uprawiający balladę z
umiejętnie dobranym tekstem i niebanalną oprawą muzyczną.
Swój najnowszy program opierają na wierszach Adama Ziemianina, wybitnego krakowskiego poety, a także na utworach autorstwa Oli Kiełb, Darka Czarnego i Ryszarda Żarowskiego. Mądra
refleksja, afirmacja życia we wszystkich jego przejawach, liryka
najwyższej próby i optymizm, to oprócz przepięknej harmonii
głosów wokalistów i akompaniujących instrumentów dominanty przekazu i stylu wykonawczego „U STUDNI”.
Kolejnym fenomenem muzycznym na tegorocznym Zamczysku będzie powrót z nową płytą Jurka Filara. To muzyk, kompozytor, wykonawca swoich piosenek do tekstów Jacka Cygana
i piosenki poetyckiej, założyciel zespołu Nasza Basia Kochana.
Nominowany do Nagrody Akademii Fonograficznej FRYDERYK 2001 w kategorii Album Roku Poezja śpiewana/ Piosenka
autorska dla albumu “Cienie”. Laureat wielu prestiżowych festiwali, m.in. I nagroda na XIII Festiwalu Piosenki Studenckiej
w Krakowie dla zespołu Nasza Basia Kochana oraz nagroda indywidualna za studencki Przebój Lata ‘76 “Samba Sikoreczka”.
To nie jedyni wykonawcy tegorocznego ZAMCZYSKA. Na
scenie usłyszymy także najnowsze pokolenie poezji śpiewanej ,
które przebojem wdarło się na sceny muzyczne w ostatnich latach. To między innymi Zbigniew Rolniczak, Irena Salwowska, zespół Drabina Jakuba Trio, a także Joanna Mioduchowska. Ta ostatnia wykonawczyni to z nie tylko autorka piosenek.
Gra na gitarze i harmonijkach ustnych. W recitalach wykonuje
zarówno piosenki autorskie, jak i utwory z tekstami poetów klasyków (Julian Tuwim, Adam Asnyk, Jarosław Iwaszkiewicz,
Bolesław Leśmian) oraz współczesnych.
Wyjątkowość tegorocznego ZAMCZYSKA podkreślać będą
dwa nietypowe występy na dziedzińcu zamkowym. Pierwszy
w piątek. Z recitalem wystąpi Gminna Orkiestra Dęta Wind
Power. Natomiast drugą propozycją będzie sobotnie przedstawienie teatralne młodzieży z Chróściny. W spektaklu „Zamek”
przygotowanym w ramach grantu EDUKO 2018 zaprezentują
swoje umiejętności komediowe i aktorskie. Oczywiście wstęp
na wszystkie koncerty jest wolny.
Zbigniew Janowski
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Fakty w sprawie nielegalnych składowisk. Działania gminy Dąbrowa

Mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale całej Polski bulwersuje sprawa nielegalnych składowisk odpadów i ich
późniejszych przestępczych prób „utylizacji” w postaci
pożarów. Ta plaga dotknęła niestety i naszą gminę. dwóch
miejscach w Dąbrowie na terenach należących do spółek,
które podpisały umowy dzierżawy z innymi spółkami oraz
osobami prywatnymi, powstały nielegalne składowiska
odpadów. Dzięki szybkiej reakcji urzędników i pomocy
mieszkańców udało się zapobiec prawdziwej hekatombie,
gdyż oba miejsca, które upatrzyli sobie przestępcy, zostały zapełnione w zaledwie 10% swoich możliwości przestrzennych i magazynowych, a kolejne próby wwiezienia
śmieci zostały zablokowane przez policję.

również urzędnicy gminy, choć gmina nie jest stroną w tego
typu postępowaniach. Podczas wizji lokalnej okazało się, że
w dwóch budynkach i między nimi już „coś” jest składowane.
Natychmiast została wezwana Policja i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a przedstawiciele spółki-dzierżawcy uciekli. Zaowocowało to jednak złapaniem następnego
dnia przez policję TIRA-a, który chciał wwieźć nielegalnie
kolejne śmieci. W tym przypadku, ponieważ składowane tam

Pierwsze nielegalne składowisko usunięte

Szybka akcja gminy powstrzymała przestepców - tu mogło
zmieśćić się 10 razy więcej odpadów.
Pierwszy przypadek miał miejsce w magazynie na skraju
wsi pod lasem przy drodze krajowej w kierunku na autostradę. Umieszczono tam około 40 pojemników 1000-litrowych
(tzw. mauzerów) oraz ponad 30 beczek 250-litrowych z substancjami toksycznymi i łatwopalnymi. Dzięki rekomendacjom otrzymanym przez Państwową Straż Pożarną, Policję,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska o szkodliwości
zgromadzonych tam odpadów mogliśmy zadziałać w trybie
zarządzania kryzysowego. Pozwoliło to podjąć natychmiastowe kroki w celu usunięcia zagrożenia dla ludzi i środowiska,
mimo że teren i obiekt nie należały do gminy. Po uzyskaniu
zgody Prokuratury i „zwolnieniu dowodów przestępstwa”
na zlecenie gminy specjalistyczna firma 17 lipca wywiozła
i zutylizowała te niebezpieczne odpady. Cała akcja trwałą zaledwie półtora dnia i pokazuje również, że i wwiezienie tych
opadów do magazynu mogło trwać krótko i nie wzbudzić
w nikim podejrzeń. Koszt akcji wyniósł 156 tys. zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu pokryje 60% tej kwoty. Przystąpiliśmy również jako
oskarżyciel posiłkowy do postępowania prowadzonego przez
Prokuraturę Rejonową w Opolu i będziemy starali się odzyskać poniesione nakłady od właścicieli odpadów.

Dzięki działaniom gminy i policji - te śmieci już nie wjechały
na nasz teren.
sprasowane plastiki i odzież/tekstylia nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i środowiska, Urząd Gminy
nie mógł działać w trybie zarządzania kryzysowego, lecz
rozpoczął procedurę administracyjną znalezienia właściciela
śmieci i nakazania w trybie decyzji administracyjnej usunięcia odpadów. Proces ten jest niestety długotrwały, bo trzeba
skutecznie powiadomić strony, wezwać, przesłuchać, przeprowadzić wizję lokalną. Właściciel terenu przedstawił umo-

Fakty w sprawie podpalenia drugiego składowiska
W drugim miejscu za stacją kolejową (stare magazyny
zbożowe) spółka dzierżawiąca teren od właściciela – spółki z Dąbrowy – starała się w Starostwie Powiatowym o zezwolenie na zbieranie odpadów. Na wizję lokalną, czy teren nadaje się do tego typu działalności, zostali zaproszeni

Tak ukrywano śmieci przy ul. Spółdzielczej.
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wę dzierżawy działki z zabudowaniami przez spółkę z Mielca. Według przepisów odpowiedzialny za wywóz nielegalnie
składowanych śmieci jest właściciel śmieci, a w przypadku
braku możliwości stwierdzenia kto nim jest, odpowiada za to
władający terenem (ten, co dzierżawi, a nie ten, kto jest właścicielem). Niestety na 3 dni przed wizją lokalną składowisko
śmieci zostało podpalone (tak wynika z raportu Państwowej
Straży Pożarnej). Dzięki heroicznej postawie strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych
prawie z połowy województwa na czele oczywiście z jednostką OSP Dąbrowa pożar udało się opanować w klika godzin. Po 40 godzinach opanowano całkowicie emisję dymu
z pogorzeliska, a cała akcja przesuwania kolejnych warstw
śmieci i zalewania trwała niecałe 4 dni. Akcją gaszenia zarządzali komendanci PSP wraz z zespołem Zarządzania Kryzysowego na czele z kierownikiem Obrony Cywilnej czyli
wójtem gminy. Koszty operacji: wynajem ciężkiego sprzętu,
paliwo dla wozów strażackich, woda z hydrantów, maski dla
strażaków, posiłki dla strażaków poniosła gmina, ale wielkim
sercem i zrozumieniem wykazała się Rada Powiatu Opolskiego i przekazała nam kwotę 50.000 zł na ten cel. Serdecznie
jeszcze raz wszystkim dziękujemy za pomoc.

ska. Obecnie procedura administracyjna jest na ukończeniu
(w wyniku zeznań właściciela terenu doszło do poszerzenia
stron w procedurze, co ponownie przedłużyło termin wydania
ostatecznej decyzji). Jednocześnie niezależnie od ustalenia
winowajcy wszystkie strony na czele z właścicielem terenu
zostały poinformowane o konieczności zabezpieczenia pogorzeliska i pozostałych śmieci przed próbą kolejnego podpalenia, emisją odoru czy skażeniem środowiska.
Co dalej?
W przypadku niewykonania decyzji o usunięciu śmieci
przed podmiot w niej wskazany organ wykonawczy gminy,
czyli wójt – może postanowieniem zdecydować się na wykonanie zastępcze i na koszt gminy wywieźć śmieci, a potem starać
się o odzyskanie pieniędzy od tych, którzy mieli to zrobić (stąd
tak ważna jest procedura administracyjna, aby nie dać szans
winnym odwoływania się od decyzji i zaskarżenia jej w sądach). Uprzątniecie tego terenu to jednak olbrzymi koszt, który
szacowany jest minimum na 400 tys. zł. Obecnie Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
nie wyraził chęci partycypacji w kosztach wywozu śmieci, ajedynie zaproponował pożyczkę (czekamy na informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
. Będziemy w takiej sytuacji prosić wojewodę o pomoc. Sprawa jest jednak bardzo trudna, a wykorzystanie środków na ten
cel z budżetu gminy (czyli wszystkich mieszkańców) musi być
mocno uzasadnione i tylko w ostatecznej konieczności.
Marek Leja, wójt gminy
Grzegorz Wocka, gł. specjalista

Śledztwo w toku
Śledztwo w sprawie nielegalnego składowania odpadów,
jak i podpalenia prowadzi policja i prokuratura. Obecnie
nie znamy szczegółów prowadzonych postępowań karnych.
Czekamy również na wyniki badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska próbki gleby wokół pogorzeli-

Terminarz rozgrywkowy drużyn seniorskich na najbliższe kolejki
Kol.
3
4
5
6
7
8
Kol.
2
3
4
5
6
7
Kol.

LZS MECHNICE - KLASA OKRĘGOWA GRUPA 1

Data.

Godz.

Miejce

1.FC CHRONSTAU- CHRZĄSTOWICE - LZS MECHNICE
LZS MECHNICE - LZS GRONOWICE
LZS ŻUBRY SMARCHOWICE ŚL - LZS MECHNICE
KS UNIA KOLONOWSKIE - LZS MECHNICE
LZS MECHNICE - LZS SKOROGOSZCZ

2018-08-25
2018-09-01
2018-09-08
2018-09-15
2018-09-22

17:00

wyjazd

17:00
16:00

dom

UKS RODŁO OPOLE - LZS MECHNICE

SSKF KS DĄBROWA - KLASA A GRUPA 2
LZS VICTORIA DOBRZYŃ - SSKF KS DĄBROWA
SSKF KS DĄBROWA - LZS KUP
SSKF KS DĄBROWA - SKF TOR II DOBRZEŃ WIELKI
KS SKARBIMIERZ - SSKF KS DĄBROWA
SSKF KS DĄBROWA - GZ LZS RUDATOM KĘPA
LZS VICTORIA KOŚCIERZYCE - SSKF KS DĄBROWA

LZS NIEWODNIKI - KLASA B GRUPA 5

16:00

wyjazd
wyjazd

2018-09-29

16:00
15:00

wyjazd

Data.

Godz.

Miejce

2018-08-26
2018-09-02
2018-09-09
2018-09-16
2018-09-23
2018-09-30

14:00
17:00

wyjazd

16:00
13:00

dom
wyjazd

16:00

dom

15:00

wyjazd

Data.

Godz.

Miejce

dom

dom

1

LZS STARE BUDKOWICE - LZS NIEWODNIKI

2018-09-02

17:00

wyjazd

2

LZS NIEWODNIKI - LZS TURAWA

2018-09-09

16:00

dom

3

LZS ZAWADA - LZS NIEWODNIKI

2018-09-16

16:00

wyjazd

4

LZS SŁAWICE - LZS NIEWODNIKI

2018-09-23

16:00

wyjazd

5

LZS NIEWODNIKI - LKS POPIELÓW

2018-09-30

15:00

dom
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