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Delegacja zaprzyjaźnionego Lengede odwiedziła naszą gminę

Wizyta przyjaźni

W dniach od 1 do 4 czerwca gościliśmy w naszej
gminie delegację z Lengede w Niemczech - miasta
partnerskiego, z którym współpracujemy już od
2005 roku. Odwiedzili nas również przedstawiciele
Gminy Dąbrowa z województwa kujawsko-pomorskiego, z którą planujemy podjąć współpracę.
Na stronie 2 relacja z odwiedzin oraz najciekawsze
zdjęcia.
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Delegacja zaprzyjaźnionego Lengede odwiedziła naszą gminę

Wizyta przyjaźni

W dniach od 1 do 4 czerwca 2012 r. gościliśmy w naszej gminie delegację
z Lengede w Niemczech – miasta partnerskiego, z którym współpracujemy już
od 2005 r. Byli wśró nich także nowi radni, wyłonieni z wyborów w 2011 roku.
Odwiedzili nas również przedstawiciele Gminy Dąbrowa z woj. kujawsko-pomorskiego, z którą planujemy podjąć współpracę.

D

elegację w Urzędzie Gminy przywitał Wójt Marek Leja, Zastępca
Wójta Erwin Marsolek, Sekreatrz Gminy
Rudolf Szymainda oraz Przewodniczący
Rady Gminy Piotr Wieczorek.
Goście obejrzeli krótką prezentację na
temat naszej gminy.
Na Moście Przyjaźni...
W sobotę, 2 czerwca delegacja zwiedzała w Chróścinie Zespół Szkół, nowy plac
zabaw wybudowany w ramach programu
„Radosna Szkoła” oraz park, w którym
strażacy z Dąbrowy, Lengede i francuskim
Ribemont, w lipcu 2011 roku, zbudowali
Most Przyjaźni.
W Prądach mieli okazję zobaczyć świetlicę, którą wybudowano w 2009 roku. Następnie delegacja uczestniczyła w festynie w
przedszkolu w Chróścinie, gdzie gościnnie
wystąpiły Mażoretki „TUPOT”. Po południu
delegacja gościła w gimnazjum w Żelaznej,
gdzie oglądała wystawę zdjęć prezentującą

zniszczenia szkoły po powodzi z maja 2010
r. oraz obecny stan pomieszczeń - już po
remoncie. Było to dla nich miejsce o tyle
szczególne, że przecież dołożyli się ponad
10 tysiącami Euro na odbudowę gimnazjum.
...i ściance
wspinaczkowej
Strażacy z OSP Żelazna przygotowali
pokaz zdobywania ściany wspinaczkowej
– próbę jej zdobycia podjął nawet członek
delegacji z Lengede. Strażacy opowiadali
o swojej działalności, zawodach w których
biorą udział i odnoszą sukcesy - żeńska drużyna OSP Żelazna została w 2011 r. wicemistrzem Polski w XIII Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych
Straży Pożarnych. Goście z bliska zobaczyli
także nasze wozy bojowe wraz ze sprzętem.
Pełen atrakcji dzień zakończył się kolacją
w Strażnicy w Sławicach, gdzie pożegnaliśmy delegację z Gminy Dąbrowa z województwa kujawsko-pomorskiego.

Na Zamku
Niedzielę goście spędzili w JuraParku
w Krasiejowie. Po powrocie, w świetlicy
w Karczowie, obejrzeli występ Zespołu
Tańca Nowoczesnego „Aster” działającego
przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji. Zwiedzili także Zamek w Dąbrowie.
Zachwycili się umiejętnościami Gminnej
Orkiestry Dętej, która mimo iż działa zaledwie od 3 miesięcy, dała rewelacyjny
występ w świetlicy we Wrzoskach.
W poniedziałek, po pamiątkowych zdjęciach i podziękowaniach za gościnę, delegacja z Lengede wyruszyła w podróż powrotną do Niemiec.
Magdalena Maksymowicz

Opis zdjęć:
U góry strażacy z Żelaznej demonstrują
wspinaczkowe umiejętności. U dołu od
lewej:
- Zwiedzanie placu zabaw przy SP w
Chróścinie.
- Pamiątkowe zdjęcie kilka minut przed
powrotem do domu
- Przy poprzedniej wizycie goście wbili
symboliczną łopatę pod budowę świetlicy
w Prądach...
- ...teraz zobaczyli efekt końcowy.
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Dwa narody, dwie kultury, dwie szkoły – taki sam człowiek”

Turcy w Chróścinie

Od kilku miesięcy Zespół Szkół w Chróścinie bierze udział w międzynarodowym projekcie Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Jest to element programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme), który został ustanowiony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej na lata
2007–2013. W ramach projektu trwa współpraca z turecką szkołą w Serinhisar
pod hasłem „Dwa narody, dwie kultury, dwie szkoły – taki sam człowiek”.

Sukces Julki
5 czerwca 2012 roku, w sali koncertowo-wystawowej Kościółka Poewangelickiego w Prószkowie spotkali się
finaliści XVIII Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”.

J

ednym z założeń, poza prowadzonymi
przez cały czas trwania projektu działaniami w każdej z partnerskich placówek,
jest wizyta młodych ludzi z Turcji w polskiej szkole i uczniów z Polski w szkole
tureckiej. W dniach 11-22 maja odbyła
się pierwsza z zaplanowanych wizyt – do
Chróściny przyjechali partnerzy z Turcji.
Choć wydawało się, że 12 dni jakie mieli
spędzić w Polsce tureccy goście to wystarczająco długi pobyt, to założenie okazało
się błędne - przebogaty program, szczegółowo zaplanowany przez koordynatora
projektu Aleksandrę Plutę (m.in. zwiedzanie JuraParku w Krasiejowie, spływ
kajakowy Małą Panwią, wycieczka do

W

Wieliczki, Krakowa i Zakopanego, warsztaty w muzeum Wsi Opolskiej i na terenie szkoły), pełna życzliwości atmosfera
i szybko nawiązywane przyjaźnie sprawiły, iż koniec wizyty wszyscy przyjęli
z pewnym niedowierzaniem. Za rok kolejne spotkanie. Tym razem w Turcji.
Szczególne podziękowania składamy
rodzicom dzieci goszczących uczestników
wymiany, za stworzenie im prawdziwej
rodzinnej atmosfery, władzom gminy za
wsparcie finansowe, życzliwość oraz aktywny udział, a także wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, iż udało nam się w
pełni zrealizować wszystkie założone cele.

(red)

Nasi też tam byli

Majówka Mistrzów

18 maja do Krasiejowa na „Majówkę Mistrzów”, zorganizowaną przez Wojewodę Opolskiego, Marszałka Województwa Opolskiego i opolskiego kuratora
oświaty, zaproszono laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych
oraz ich nauczycieli i rodziców.

N

a piknik w JuraParku, podsumowujący roczne zmagania, zaproszeni
zostali również nasi uczniowie: Bartłomiej Jóźków - laureat konkursu przedmiotowego z języka angielskiego oraz
Fabian Eszik - laureat z języka niemieckiego.
„Majówkę Mistrzów” otworzył występ
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu

CZERWIEC

zięło w nim udział 60 uczniów szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, wyłonionych na
wcześniejszych etapach konkursu: szkolnym, gminnym i rejonowym, spośród
ponad 3000 uczestników. Każdy z nich
prezentował dwa wiersze: jeden wybrany z kompendium przygotowanego przez
organizatorów konkursu, drugi dowolny.
W finale młodzież recytowała jeden
z wcześniej prezentowanych utworów,
wskazany przez komisję konkursową.
Wśród najlepszych znalazła się Julia
Zmarzlik, uczennica klasy V PSP w ZS
w Chróścinie. Zaprezentowała wiersz
„Hoffnung” Friedricha Schillera i została zwyciężczynią finału w kategorii szkół
podstawowych (ex aequo z uczennicą
z Olesna).
Ewa Jagiełło
Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla. Następnie Halina Bilik
(opolska kurator oświaty) pogratulowała
młodzieży zdobytych laurów. - To wielka satysfakcja dla rodziców, nauczycieli,
a przede wszystkim dla samych uczestników, którzy w rozgrywkach konkursowych
wykazali się nieprzeciętną wiedzą i umiejętnościami oraz siłą charakteru - powiedziała kurator.
Po ceremonii wręczenia nagród uczestnicy majówki zwiedzili pawilon paleontologiczny „JuraParku”, oceanarium, tunel
czasu oraz ścieżkę edukacyjną. Program
imprezy plenerowej uatrakcyjniali wokaliści Młodzieżowego Domu Kultury
w Opolu.
Wszystkim laureatom gratulujemy.
Stanisława Czerezdrecka
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23 czerwca, w sobotę, spodziewajcie się wielu atrakcji

Przyjdźcie na Festyn Dębowy!
Festyn Dębowy w Dąbrowie od tego roku zmienia swoją formułę, ale jesteśmy przekonani, że nasi
mieszkańcy tłumnie uczestniczyć będą w tym święcie aktywnej zabawy i wypoczynku. Organizację
imprezy przejęła Rada Sołecka Dąbrowy, która przy
współudziale strażaków z OSP w Dąbrowie, dąbrowskiego Zespołu Szkół i Przedszkola oraz Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji, chce pokazać wszystko co nasze, a naprawdę mamy się czym pochwalić
(szczegółowy program w ramce poniżej).
Festyn odbędzie się 23 czerwca, czyli w Dzień Ojca,
a to znakomita okazja, aby spędzić go rodzinnie, pośród znajomych, uczestnicząc lub kibicując swoim
najbliższym, kolegom, sąsiadom. Z imprezy dwudniowej, zdecydowaliśmy się zrobić dynamiczny jeden dzień. Zrezygnowaliśmy z zaproszenia wielkich
gwiazd muzycznych, które nadają imprezie wymiar
zbyt komercyjny, a przy tym ich udział jest bardzo
kosztowny. Tym razem w roli głównej wystąpi Zespół GIRLS z największymi polskimi przebojami.
A wieczorem nie zabraknie zabawy tanecznej.
Zdjęcie z Festynu Dębowego w minionym roku. Atrakcji nie brakowało
Zapraszamy, bo to niepowtarzalna okazja, aby do późnych godzin. Obiecujemy, że w tym roku też się nie zawiedziecie.
przekonać się, że aktywnych ludzi nam nie brakuje. Zapraszamy!

Szczegółowy plan Festynu Dębowego 2012
10.00 Turniej piłkarskich „szóstek” LZS
		
Dziewięć LZS-ów z Gminy Dąbrowa wystawi
		
swoje reprezentacje. Zapowiada się prawdziwy
		
turniej, stawka jest wysoka, gramy o Puchar Wójta!
14.00 Mecz pokazowy Radni - Urzędnicy
14.30 Program sportowy Zespółu Szkół w Dąbrowie
15.45 Program artystyczny Publicznego Przedszkola
w Dąbrowie
16.00 Program artystyczny przygotowany przez GOKiR
w Dąbrowie. Główne atrakcje:

18.45
19.30
20.00
21.30

- taniec nowoczesny Zespołu ASTER
- Zespół GOSPEL
- gitarzyści
- mażoretki TUPOT
- Studio Piosenki
- Gminna Orkiestra Dęta
Konkurs „Chłop jak dąb”
Kabaret z Naroka
Koncert zespołu „Girls”
Zabawa taneczna

Wójt Gminy Dąbrowa

Wójt Gminy Dąbrowa

ogłasza

ogłasza

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego,
obejmującego części miejscowości Karczów i Wrzoski. Wnioski należy składać na piśmie do 25 czerwca 2012 r.
w siedzibie UG Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56, 49120 Dąbrowa. Cały tekst ogłoszenia znajduje się w Biuletynie
Informacji Publicznej na www.gminadabrowa.pl

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy położonej
w Dąbrowie obejmującej działkę nr 269/5 z mapy
2 o pow.0,0017 ha, dla których Sąd Rejonowy w
Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę nr OP1O/00076461/7. Cena wywoławcza
nieruchomości wynosi 780 zł netto.Przetarg odbędzie się 6.07.2012 r. godz. 9.00 w sali konferencyjnej UG w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka
56. Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa. pokój 104 tel. 077 464 10 10.

Ogłoszenie w pełnej treści zamieszczono w NTO, a także jako obwieszczenie: w Biuletynie Informacji Publicznej UG Dąbrowa, na
tablicy ogłoszeń UG Dąbrowa oraz na wiejskich tablicach ogłoszeń w
Karczowie i we Wrzoskach.
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SZKOŁY

„Koziołek Matołek
poznaje Europę”
W

szkole w Naroku 3 czerwca odbyło się widowisko teatralne „Koziołek Matołek poznaje Europę”, będące
podsumowaniem warsztatów teatralnych,
prowadzonych w ramach zadania nr 6
„Komunikacja językowa w praktyce”
– zajęcia interdyscyplinarne (teatralne)
projektu „Wiara w siebie kluczem do
sukcesu” współfinansowanego 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. Widowisko
przygotowali uczniowie biorący udział
w tym zadaniu.
Celem warsztatów była nauka prawidłowej emisji głosu, poznanie podstawowej
wiedzy na temat teatru oraz kształcenie
umiejętności artystycznych na zajęciach
plastycznych i ćwiczeniach muzycznoruchowych.
Uczestnicy zajęć wykonywali też afisze
teatralne, dokonali adaptacji do potrzeb
scenicznych powieści obrazkowej Kornela Makuszyńskiego „120 przygód Koziołka Matołka”.
Dzieciom zorganizowano dwa wyjazdy do Teatru Lalki i Aktora w Opolu.
Zapoznały się z warsztatem pracy aktora, poznały teatr od kulis, wzięły udział

w dwóch lekcjach teatralnych oraz przedstawieniach „Koziołek Matołek” i „Cudowna lampa Alladyna”.
Dzięki tym działaniom uczniowie klas
IV-VI mogli pod kierunkiem prowadzącego
zaprojektować kostiumy, dekoracje i plakaty teatralne, opracować słowniczki teatralne
oraz ścieżkę muzyczną do przedstawienia
„Koziołek Matołek poznaje Europę”, na
które zaprosili rodziców i mieszkańców
Naroka, Niewodnik i Skarbiszowa.
Uczestników zajęć czeka jeszcze wyjazd
edukacyjny do Zakopanego w czasie, którego będą m.in. zwiedzać miejsca związane z Kornelem Makuszyńskim.

„Poszukiwacze skarbów” na Podhalu

W dniach 4-6 maja „Poszukiwacze skarbów” z chróścińskiego gimnazjum, realizujący projekt „Uwierz w siebie – wygraj przyszłość” 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

CZERWIEC

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, już po raz drugi wyruszyli
w teren. Teraz do prawdziwej skarbnicy języka gwarowego
i kultury ludowej – Zakopanego.
Przez trzy dni spacerując po zakopiańskich uliczkach, podziwiając historyczne, architektoniczne i turystyczne perełki stolicy
polskich Tatr (m.in. zbudowaną w stylu zakopiańskim Kaplicę na
Jaszczurówce, Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku,
ulicę Kościeliską – najstarszą ulicę Zakopanego i wiele innych),
wędrując po turystycznych szlakach, spotykając się z mieszkańcami regionu oraz pracując na warsztatach pod okiem instruktorów Barbary Tempki i Krystiana Iwańskiego młodzież
z gimnazjum w Chróścinie poznawała bogactwo kulturowe Podhala, odnajdywała związki łączące to miejsce z naszym regionem,
a także miała okazję obserwować, jak ważne jest kultywowanie
tradycji, zwyczajów i języka gwarowego dla tworzenia bogactwa
kulturowego naszego kraju. I choć po raz kolejny „poszukiwacze” wrócili do domu bez diamentów, pereł i szlachetnych kamieni, zyskali coś cenniejszego – wiedzę, bo jak mówi arabskie
przysłowie - „Edukacja jest droższa od złota”.
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Paweł Przybyła - takich ludzi nam brakuje!

Sławice, moje miejsce
Paweł Przybyła, człowiek pozytywnie zakręcony na punkcie swojej miejscowości. Gdyby każda wioska miała swojego Przybyłę, historia nie miałaby dla nikogo żadnej tajemnicy. Sławice mają to szczęście. Umówiłem się z nim żeby porozmawiać o jego ukochanym miejscu na ziemi.
A on opowiadał i opowiadał... Zapraszamy do wspomnień sprzed lat.
cząstkę historii przekazać następnemu
pokoleniu.
Miałem 10 lat

P

racuję nad historią Sławic. Odkrywam ciekawostki, o których wcześniej nigdy nie słyszałem. Praktycznie
w całości odtworzyłem historię kaplicy
cmentarnej, która stała na starym cmentarzu i do 1931 roku spotykali się tam
wierni. Msze odprawiali księża z parafii
św. Krzyża w Opolu. Kaplicę rozbudowano, aby część wiernych, zwłaszcza starszych, mogła usiąść w ławkach, reszta
stała między grobami.
Chcę odtworzyć przebieg działań wojennych, prowadzonych na terenie Sławic
od 23 stycznia do 19 marca 1945 roku.
Byłem ich naocznym świadkiem. Temat
ten znalazł się w opracowaniu prof. Damiana Tomczyka „Z walk o przyczółek
odrzański w rejonie Sławic w dniach 2328 stycznia 1945 r.”
Mieszkańcem Sławic jestem praktycznie od urodzenia. Chciałbym lokalną

To była naprawdę ciężka zima. Miałem
10 lat. Pamiętam, że będąc w piwnicy co
jakiś czas dochodził do nas brzęk tłuczonego szkła w potężnych ilościach. Potem
okazało się, że w sąsiedztwie palił się
piętrowy budynek, który miał drewniane stropy. Gdy któryś strop się przepalił,
spadał kredens pełen szkła.
Radzieckie wojska (de facto ukraińskie) wkroczyły do Sławic w nocy z 22/23
stycznia 1945 roku bez żadnego oporu.
Wyjątkowo mroźna zima ułatwiła im zadanie. Dlatego bez problemu pokonali
zamarzniętą Odrę wraz z furmankami
i lekkim sprzętem samobieżnym. Ta grupa żołnierzy zachowywała się przyzwoicie i nikomu nie wyrządziła krzywdy.
Dzień później dołączyła do nich druga
linia frontu, w której było sporo skośnookich Mongołów. Ci nam się mocno dali
we znaki.Wielu było pijanych. To pierwsi
sprawcy przypadków gwałtów i zabójstw
naszych mieszkańców.
Tę zbrodniczą działalność przerwał
25 stycznia nalot. Trwał prawie 6 go-

Rosyjski telegrafista, czyli

Niewiarygodna historia
Po niemieckim ataku w Sławicach Rosjanie wycofali się, ale bez
grupy radiotelegrafistów, która wraz z samochodem i sprzętem, nie zdążyła na czas. Uratował ich sławicki gospodarz. Miał
nerwy, bowiem w jego zabudowaniach znajdował się punkt
sanitarny opatrujący żołnierzy. Gospodarz nie tylko nie wydał
Rosjan, ale przez kilka dni ich ukrywał i żywił. Jeden z ocalałych po latach próbował odnaleźć zbawcę, zamieszczajążc w
1965 roku apel w Trybunie Opolskiej pt. „Czy gospodarz się
odezwie?”. Zacytujmy fragment jego wspomnień.

F

orsowaliśmy Odrę na zachodniej stronie rzeki, jakieś 5
km od Opola. Wiosną, chyba w marcu. Wieczorem Niemcy kontratakowali, lecz my, radiotelegrafiści z załogi lejtenanta
Surina, nie wycofaliśmy się. Kiedy się ściemniło, za zgodą polskiego chłopa, który mieszkał na skraju wsi, wstawiliśmy samochód z radiostacją do stodoły, pod słomę. W tym czasie nasi
wycofywali się, a Niemcy strzelając rakietami oświetlającymi
przeszli obok nas w odległości 50-60 metrów.

	

dzin. Jego efektem pierwsi zabici, ranni
i płonące zabudowania. Po nim nastąpił
kontratak niemieckich wojsk lądowych
od strony Wrzosek i Karczowa.
Po kilku godzinach wkroczyli do wsi
estońscy żołnierze, wchodzący w skład
XX Dywizji Grenadierów SS, dowodzeni
przez oficerów niemieckich. To oni skłonili nas do natychmiastowej ewakuacji.
Odtąd wszystko toczyło się w pośpiechu. Wiele osób się pogubiło i w decydującym momencie, obrało inną drogę ewakuacji niż pozostali członkowie rodziny.
Większość wyruszyła na zachód, a tylko
nieliczni przeszli przez Odrę, na jej prawy brzeg. Oni wycierpieli najbardziej.
Uchodźcy, którzy zatrzymali się w rejonie Chróściny czy Komprachcic też
nie mieli łatwego życia. Uprzykrzali im je funkcjonariusze SA, działający na zapleczu frontu, siejąc postrach.
Przygotowano specjalne pociągi, którymi wywożono uchodźców przez Czechosłowację do Bawarii i innych landów.
Stąd w rejonie zachowało się tylko kilka
rodzin uchodźców, które uniknęły deportacji, głównie dlatego, że często zmieniali
adresy. Byli to przeważnie rolnicy marzący o szybkim powrocie do domu. Stało

Jeden z radiotelegrafistów dyżurował przy radiostacji i
utrzymywał łączność radiową ze sztabem. Pozostałych 4 żołnierzy znajdowało się w piwnicy u tego gospodarza. Karmił
nas i bardzo o nas dbał. Trochę znał rosyjski. Miał żonę i dzieci. Miał jakieś 45-48 lat.
Niedługo z drugiej strony Odry znów zagrały nasze Katiusze
i artyleria. Pojawił się nasz pułk. Generał podziękował gospodarzowi i poszliśmy na zachód. Niestety, nie zapytaliśmy gospodarza o nazwisko i nazwę wsi. Serdeczne synowskie dzięki
temu gospodarzowi. Wiemy, że był naszym serdecznym przyjacielem.
Jeśli on żyje niech odezwie się za pośrednictwem gazety
„Czerwona Gwiazda”
Były radiotelegrafista
Gordiejewicz Gordiejew
Od redakcji: Gospodarz odezwał się za pośrednictwem syna.
Jego głos przepadł jednak w radzieckiej cenzurze. Nieco później skierowano go na budowę przeprawy odrzańskiej, a po jej
zakończeniu do Huty „Łabędy”. Stamtąd wrócił po kilku miesiącach skrajnie wyczerpany i wygłodzony, uboższy o 40 kilogramów wagi. Tak mu się odwdzięczono...
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LUDZIE

na ziemi...
się to możliwe dopiero po wycofaniu się
wojsk radzieckich.
Witała nas głucha cisza
Przed nami wróciła tylko jedna rodzina. Doskonale pamiętam obraz tamtego
pobojowiska. Mnóstwo wypalonych budynków, zabitych, zaminowany teren. Żaden pies nie witał nas szczekaniem. Brnęliśmy przez błoto z dwoma rowerami, na
których mieścił się cały nasz majątek.
W domu wszystko rozszabrowane. Nie
było nawet gdzie wypakować skromnego
dobytku.
Niektóre nazwiska zniknęły ze Sławic.
Mam listę pomordowanych przez Rosjan
oraz poległych w czasie wojny. Policzyłem, że po wojnie ze Sławic wyjechało
400 osób! Sławice najwięcej mieszkańców miały w 1939 roku - 1216. Teraz jest
800. A przecież pobudowano drugie tyle
domów w stosunku do 1945 roku.
Wieś formowały dwie społeczności:
majątkowa i wiejska. Kiedyś nasz majątek był oddzielną jednostką statystyczną.
W 1926 roku w majątku mieszkało 111
osób, a we wsi 592 osoby. Pod koniec
XIX w. wybudowano w Sławicach dwie
cegielnie. Pierwsza z nich usytuowana
była na końcu ul. Rybackiej i należała
do rodziny Koening. Po wojnie wypalano w niej jeszcze cegłę. Druga, należąca
dawniej do rodziny Pason, czynna była
jeszcze do lat 90. ubiegłego wieku. Pozostały po niej tylko ruiny. Mieliśmy dobrą
glinę (z naszej cegły wybudowano wieże
kościoła św. Krzyża). Jest tam zapis, że
cegła była dostarczona ze Sławic. A na
ulicy Ceglanej był kiedyś wiatrak, który
dla miejscowych mielił mąkę. Dzisiaj pozostał on tylko na starych mapach...
Wysłuchał Dariusz Król
Sławice:
Pierwsza wzmianka o Sławicach pochodzi z 1223 r. Nosiła wtedy nazwę
Boguslave. Należną dziesięcinę płaciła kościołowi św. Krzyża w Opolu.
W 1260 r. pojawiły się dwie nowe nazwy, tj. Sclawono i Zlivici, które też kojarzone są ze Sławicami. Nazwa uległa
wielokrotnym przeobrażeniom aż do
1687 r., kiedy po raz pierwszy pojawiła
się nazwa Slawitz. Przetrwała najdłużej, do 1935 r. Wtedy zmieniono ją
na Preisdorf (od słów „Preis, preisen”
- nagroda, wielbić, chwalić - oraz przydawki „dorf” czyli wieś).

CZERWIEC

Stanisław Królikowski (26.04.1938 r. - 16.05.2012 r.)
- nauczyciel, dyrektor, samorządowiec

Dobry człowiek
Śmierć spychamy na margines
świadomości. Żyjemy jakby jej nie
było, jakby spotykała wszystkich
dookoła, lecz nigdy nie dotyczyła
nas osobiście. Gonimy, zmierzając
gdzieś przed siebie, trochę przed
nią uciekając, ale przecież tej konfrontacji nie unikniemy. Wszyscy
kiedyś umrzemy, więc za życia pamiętajmy o tych, którzy odchodzą
przed nami. Jak Stanisław Królikowski, nasz nauczyciel, dyrektor,
samorządowiec. Po prostu dobry
człowiek. Niech przemówią ci, którzy go znali.

G

dy zaczynałam pracę w szkole, on
już był nauczycielem. Szanowanym,
z charyzmą - mówi nauczycielka z ZS
w Dąbrowie Grażyna Gabriel. - Tak samo
wspomina go mój mąż - wtrąca się koleżanka, Barbara Sołęga. - Dyrektor uczył
fizyki, trudny przedmiot, ale jak ktoś kocha co robi, odnosi sukcesy. Męża na tyle
zainteresował przedmiotami ścisłymi, że
ukończył studia techniczne. Wspomina, że
to wielka zasługa pana Królikowskiego.
Kogo pytamy o św. pamięci Stanisława
Królikowskiego smuci się, ale odpowiada
chętnie. - Otwarty, prawy, wiedział czego
chciał, takich ludzi, niestety, jest coraz
mniej - zdradza zastępca wójta w gminie
Dąbrowa, Erwin Marsolek. Jeszcze raz
oddajmy głos nauczycielkom. - Wielką
wagę przywiązywał do tego, aby nie tylko mówić, ale pokazywać. Miał przebogato wyposażoną pracownię. Pamiętam
ją. Najlepsza w szkole. Ogromne biurko,
na którym odbywały się wszystkie pokazy.
Potrafił pięknie zaszczepiać dzieciom wiedzę - kontynuuje pani Grażyna
Wyobraźmy sobie zatem, że jest lekcja
wychowawcza, dzieciakom należy się kilka zdań o byłym dyrektorze szkoły. Krótko, czyli..? Paniom Grażynie i Basi nie
robi to kłopotu. „Nauczyciel, ale dobry
człowiek. Wymagający, ale chcący nauczyć
dzieci, a one to czuły. Lubił młodzież, nas
też lubił. Taktowny, nigdy nie zwracał nam
uwagi przy osobie trzeciej. Delikatny, ale
nie pobłażliwy. Pracowników rozumiał.
I jeszcze pani Barbara od siebie. - Słyszałam, że gdy naszej obecnej pani dyrektor
zaproponował bycie po imieniu, odpowie-

działa, że „dla niej zawsze będzie panem
dyrektorem”. To się nazywa szacunek.
Wywołana do tablicy dyrektor Zespołu
Szkół w Dąbrowie Jolanta Wiśniewska
też ciepło wspomina swojego poprzednika. - Znał warunki pracy szkoły, jej atmosferę. W sposób bardzo indywidualny,
a jednocześnie szalenie profesjonalny, kierował szkołą. W jego codziennej pracy widziałam głęboką wiedzę zawodową i zaangażowanie. Zawsze martwił się o młodych
nauczycieli, był przyjacielem uczniów. Będzie go nam brakowało...
Ostatnie słowo należało do wójta Marka Leji. W imieniu swoim i radnych
gminy wzruszony pożegnał na cmentarzu
w Dąbrowie byłego przewodniczącego
Rady Gminy. Dobrego człowieka.
***
Stanisław Królikowski (26.04.1938
r. - 16.05.2012 r.); urodzony w Świętochłowicach - nauczyciel, dyrektor, samorządowiec.
W roku 1962 r. zatrudniony w SP
w Dąbrowie, w latach 1971-84 zastępca
dyrektora, w latach 1984–2001 dyrektor
SP w Dąbrowie. W latach 1990-98 i 2006
– do 16.05.2012 r. radny Gminy Dąbrowa. W latach 1990–94 oraz od 2006 do
16.05.2012 r. wiceprzewodniczący Rady
Gminy. W 1994 roku objął funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, którą pełnił
przez 4 lata. Zmarł 16 maja 2012 r. w
Opolu. 19 maja pochowany na cmentarzu
w Dąbrowie. W ostatniej drodze uczestniczyły władze Gminy Dąbrowa, Radni
Gminy Dąbrowa, byli uczniowie, mieszkańcy Dąbrowy oraz znajomi.



SZKOŁY, PRZEDSZKOLA

Nakrętkomania będzie trwać

Nakrętki, zakrętki, kapsle
Zbierają dzieci z przedszkola, uczniowie w szkołach, znajomi znajomych
i przyjaciele przyjaciół. Kosz z plastikowym surowcem pojawił się w holu
Zespole Szkół w Dąbrowie i niemal
codziennie jest pełny. O co chodzi?
O nakrętki, zakrętki, kapsle, korki,
wieczka i pokrywki. Obojętny kształt
i kolor, obojętny producent. Im więcej
kapsli, korków, nakrętek, tym lepiej.
Pieniądze trafiają do wrocławskiej
kliniki hematologii dziecięcej.
Kilogram = złotówka
Dotąd udało się zebrać ponad 300 kg nakrętek. Dlaczego akurat nakrętki? Bo szkło
jest niebezpieczne, butelki plastikowe zbyt
tanie, a metal kłopotliwy w zbiórce.
Jak to wygląda? Nakrętki dostarczane są do fundacji, gdzie są segregowane,
ważone, pakowane przez wolontariuszy
i sprzedawane firmie recyklingowej, która
wpłaca środki na konto fundacji „Na ra-

tunek dzieciom z chorobą nowotworową”,
z przeznaczeniem na budowę Kliniki
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Kilogram plastikowych nakrętek to złotówka.
Co dalej z nakrętkami?
Firmy recyklingowe zakrętki przerabiają
na surowiec wtórny (plastikowy granulat),
następnie przetwarzany przez producenta
na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV
czy obudowy komputerów. Zbierając nakrętki mamy pewność, że nie wylądują one
na składowisku albo, co gorsza, w lesie.
Kto na tym korzysta?
Po pierwsze, środowisko. Butelki pozbawione nakrętek łatwo zgneść, a więc
zmniejszyć ich objętość. Pozwala to zredukować koszty transportu i składowania.
Poza tym nakrętka wykonana jest z innego materiału niż opakowanie, w związku
z czym w ramach recyklingu odpadów konieczne jest oddzielenie obu frakcji.
Po drugie, firmy recyklingowe. Dzięki
tego typu akcjom recykling odpadów jest
łatwiejszy. Nie wymaga tyle pracy i czasu,
czyli generuje mniejsze koszty procesu.
Firmy segregujące odpady dostają czysty
PET (polietylen, polipropylen), który od
razu nadaje się do przetworzenia.
Nade wszystko korzyści ma społeczeństwo. W szkołach i przedszkolach zbiórka
nakrętek jest elementem edukacyjnym.
Dziękujemy wszystkim za okazanie dobrej woli i zbiórkę nakrętek. Ze względu
na zbliżające się wakacje zachęcamy do
zbiórki we własnych domach i prosimy
o dostarczenie nakrętek do szkoły już we
wrześniu.
Renata Planert – Palak

Cała Polska czyta dzieciom

Brygadier w przedszkolu
W

ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zaproszenie do czytania przedszkolakom z Karczowa przyjął mł. brygadier Leszek Koksanowicz, pracownik Miejskiej
Komendy Straży Pożarnej w Opolu.
Honorowy gość przeczytał opowiadanie o tym, jak czujność i szybka reakcja kilkuletniego chłopca uratowała życie innym osobom. Potem przeprowadził mini-warsztaty dotyczące umiejętnego reagowania podczas zagrożenia pożarowego. Dzieci ćwiczyły rozmowę, jak należy prawidłowo wezwać Straż Pożarną. Przedszkolaki mogły zobaczyć,
a nawet przymierzyć, hełm, maskę tlenową i specjalne ubranie strażackie. Sprawiło im
to wielką frajdę. 
Kazimiera Jeziorańska

	

Strefa Młodego Kibica

Maluchy
w akcji

6 czerwca w Przedszkolu w Naroku
rozegrano mecz piłki nożnej o puchar
„Małych mistrzów piłki nożnej”. Zwyciężyła 2:1 drużyna Oliwera.

R

ozgrywki sportowe były podsumowaniem zadań, jakie postawiliśmy przed
sobą, aby lepiej przygotować się do Euro
2012. Na początku maja w przedszkolnej
sali wyznaczono „Strefę młodego kibica”,
którą uzupełniono o gadżety, plakaty, fotografie, piłki i prace dzieci. Odpowiadając
na apel Opolskiego Wicekuratora Oświaty
społeczność przedszkolna przyłączyłą się
do kampanii pod hasłem: „Polacy 2012.
Wszyscy jesteśmy gospodarzami”.
Podziękowania kierujemy pod adresem
Rady Rodziców, która ufundowała szklany
puchar, medale oraz gadżety kibica. Przedszkole zapewniło odpowiednie warunki do
rywalizacji, dekoracje, „trybuny” dla kibiców. Kuchnia przedszkolna zaserwowała
m.in. ciasta w kształcie piłek i lody. Po pokazie mody sportowej i wykonaniu hymnu
Euro 2012, nadszedł czas na rozgrywki
i zabawy sportowe.
Kulminacyjnym momentem okazał się
mini-mecz, któremu sędziował Przemysław Gajos - dyrektor PSP w Naroku.
Zwycięzcy odebrali szklany puchar i pamiątkowy dyplom z rąk Gizeli Przybyły
- dyrektorki PP w Naroku.
G. Przybyła, A. Nogas, M. Grygorowicz
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Dziękujemy, dziękujemy!

„Bajkowa łąka dla rodziny”
To tytuł festynu zorganizowanego w Przedszkolu w Chróścinie z okazji Dnia
Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca (przypadającego na 23 czerwca).

W

szystkie zaproszone osobistości, które mieliśmy zaszczyt gościć – zabawą, piosenką oraz skromnym, acz od serca
podanym poczęstunkiem - zaznaczyły swą
obecność w sposób szczególny; swoim
zaangażowaniem, wkładem materialnym,
emocjonalnym.
Byliśmy współgospodarzami tego spotkania: rodzice, dzieci oraz nauczyciele
i cały personel publicznego przedszkola
w Chróścinie.
Przyjemniej się zrobiło, gdy bawiliśmy
się wspólnie m.in. z delegacją z partnerskiego miasta gminy Lengede, włodarzami naszej gminy wraz z wójtem Markiem Leją.

Pragnę podziękować:
- Rodzicom z naszego przedszkola za
piękny dzień, wysiłek włożony w organizację, zaangażowanie, wkład materialny
i emocjonalny,
- Niezawodnym nauczycielom, wytrwałemu personelowi przedszkola.
Kieruję do wszystkich słowa uznania za
organizację i przygotowanie festynu.

Opowieści pana Kota, czyli...

Dziękuję darczyńcom i przyjaciołom
przedszkola. Składam ogromne podziękowania strażakom OSP Dąbrowa za pomoc
w organizacji festynu, także Arturowi Zdero i OSP Wrzoski za wzbogacenie programu efektownym pokazem ratowniczym.
Dziękuję mażoretkom „TUPOT” z GOKiR-u w Dąbrowie, które uświetniły program i zachwyciły pięknym występem.
Dzieci z przedszkola w Chróścinie dziękują wójtowi gminy Dąbrowa za prezent
w postaci zestawu do piłki nożnej. Dziękujemy również przedstawicielom partnerskiej gminy Lengede za atrakcyjne prezenty dla dzieci. Sprawiły nam wielką radość.
Krystyna Kuklak
Dyrektor PP Chróścina

„Kibicuję fair play”

Rajd na nogach Dzień bez przemocy
L

eśnym duktem po kniejach i polanach” - pod takim hasłem
Świetlica w Dąbrowie razem z GOKiR-em zorganizowała
dzieciom sobotnie przedpołudnie. Dzieciaki dzielnie maszerowały po okolicach Dąbrowy. - Było super - chórem dziękowały
rozchodząc się do domów.
Piesze wędrówki po lesie to domena Tadeusza Kota. Ten leśnik z Dąbrowy kocha chodzić po lesie, zna każde jego źdźbło
i co najważniejsze, uwielbia opowiadać o tym dzieciom. A dzieci
kochają go słuchać. - No wiara, wszyscy za mną do lasu, nazbieramy suchego drzewa na ognisko, pokażę wam, które jest najlepsze - dowodził akcją „rozpalania ogniska”. Kilka minut i paliło
się ognisko, nad którym zmęczone wędrówką dzieci piekły kiełbaskę. A przewodnik nie pozwalał zapomnieć o sobie, ze swadą
opowiadając przyrodnicze dowcipy. Wiara się śmiała, jadła, a gdy
wszyscy już mieli dosyć, do akcji wkroczyła... straż pożarna. Tak
nazwaliśmy chłopców, którzy w pobliskim stawie napełniali wodą
butelki po mineralnej. Ognisko trzeba było przecież ugasić...
- Następne spotkanie w lipcu? - zapytał Tadeusz Kot. - Będziemy w komplecie - radośnie przekrzykiwały się dzieci. Nie mamy
podstaw, aby myśleć, że zmienią zdanie!
(d)

5

czerwca w szkole w Chróścinie obchodzono Dzień Szkoły
bez Przemocy pod hasłem „Kibicuję fair play”. Gościem była
Agnieszka Zagola, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Opolu, z którą szkoła rozpoczęła współpracę. Uczniowie zapoznali się z materiałami informacyjno-edukacyjnymi
Agencji Rynku Rolnego.
Goście i społeczność szkolna obejrzeli ciekawą prezentację
multimedialną na temat historii i zasad kibicowania fair play,
przygotowaną przez uczniów klasy II J. Następnie przedstawiciele klas wzięli udział w konkursie wiedzy o sporcie. Młodzież
wykonała wspaniałe rysunki kibica w rzeczywistych rozmiarach,
makijaże twarzy kibiców reprezentacji i przypomniała sobie zasady zdrowego odżywiania.
Mimo niesprzyjającej pogody odbyły się wyścigi rzędów, tradycyjna konkurencja z rzucaniem jajek i turniej piłkarski, w którym zwyciężyła drużyna z klasy II J. Klasa III G wygrał turniej
„Kibicuję fair play”.
(red)
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
CZERWIEC



NASZE SUKCESY

W kwietniu Stowarzyszenie Miłośników Chróściny zostało laureatem VII
edycji Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Złożony
projekt „Cztery Pory Roku” otrzymał
grant w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na budowę altany w Parku w Chróścinie.

Miłośnicy mogą być dumni

Altana palce lizać
D

wa tygodnie trwały czynności związane z podpisaniem umowy pomiędzy stronami, uzgodnienia z wykonawcą
i inne czynności urzędowe, zanim pieniądze wpłynęły na konto organizacji.
W harmonii z otoczeniem
Miesiąc później w naszym parku stała
już zamontowana altana. Altana dwuczęściowa łączona stanowi wizualnie całość
i idealnie harmonizuje się z otoczeniem.
To kolejny krok w kierunku stworzenia
przyjaznej atmosfery w parku. Usytuowana w głębi, nieopodal placu grillowego stanowi mini kompleks rekreacyjny. Chęci nie brakuje, ale prace muszą

być dostosowane do naszych możliwości finansowych. Jakie one są? Oprócz
funduszu sołeckiego? Wieś sama musi
pracować na swój wizerunek. To trudna
i mozolna praca społeczna mieszkańców.
Teraz park budzi się do życia. Mieszkańcy już korzystają z nowo postawionej
altany, która pozwala mile spędzić letnie
popołudnia i wieczory.
Pieniądze na altanę
Wartość inwestycji to ok. 26 tys. (10
tys. zł - grant, jaki Stowarzyszenie Miłośników Chróściny uzyskało w programie
ogólnopolskim Razem Możemy Więcej,
7,5 tys. zł z ubiegłorocznej nagrody Urzę-

Zdolnej młodzieży nie brakuje

Potyczki z matematyką

Zdolni i ambitni uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w różnych konkursach
matematycznych. 29 marca B. Jóźków (uczeń II klasy gimnazjum) uczestniczył w III
etapie Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla klas trzecich gimnazjum, który
odbył się w gmachu Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.

9

maja odbył się w niemodlińskim gimnazjum konkurs „Para może więcej”.
Wzięło w nim udział czworo naszych uczniów: A. Cebulla, A. Zielińska, T. Gruca
i B. Jóźków zajmując II i IV miejsce na 17
startujących par.
„Potyczki ze statystyką” to konkurs organizowany po raz trzynasty w PG nr 5

w Opolu. Nasi uczniowie często biorą w
nim udział. W tym roku uczennice: A.
Poślińska i M. Stępień zajęły III miejsce
na 11 par. W konkursie, oprócz zadań matematycznych, dziewczęta zmierzyły się
z tematyką sportową i Euro 2012. Długo
plasowały się na II miejscu za gimnazjum
nr 9 w Opolu. W finale lepsi okazali się

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,
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du Marszałkowskiego „Najlepszy Start w
Odnowie Wsi”, 500 zł ze środków własnych organizacji, pozostała część (8 tys.
zł) to środki zebrane przez Klub Wędkarski podczas zbiórki złomu i makulatury
od naszych mieszkańców, środki pochodzące od sponsorów oraz niefinansowa
praca własna.
W najbliższych dniach zostanie zamontowana tablica informacyjna, którą
wykonał Andrzej Hanack. Patronat nad
dokumentacją pełni Stowarzyszenie, ale
nadzorowanie prac zawdzięczamy szefowi
Klubu Wędkarskiego - Józefowi Malik.
k.golebiowska-jarek
chłopcy. Więcej na temat konkursu na stronie snm.opole.pl (potyczki ze statystyką).
W Międzynarodowym
Konkursie
„Kangur” uczniowie naszej szkoły zmagają się od dawna. W tym roku nagrodę
pierwszego stopnia otrzymał D. Stefan
(uczeń klasy VI). Nagrodę II stopnia
otrzymali: W. Karakuła, J. Matuszewski (uczniowie szkoły podstawowej) oraz
gimnazjaliści T. Gruca i B. Jóźków. D.
Stefan jest również finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas VI.
12 czerwca w Czarnowąsach odbędzie
się konkurs dla szkół podstawowych. Naszą reprezentować będą: A. Rudyk i J.
Matuszewski. Życzymy im powodzenia.
M. Oberska – Rencz

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:
kolor 1. strona - 3 zł brutto/ 1 cm2; str. 2., 11. i 12. - 2,50 zł
brutto/ 1 cm2 ; strony czarno-białe - 1,50 zł brutto/ 1cm2.
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Z ŻYCIA GMINY

Nadal wygląda jak ruina, ale...

Pałac w Naroku

wypięknieje?

Już nie możemy pisać i mówić, że w pałacu
(kilkanaście lat temu opuścili go ostatni lokatorzy, byli pracownicy PGR-u) nic się nie dzieje. Przekonaliśmy się o tym na własne oczy.

Z

a trzy lata w hrabiowskich włościach odbędzie się pierwsze
przyjęcie. Czterdzieste urodziny chce tam obchodzić właściciel pałacu” - tak na łamach NTO obiecywał nowy posiadacz
pałacu w Naroku, przedsiębiorca z Głubczyc Karol Galara.
A było to w 2007 roku. „Czasem ktoś przyjedzie wykosić trawę”
- mówiła po kolejnych dwóch latach mieszkanka jednego z okolicznych domów. Ale mamy 2012 rok i kilkanaście minut spaceru
po wnętrzu pałacu (zajmuje około 1000 metrów kwadratowych
pomieszczeń i salonów) wystarczyło, abyśmy zobaczyli, że zaczyna on ponownie żyć. Wprawdzie nawet mało wytrawne oko
dostrzega ogrom pracy, jaką trzeba tam wykonać, ale przecież
najważniejsze, że po kilku latach coś drgnęło.

Restauratorzy wynajęci przez Karola Galarę skupili się przede
wszystkim na podparciu sufitów i zabezpieczeniu tych miejsc,
które są w najgorszym stanie. Zabezpieczono także wieżę (fot.
u góry), na którą się wdrapaliśmy, robiąc przy okazji kilka widokowych zdjęć (fot. u dołu). Piwnice pałacu, są ciągle surowe.
Bije z nich chłód i tylko możemy sobie wyobrazić, jak wielka
to będzie przyjemność przechadzać się po nich, gdy odzyskają
należną im świetność.
Z niecierpliwością czekamy, aby jeden z najpiękniejszych
onegdaj obiektów w gminie Dąbrowa, znowu zaczął świecić pełnym blaskiem.
(red)
Historia pałacu w pigułce

W 1752 r. właścicielką majątku była hrabina Luisa Eleonora von
Beess z domu von Skerbrnsky. W 1784 r. nowym właścicielem
został major królewskiej gwardii Gottlob Albrecht von Saurma.
Na początku XIX w. posiadłość przeszła w ręce starosty Reinharda. Jego córka, generałowa von Schmiedeberg, odsprzedała ją
braciom Guradze w roku 1834 (lub 1844). Doprowadzili oni do
upadku majątku. 26 maja 1858 r. kupił go Friedrich Wichelhaus
i całkowicie przebudował pałac w stylu anglikańsko-bizantyjskim.
W styczniu 1945 r. Rosjanie umieścili w pałacu sztab wojskowy.
Po wojnie znajdowały się w nim mieszkania pracowników PGR.

Festyn w Naroku

Spotkanie przyjaciół
Pod koniec maja społeczność z Naroka i okolic cieszyła się własnym festynem sportowym. Było sympatycznie,
trochę biesiadnie, a trochę sportowo.
Można ich pokonać
Kulminacją i największym magnesem
festynu był piłkarski mecz Polska - Niemcy. Nikogo nie musimy przekonywać, jaki
ciężar gatunkowy noszą takie potyczki.
Nieważne, czy na szczeblu reprezentacyjnym, czy tylko wiejskim. W Naroku okazało się, że naszych zachodnich sąsiadów
można jednak pokonać, czego oczywiście
życzymy podczas Euro 2012 podopiecznym Franciszka Smudy. Po 90 minutach
gry było 2-2, a o zwycięstwie zadecydować
miały rzuty karne. Piłkarze z LZS Narok

CZERWIEC

z „wapna” strzelali celniej i to im przypadł
okolicznościowy puchar dla zwycięzców.
Po spotkaniu przegrani jednak wcale nie
rozpaczali, doskonale zdając sobie sprawę,
że była to wyłącznie fajna zabawa dobrych
przyjaciół. Gospodarze okazali się bardzo
gościnni, bowiem zadbano, aby puchar
ofiarować również za drugie miejsce. Wyróżniono także najlepszego zawodnika,
którym został gość z Niemiec.

pieczonego prosiaka oraz zabawy tanecznej. Wzruszające były spotkania starych
znajomych, którzy ostatni raz widzieli się
jako dzieci.
Przyjaciele z Niemiec do Naroka przywieźli prezenty dla miejscowej drużyny
piłkarskiej. Kurtki sportowe podobały się
każdemu bez wyjątku!
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania festynu.
(r)

„Stare, dobre czasy”
Wszyscy mieli to samo wrażenie - nie
wynik sportowy, a okazja do spotkania
po latach była największą wartością meczu, jak i całego festynu. Niekończące się
rozmowy, wspominanie „starych, dobrych
czasów”.Wszystko w atmosferze pikniku,
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Atrakcją quizu była piłka z autografem Kuby Błaszczykowskiego

Piotruś Ekspertem
Euro 2012!

8 czerwca, w dniu rozpoczęcia EURO
2012 rozstrzygnięty został quiz pt.
„Zostań Ekspertem Euro 2012 w Dąbrowie” organizowany przez Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji. Finaliści,
wyłonieni w eliminacjach szkolnych,
musieli odpowiedzieć na 20 pytań.
Znakomicie wypadli uczniowie z Dąbrowy, którym przypadło całe podium.
Zwyciężył Piotr Bil, który poprawnie
odpowiedział na 18 pytań. Minimalnie
przegrał z nim Kamil Swendrowski, a
po dogrywce - trzecie miejsce wywalczył Fabian Eszik.

B

yło po co wytężać umysły, bowiem
triumfator w nagrodę otrzymał dwie
gry komputerowe (FIFA 12 i Euro 2012)
ufundowane przez Wójta Marka Leję oraz

nagrodę specjalną: piłkę z autografem kapitana reprezentacji Polski, Kuby Błaszczykowskiego. Za ten prezent dziękujemy
trenerowi LZS Mechnice, Krystianowi
Golcowi, który ofiarował dodatkowo jesz-

cze dwie futbolówki i kilka innych piłkarskich gadżetów. Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Dąbrowie ufundował nagrody za 2. i 3. miejsce. Kamil otrzymał
efektowną bluzę z nadrukiem Euro 2012,
natomiast Fabian pendrive z limitowanej
serii Euro 2012.
- Nie wiem, czy odpowiedziałbym poprawnie na tak dużo pytań, jak laureat, a
przecież sam uwielbiam piłkę i uważam się
za wielkiego fana. Tym bardziej gratuluję
Piotrusiowi, ale także wszystkim pozostałym finalistom - powiedział po konkursie
wójt Marek Leja.
(red)
Powyżej zwycięzca Piotr Bil
w trakcie rozwiązywania testu.
Poniżej pamiątkowe zdjęcie
wszystkich finalistów.
Najlepsza „11” quizu:
1. Piotr Bil
(ZS Dąbrowa)
2. Kamil Swendrowski (ZS Dąbrowa)
3. Fabian Eszik
(ZS Dąbrowa)
4. Bartosz Polok
(ZS Chróścina)
5. Beniamin Biskup (ZS Chróścina)
6. Marcin Marciniszyn (PG Żelazna)
7. Łukasz
Szczepańczyk
(ZS Chróścina)
8. Michał Młynek
(PSP Narok)
8. Daniel Kotula
(ZS Chróścina)
10. Patryk Nazimek (ZS Dąbrowa)
11. Patryk Bojdak
(PSP Narok)

Co, gdzie, kiedy w naszej gminie?

Zaproszenia na festyny
22.06.2012
		
19.30
		
23.06.2012
10.00
14.00
14.30
24.06.2012
15.00
18.00
30.06.2012
14.30
17.30
19.30
14-15.07.2012

Recital
Ciepielowice
Studia Piosenki
Recital piosenki
Agnieszki Osieckiej
Festyn Dębowy
Dąbrowa
Turniej piłkarskich „6”
Mecz Radni-Urzędnicy
Program artystyczny
IV Festyn Wędkarski Chróścina
Zawody wędkarskie
Kabaret z Warmątowic
Piknik rodzinny
Nowa Jamka
Koncert „Rodzina nade wszystko”
Turniej rodzinny
Zabawa taneczna
740-lecie Prądów
Prądy

RELAMA PŁATNA

Igrzyska wojewódzkie

Gminna koszykówka

W

bieżącym roku szkolnym gimnazjaliści ze szkół naszej gminy
dokonali nie lada sportowego wyczynu.
Trzy drużyny koszykarskie znalazły się
w Wojewódzkich Finałach Igrzysk LZS
Szkół Wiejskich. Drużyna dziewcząt
z Zespołu Szkół w Chróścinie zdobyła
w nich brązowy medal, drużyna chłopców z Zespołu Szkół w Dąbrowie zdobyła medal srebrny, natomiast mistrzem
województwa została drużyna chłopców
prowadzona przez Grzegorza Fieca z ZS
w Chróścinie. Koszykarscy mistrzowie
zdobyli również srebrny medal w piłce
siatkowej. Gratulujemy!

