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18 kwietnia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie byliśmy świadkami wręcze-
nia okolicznościowych medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Na str. 2 relacja ze spotkania oraz okolicznościowe zdjęcie wszystkich 
jubilatów z wójtem i pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego.
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            Z ŻYCIA GMINY            

Ładniej,	nowocześniej,	praktyczniej!
Mieszkańcy gminy zapewne zauważyli, 

że od kilku tygodni w Urzędzie Gminy jest 
pewna zmiana. Właśnie dla nich przy wej-
ściu do Urzędu uruchomiono Kasę i Biuro 
Podawcze. - Ludzie, jak wchodzą, rzeczywi-
ście zauważają zmianę na lepsze. Bardzo im 
się podoba, mówią, że jest o wiele estetycz-
niej. Ale są i tacy, którzy z przyzwyczajenia 
szukają kasy w starym miejscu - mówi Ma-

ria	Bacajewska (na zdjęciu z lewej u dołu). 
Mieszkańcy chwalą też możliwość dokony-
wania opłat za pomocą kart kredytowych, 
co wcześniej nie było możliwe. Większość 
wprawdzie nadal woli tradycyjną „gotów-
kę”, ale zwolenników plastikowych kart sta-
le przybywa.
	Medale,	szampan,
czyli	piękna	uroczystość
Aż 11 par świętujących 50-lecie poży-

cia małżeńskiego zostało zaproszonych do 
Urzędu Gminy w Dąbrowie. W imieniu pre-
zydenta RP wójt Marek	Leja wręczał jubi-
latom medale  kwiaty za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Na zdjęciu bohaterzy uroczysto-
ści. Ze względów zdrowotnych nie mogli się 
zjawić Państwo Jabłonka, Baron i Karol Ste-
in. Lista jubilatów: Eryk	i	Elżbieta	Adam-
ski (Dąbrowa), Helga	i	Kurt	Baron (Mech-
nice), Renata	 i	 Henryk	 Bartel (Sławice), 
Janina	 i	 Ryszard	 Gawin (Ciepielowice), 
Anneliesa	 i	 Rudolf	 Glomb (Mechnice), 
Lucja	 i	 Paweł	 Jabłonka (Sławice), Lydia	

i	Gerhard	May (Chróścina), Lidia	i	Alfred	
Sikora (Mechnice), Helena	 i	 Karol	 Stein 
(Narok), Krystyna	i	Alfred	Szesny (Narok), 
Ingeborga	i	Richard	Wieschalla (Chróści-
na). - Na taki medal zapracować i zasłużyć 
chyba najtrudniej. 50 lat trzeba się starać. 
Wszystkim Państwu pięknie i serdecznie gra-
tuluję - powiedział przy szampanie, kawie, 
herbacie i ciastku wójt. Podczas kilkudzie-
sięciominutowego spotkania jubilaci naj-
chętniej wspominali oczywiście stare dzieje. 
A jakże, porównując je do dnia dzisiejszego.
Nie	bójmy	się	cyfryzacji
W związku z otrzymanym pismem od 

Wojewody Opolskiego dotyczącym proce-

su cyfryzacji telewizji sygnału analogowe-
go, który nastąpił  na terenie województwa 
opolskiego 22 kwietnia 2013 r., Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że 
pomimo szerokiej akcji informacyjnej pro-
wadzonej wieloma kanałami komunikacji ze 
społeczeństwem, wiele osób, w szczególno-
ści samotne, starsze i niepełnosprawne, ma 
poważny problem w tej kwestii. Mając po-
wyższe na uwadze, w/w osoby mogą zgłosić 
problem związany z cyfryzacją w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Dąbrowie, u sołtysa  
bądź w najbliższej jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 
Liść	Dębu	zaprasza
wszystkich	chętnych!
Weź udział w XIV Wojewódzkim Festi-

walu Artystycznym „Liść Dębu”. W tym 
celu wyślij zgłoszenie do 2 maja 2013 r. 
pod adres: Zespół Szkół, ul. Szkolna 9, 
49-120 Dąbrowa; tel/fax 077 40 20 435; 
e-mail: festiwaldabrowa@gmail.com.

(r)

Newsletter Gminy Dąbrowa

Jubilatom 200 lat!
Od 15 do 19 kwietnia we wszystkich sołectwach Gminy Dąbrowa czynne 
były punkty informacyjne, w których można było zapoznać się z nowymi 
uregulowaniami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Z pomo-
cą pracowników Urzędu Gminy można też było wypełnić deklarację. Na 
stronie 4 zapis najważniejszych pytań od mieszkańców z tych spotkań 
oraz nasze odpowiedzi. Na stronie 5 publikujemy także materiał infor-
macyjny, czyli jak segregować odpady. Te dwa tematy oczywiście miesz-
kańców Gminy interesują obecnie najbardziej, ale przecież nie tylko nimi 
żyliśmy przez ostatnie tygodnie. Zapraszamy do lektury całej gazety!
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Symbolicznie, bo wraz z nasta-
niem kalendarzowej wiosny, przy 
ZS w Chróścinie wójt Gminy Dą-
browa Marek Leja i licznie zapro-
szone grono gości spoza gminy, 
dokonało uroczystego otwarcia 
naszego Orlika. Dwupoziomowy, 
jak wszyscy podkreślali piękny i 
nowoczesny, ma służyć wszyst-
kim miłośnikom sportu w Gmi-
nie Dąbrowa. I przede wszystkim 
o tym rozmawialiśmy z dwoma 
opiekunami obiektu (w sumie bę-
dzie ich czterech), Grzegorzem 
Fiecem i Małgorzatą Steciuk.
-	 Wstęga	 przecięta,	 oficjalne	 otwarcie	

Orlika	 już	 za	 nami.	 Teraz	 chciałoby	 się	
tylko	rzec	-	„do	roboty”!

M.S.: - Marzył nam się taki obiekt, więc 
teraz będziemy stawać na głowie, aby przez 
okrągły tydzień tętnił pełnią życia. Intuicja 
podpowiada, że nie będzie problemu.
-	Młodzież	 i	 starsi	 będą	 garnąć	 się	 na	

Orlika?	Skąd	ta	pewność?
G.F.: - W dniu otwarcia było zimno, ale 

gdy udostępniliśmy obiekt, uczniowie wbie-
gli na niego niczym szarańcza. Każdą prze-
rwę międzylekcyjną wykorzystywali, aby 
tam pobiegać, pobyć. Czy potrzebna jest lep-
sza rekomendacja?!
-	To	był	pierwszy	dzień.	Emocje,	ekscy-

tacja.	Taki	tłok	będzie	zawsze?

M.S.: - Orlik był wyczekiwany, a gmina 
znana jest z tego, że stawia na sport. Nie boję 
się o frekwencję, zresztą sygnały i zapytania 
o możliwość korzystania z Orlika tylko to 
potwierdzają. Obiekt powstał przy szkole, 
co daje gwarancję, że będzie żył podwójnym 
życiem. W godzinach rannych i wczesno po-
południowych i potem, aż do wieczora.
-	Możemy	zdradzić	trochę	szczegółów?
G.F.: - W tygodniu do godzin popołudnio-

wych „rządzą” uczniowie szkoły. Zgłosiły 
się już także drużyny piłkarskie na popołu-
dnia. W poniedziałki juniorzy z Mechnic, we 
wtorki seniorzy, w środy Wrzoski, w czwart-
ki Dąbrowa, a w piątki Żelazna.
-	Rozumiem,	że	mówimy	o	naszych	LZS-

ach?	A	inni?
G.F.: - Jest potężne zainteresowanie dzie-

ciaków klas I-III, więc oficjalnie już ogła-

szam, że będzie piłkarska szkółka. Nazwę 
drużyny wymyślimy z dzieciakami.
-	Słyszałem,	że	w	„nogę”	chcą	grać	 też	

dziewczyny.
M.S.: - Już grają (na zdjęciu)! Sam więc 

pan widzi, że bez Orlika ani rusz!
-	 Zatem	 przypomnijmy	 sobie	 jego	 po-

czątki,	 gdy	 w	 tym	 miejscu	 były	 tylko...	
chaszcze.	 Podczas	 oficjalnego	 otwarcia	
wójt	Marek	Leja	dziękował	też	panu.

G.F.: - Pewnie chodziło o to, że byłem jed-
nym z tych, którzy rzucili hasło zbudowania 
Orlika u nas.

M.S.: - Zapewne dziękował też Grześkowi 
za jego wielkie sportowe zaangażowanie dla 
Gminy. Grzegorz jest pozytywnie zakręcony 
na punkcie sportu.
-	A	jak	to	było	z	tym	rzuceniem	hasła	o	

Orliku?
G.F.: - Chyba w 2008 roku odbył się w 

naszej szkole kiermasz. Z radnymi Alfre-
dem Biskupem i Georgiem Gonschiorem 
wyszliśmy na dwór i stanęliśmy na wprost 
wspomnianych chaszczy. To chyba wtedy 
powiedziałem „róbmy Orlika, wszyscy do-
okoła robią”. I tyle ode mnie, więc skrom-
niutko. Resztę zrobili mądrzejsi ode mnie, a 
efekt jest piorunujący. Zamiast obrzydliwych 
krzaków piękny, zieloniutki obiekt sportowy. 
Goście odwiedzający nas podczas ceremonii 
otwarcia Orlika mieli rację mówiąc, że „w 
Chróścinie jest najładniejszy z całego wo-
jewództwa!” Wiem co mówię, sporo ich 
już obejrzałem. A my tylko nie możemy ni-
czego... schrzanić. Byłby to niewybaczalny 
grzech, gdyby taki obiekt miał się marno-
wać. Ale przecież to wykluczone! Wszyscy 
się o tym przekonamy. Rozmawiał	(dk)

Piłka nożna, koszykówka, siatkówka, ale nie tylko

Orlik codziennie!

Ku uciesze fanów piłki ruszyły rozgrywki ligowe. W okręgówce Mechnice zwy-
ciężyły dwukrotnie (4-2 z Unią i 6-1 z Widawą) oraz poległy 2-3 z Jemielnicą.  
W A klasie Karczów ograł 4-3 Tor, ale nie dał rady Brynicy (0-2). W A klasie 
totalny falstart Prądów (0-1 z Tempem, 4-9 z Odrą II i 0-9 z Prószkowem), dwa 
zwycięstwa Dąbrowy II, a wiceliderem pozostają Wrzoski (wygrana i remis).

Wiosna w ligowej piłce

Klapa Prądów
Klasa	okręgowa;	grupa	opolska	I

1. KS Krasiejów 18 40 54-24
2. Stal Brzeg 18 40 58-23
3. Start II Namysłów 18 33 36-24
4. Start Dobrodzień  18 31 27-25
5. Naprzód Jemielnica 18 29 46-42
6. Widawa Lubuska 18 29 42-43
7. Silesius Kotórz Mały 18 28 30-33
8. Unia Murów 17 25 24-26
9. LZS RUDNIKI 18 24 33-35
10.	LZS	MECHNICE	 18	 ��	 5�-50
11. Źródło Krośnica 18 20 39-32
12. Skalnik Tarnów Op. 18 19 35-63
13. Unia Kolonowskie 18 19 35-53
14. LZS Rybna 18 18 32-35
15. LZS Proślice 18 16 34-56
16. LZS Przywory 18 14 29-43

Klasa	A;	grupa	Opole	III
1. LZS Kup 15 39 38-3
2. LZS Brynica 15 34 40-18
3. LZS Popielów 15 30 35-21
4. Stal Osowiec 15 29 34-21
5. Rodło Opole 15 24 34-26
6. Gazownik Wawelno 15 22 32-30
7. Start Siołkowice St. 15 20 38-32
8. Rudatom Kępa 15 18 29-28
9. Victoria II Chróścice 15 18 41-45
10. LZS Luboszyce  15 17 35-58
11.	Bongo	KARCZÓW	15	 14	26-46
12. LKS Chmielowice 15 12 25-38
13. TOR II Dobrzeń W. 15 12 23-35
14. Groszmal Opole 15   5   5-34

Klasa	B;	grupa	Opole	II
1. Odra II Opole 13 34 70-13
�.	LZS	WRZOSKI	 1�	 �0	44-19
3. Polonia Prószków 13 26 47-17
4.	MECHNICE	II	DĄBR.	 1�	 �4	�6-�7
5. Tempo Opole 14 24 31-20
6.	LZS	PRĄDY	 14	 ��	�7-51
7. Swornica II Czarnow. 13 17 37-35
8. LZS Przechód 13 16 24-40
9. Delta Bielice 13 15 28-55
10. LZS Komprachcice 13 11 22-35
11. Gazownik II W. 13   7 19-36
12. LZS Malerzowice 13   3 28-75
Huragan	 Grabin	 wycofał	 się	 przed	
rozpoczęciem	rozgrywek.

Klasa	B;	grupa	Opole	III
1. LZS Skorogoszcz 11 29 38-15
2. LZS Przysiec 12 23 47-29
3. LZS Golczowice 12 23 31-20
4. Polonia Karłowice 11 21 41-22
5.	LZS	ŻELAZNA	 11	 �0	 �9-18
6.	LZS	SŁAWICE	 11	 16	 �5-�4
7. Odra Mikolin 12 14 27-40
8.	LZS Świerkle	 12 13 19-23
9.	LZS	SKARBISZÓW	 11	 		7	 11-�0
10.	LZS	NIEWODNIKI	 11   5 12-34
11. Bizon Kurznie 12   5 14-59
LZS	Narok	wycofał	się	po	9.	kolejce	
(wyniki	 anulowane).	Bizon	Kurznie	
wycofał	się	po	rundzie	jesiennej.

TABELE grup, w których grają nasze drużyny (stan na 22.04.2013 r.)
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Od 15 do 19 kwietnia we wszyst-
kich sołectwach Gminy Dąbrowa 
czynne były punkty informacyjne, 
w których można było zapoznać się 
z nowymi uregulowaniami w zakre-
sie gospodarki odpadami komunal-
nymi. Pracownicy Urzędu Gminy 
pomagali wypełnić deklarację oraz 
odpowiadali na pytania. Poniżej za-
pis najciekawszych z nich.
Pytanie:	1. Od kiedy zacznie obowiązy-

wać nowy system gospodarowania odpa-
dami w Gminie Dąbrowa?
Odpowiedź:	Od 1 lipca 2013 r.
Pytanie:	�. Czy aktualnie obowiązujące 

umowy na odbiór odpadów komunalnych 
po 30 czerwca same stracą ważność?
Odpowiedź:	Nie. Umowy należy wypo-

wiedzieć pisemnie, z zachowaniem okre-
ślonego w umowie okresu wypowiedzenia 
– tak aby umowa wygasła po 30.06.2013 r.
Pytanie:	�. Do kiedy należy składać de-

klarację o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami?
Odpowiedź:	Pierwszą deklarację nale-

ży złożyć w Urzędzie Gminy do 30 kwiet-
nia br. Każda kolejna deklaracja będzie 
składana w przypadku powstania zmiany 
będącej podstawą naliczenia opłaty w ter-
minie 14 dni od powstania zmiany (np. 
zmiana liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość, zmian stawek opłat za go-
spodarowanie odpadami).
Pytanie:	4. Czy w deklaracji o wysoko-

ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
należy wskazać liczbę osób zameldowa-
nych czy zamieszkujących?
Odpowiedź:	 Należy podać faktyczną 

liczbę osób zamieszkujących na nierucho-
mości. Osoba zameldowana na stałe pod da-
nym adresem, ale mieszkająca gdzie indziej 
zobowiązana jest zadeklarować się na nieru-
chomości, na której faktycznie zamieszkuje.
Pytanie:	5. Muszę segregować odpady?  

Odpowiedź:	 Nie jest to konieczne. 
Opłata  za gospodarowanie odpadami jest 
wtedy podwyższona (o 100 %), w odnie-
sieniu do stawki za selektywne gromadze-
nie odpadów na nieruchomości.
Pytanie:	6. Co stanie się, gdy właściciel 

nieruchomości zadeklarował segregowa-
nie odpady, a tego nie robi?
Odpowiedź:	Firma, która będzie świad-

czyła usługę odbioru odpadów będzie 
informować UG Dąbrowa o nieprawid-
łowościach, w tym o właścicielach nieru-
chomości, którzy do pojemnika na odpady 
zmieszane wrzucają odpady, które muszą 
być wysegregowane. W przypadku stwier-
dzenia, że odpady nie są segregowane, 
zostanie wydana decyzja administracyjna 
o nałożeniu na właściciela nieruchomości 
wyższej opłaty.
Pytanie:	 7. Czy właściciele nierucho-

mości będą pisemnie informowani o ko-
nieczności i terminach ponoszenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami?
Odpowiedź:	Właściciel nieruchomości, 

który złożył prawidłowo wypełnioną de-
klarację o wysokości opłaty, ma obowią-
zek tę opłatę uiszczać w ustalonych termi-
nach, bez wezwania. W gminie Dąbrowa, 
celem ułatwienia wnoszenia opłaty, zosta-
ną dostarczone Państwu druki wpłat.
Pytanie:	 8. Jaka będzie częstotliwość 

wywozu odpadów? 
Odpowiedź:	 Harmonogram częstotli-

wości wywozu odpadów z nieruchomości 
zostanie opracowany  i dostarczony miesz-
kańcom przez firmę, która będzie odbierać 
odpady. 
Pytanie:	9. Do którego pojemnika mogę 

wyrzucać popiół? 
 Odpowiedź:	 Popiół (ale nie gorący!) 

wrzucamy do pojemnika przeznaczone na 
odpady zmieszane.
Pytanie:	 10. Czy właściciel nierucho-

mości będzie zobowiązany do zakupienia 

pojemników i worków na odpady komu-
nalne we własnym zakresie czy też będzie 
możliwa dzierżawa pojemników od Gmi-
ny lub firmy świadczącej usługę odbioru 
odpadów komunalnych? Jakie będą koszty 
dzierżawy poszczególnych rodzajów po-
jemników? 
Odpowiedź:	 Nowelizacja ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, która obowiązuje od dnia 6 marca 
2013 r., dopuszcza przejęcie obowiązku 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki 
na odpady komunalne przez Gminę. W 
Gminie Dąbrowa opłata za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi obejmuje 
wyposażenie nieruchomości w pojemniki 
oraz worki.
Pytanie:	11. Gmina Dąbrowa świadczy 

usługi dodatkowe, m.in. odbiór zwiększo-
nej ilości odpadów zmieszanych. Kiedy i 
jak należy zgłosić taką usługę?
Odpowiedź:	 Usługi dodatkowe na-

leży zgłaszać pisemnie, minimum 7 dni 
roboczych wcześniej, przed planowanym 
odbiorem odpadów (uzależnione jest to 
również z harmonogramem odbioru od-
padów w poszczególnych sołectwach) w 
Urzędzie Gminy Dąbrowa. Do celów zle-
cenia dodatkowych usług, przygotowano 
specjalny druk takiego zamówienia.
Pytanie:	1�. Jaki będzie sposób nalicza-

nia opłat za odbiór odpadów od  właścicie-
li nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunal-
ne, np. ze sklepów, zakładów rzemieślni-
czych?
Odpowiedź:	W tym zakresie nie wpro-

wadzono zmian. W dalszym ciągu właś-
ciciel nieruchomości niezamieszkałej, ma 
obowiązek posiadania umowy na odbiór 
odpadów z firmą, która posiada w naszej 
Gminie zezwolenie (wpis do działalności 
regulowanej ) na realizację takich usług.

(gw)

WÓJT  GMINY  DĄBROWA 
OGŁASZA

1. O przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru w re-
jonie cmentarza w Prądach.
2. O przystąpieniu do przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddzia-

ływania na środowisko miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru w rejonie cmenta-
rza w Prądach.

Obszar planu miejscowego, oznaczony 
na załączniku graficznym do uchwały,  
obejmuje tereny działek nr:  96/1, 96/2, 
97/2, 97/3, 97/4 (obecny cmentarz), 102/2 
oraz części terenów działek nr: 102/3  i 
102/5 z k.m. 1 w Prądach.

Zainteresowani mogą składać wnioski 
do  ww. planu miejscowego oraz  uwagi i 
wnioski do strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko planu miejscowego 
do dnia 20 maja 2013 r.
Na	 stronie	 www.gminadabrowa.pl,	

w	 Biuletynie	 Informacji	 Publicznej,	
w	 zakładce	 „OGŁOSZENIA	 �01�”	
zamieszczona	 została	 pełna	 wersja	
ogłoszenia.

W sołectwach Gminy Dąbrowa o nowej ustawie śmieciowej

Wy pytacie - my odpowiadamy
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1. PAPIER, TEKTURA 
I OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE

● kartony, pudełka kartonowe,
● gazety, czasopisma, kolorowe maga-

zyny, katalogi,
● gazetki reklamowe, papierowe ulot-

ki, prospekty,
● zeszyty, stare książki,
● torebki papierowe, papier pakunko-

wy,
● tektura falista,
● opakowania wielomateriałowe po 

napojach, mleku (tzw. tetra paki).

2. SZKŁO

● butelki szklane po napojach, 
● słoiki po przetworach,
● szklane opakowania po kosmetykach.

3. TWORZYWA SZTUCZNE

● butelki plastikowe po napojach,
● butelki plastikowe po kosmetykach i 

środkach czystości,
● kubki plastikowe po produktach spo-

żywczych,
● folie opakunkowe, torebki foliowe,
● puszki po napojach, po konserwach
● kapsle, metalowe zakrętki,
● drobny złom

4. ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI

● obierki warzyw i owoców, resztki 
warzyw i owoców,

● skorupki jajek, łupiny orzechów,
● resztki jedzenia natury roślinnej,
● fusy po kawie i herbacie wraz z pa-

pierowym filtrem,
● drobne odpady ogrodowe, resztki 

kwiatków doniczkowych i ciętych, zie-
mia doniczkowa,

● niesegregowany papier (chusteczki, 
serwetki),

● skoszona trawa, liście, gałęzie, tro-
ciny.

5. ODPADY NIEBEZPIECZNE

● baterie i akumulatory,
● resztki farb, tuszy, farb drukarskich, 

klejów, lepiszczy i żywic zawierających 
substancje niebezpieczne oraz opakowa-
nia po nich,

● oleje mineralne i opakowania po nich,
● przeterminowane leki,
● detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne oraz opakowania po nich,
● lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć,
● opakowania po aerozolach (dezodo-

ranty)

6. ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE

● meble,
● drzwi,
● okna,
● inne odpady komunalne, które po-

wstają w gospodarstwie, a ze względu 
na duże rozmiary i/lub wagę nie miesz-
czą się do pojemnika na pozostałe od-
pady.

Podczas zbiórki odpadów wielkogaba-
rytowych odbierany jest również zużyty 
sprzęt AGD i RTV oraz opony (rowero-
we, motorowe i do samochodów osobo-
wych (do 3,5 t) do 4 sztuk).

7. POZOSTAŁE ODPADY

(nie ujęte w selektywnej zbiórce – od-
pady zmieszane, za wyjątkiem odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, które 
odbierane są na indywidualne zgłosze-
nie).

● naczynia ceramiczne, fajansowe, 
kryształowe, porcelanowe,

● stłuczone szkło płaskie,
● elementy drewniane,
● żużel, popioły,
● resztki mięsa, kości,
● papier mocno zabrudzony lub za-

tłuszczony,
● papier kopiujący, kalki,
● zużyte artykuły higieniczne,
● tekstylia,
● zmiotki,
● opakowania piankowe, styropiano-

we.
(gw)

 JAK SEGREGOWAĆ ODPADY 
– MATERIAŁ INFORMACYJNY
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy publikujemy 
coś na wzór... ściągi, która ułatwi wszystkim odpowiednie segregowa-
nie śmieci. Zapoznajcie się z tym materiałem, a jeszcze lepiej - odłóżcie 
w poręczne miejsce i zerkajcie, gdy zajdzie taka potrzeba!

WÓJT  GMINY  DĄBROWA 
OGŁASZA

III przetarg ustny nieograniczony na  
sprzedaż nieruchomości niezabudo-
wanych położonych w Dąbrowie, dla 
których Sąd Rejonowy w Opolu Wy-
dział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę nr OP1O/00076461/7.
Poz.	 1: Działka nr 215/8 z mapy 2 

o pow. 0,1090 ha - cena wywoławcza 

55.000 zł netto. Poz.	�: Działka nr 215/9 
z mapy 2 o pow. 0,1082 ha - cena wywo-
ławcza 54.000 zł netto.
Przetargi	odbędą	się	17	maja	�01�	r.	

Poz.	1	godz.	9.00;	Poz.	�	godz.	9.�0	w	
sali	 konferencyjnej	 Urzędu	 Gminy	 w	
Dąbrowie,	ul.	Ks.	prof.	J.	Sztonyka	56.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu 
jest wpłacenie wadium w wysokości 10% 
ceny wywoławczej nieruchomości. Wa-
dium	należy	wpłacić	w	kasie	 gminy	 lub	
na	konto	BS	Brzeg	Oddział	Dąbrowa	Nr	

9�	11�0	1�19	00�6	�109	49�0	000�		do	1�	
maja	�01�	r. Uznanie wskazanego rachun-
ku bankowego upływa z dniem  13 maja 
2013 r. Datą wpływu wadium jest dzień 
uznania rachunku bankowego Urzędu. Wa-
dium ulega przepadkowi w razie uchylenia 
się uczestnika, który przetarg wygrał od za-
warcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi 
koszty związane z zawarciem umowy.
Szczegółowych	 informacji	 udzielają	

pracownicy	 Urzędu	 Gminy	 Dąbrowa	
pokój	104	tel.	077	464	10	10.
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Kronika strażacka (III.2013 r.)

Ach, ta trawa
W marcu każdego roku dochodzi do 
wielu pożarów traw, zazwyczaj wy-
palanych przez ludzi umyślnie, nie 
zdając sobie sprawy z zagrożenia, 
jakie stwarzają. Doszło też do kilku 
zagrożeń, w których strażacy urato-
wali mienie w wysokości ok. 300 tys. 
zł! (budynek stolarni w Dąbrowie).

- OSP	 Dąbrowa 1 marca (o godz. 
20.31) wraz z JRG 3 Niemodlin wyjecha-
ła do pożaru samochodu osobowego na 
węzeł Prądy autostrady A4.

- OSP	Dąbrowa 4 marca (17.40) wraz 
z JRG 3 Niemodlin wyjechała do palą-
cej się suchej trawy pomiędzy Dąbrową 
a Sokolnikami.
-	OSP	Dąbrowa 5 marca (19.12) wraz 

z JRG 3 Niemodlin wyjechała do palą-
cego się budynku starej rzeźni pomiędzy 
Dąbrową a Sokolnikami.
-	OSP	Dąbrowa 5 marca (19.51) wraz 

z JRG 3 Niemodlin udała się z poprzed-

niego pożaru do palącej się suchej trawy 
przy ul. Polnej w Dąbrowie.
-	OSP	Dąbrowa 5 marca (23.04) wyje-

chała do palącej się suchej trawy pomię-
dzy Dąbrową a Sokolnikami.
-	OSP	Dąbrowa 6 marca (18.18) wyje-

chała do palącej się suchej trawy przy ul. 
Kwiatowej w Nowej Jamce.
-	OSP	Żelazna 13 marca (16.07) wy-

jechała do pomocy Pogotowiu Ratunko-
wemu w otwarciu mieszkania w Żelaznej 
przy ul. Leśnej.
-	 OSP	 Wrzoski 22 marca (8.48) wraz 

z JRG 2 Opole wyjechały do wypadku od 
strony wjazdu na obwodnicę we Wrzo-
skach.
-	 OSP	Dąbrowa, Chróścina, Narok, 

Sławice, Wrzoski, Żelazna 23 mar-
ca (10.00) wzięły udział w ćwiczeniach 
gminnych w Prądach (czytaj	powyżej).
-	OSP	Dąbrowa 28 marca (18.56) wraz 

z JRG 3 Niemodlin wyjechała do palącej 
się sadzy w kominie w Nowej Jamce.
-	OSP	Dąbrowa 28 marca (19.43) uda-

ła się z poprzedniego pożaru do palącej 
się suchej trawy pomiędzy Sokolnikami 
a Wawelnem.

-	OSP	Dąbrowa 28 marca (23.30) wraz 
z JRG 3 Niemodlin wyjechała do palącej 
się suchej trawy i krzaków w dwóch od-
dalonych od siebie miejscach Sokolnik. 
-	OSP	Dąbrowa 30 marca (10.52) wy-

jechała do palącej się suchej trawy przy 
ul. Kwiatowej w Nowej Jamce.
-	OSP	Dąbrowa, OSP	Wrzoski, OSP	

Żelazna 30 marca (11.31) wraz z JRG 
3 Niemodlin wyjechały do palącego się 
budynku stolarni w Dąbrowie.

UWAGA!
Wypalanie traw jest zabronione na 
podstawie kodeksu wykroczeń, któ-
ry przewiduje za to karę grzywny w 
wysokości nawet do 5000 zł! Z ko-
deksu karnego wynika, że wypala-
nie traw, które skończy się pożarem 
okolicznych zabudowań, który za-
graża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach, 
podlega karze pozbawienia wolno-
ści od roku do lat 10. Sprowadzanie 
bezpośredniego niebezpieczeństwa 
wskazanych zdarzeń jest zagrożone 
karą pozbawienia wolności od 6 mie-
sięcy do 8 lat. Dh	Widacha	Karol

23 marca o godz. 10.00 w gminie za-
wyły syreny! Pożar?! Wypadek?! Inne 
niebezpieczeństwo?! Zastanawiali 
się mieszkańcy. Na szczęście nie, po-
wodem ich włączenia były ćwiczenia 
gminne, które mają na celu spraw-
dzenie gotowości bojowej jednostek 
oraz wyszkolenia strażaków właśnie 
na okoliczność zagrożeń. 

Tematami ćwiczeń były: „Ewakuacja osób 
poszkodowanych z pojazdów za pomocą ze-
stawów hydraulicznych i medycznych PSP R-
1 oraz gaszenie pojazdów za pomocą środka 
pianotwórczego”. Ćwiczenia odbyły się na 
terenie firmy transportowej w Prądach Tade-
usza	 Sydora. Został im udostępniony cały 
plac, trzy samochody osobowe i ciężarówka. 

Na pojazdach mogli testować sprzęt do cię-
cia i rozpierania, a także ćwiczyć założenia, 
według których postępują przy wypadkach 
drogowych i przy gaszeniu pojazdów. 

Założenia były zbliżone do realiów. 
Pierwsze z nich to palący się samochód. 
Gasiły go OSP Chróścina i Narok. Drugie 
to wypadek dwóch samochodów, cztery 
uwięzione osoby ranne. Wzięły w tym 
udział OSP Dąbrowa i Wrzoski. Wreszcie 
w wypadku ciężarówki z dwoma osobami 
zakleszczonymi oraz jedną osobą potrąco-
ną wzięły udział OSP Sławice i Żelazna. 
Komunikacja i czynności były prowadzo-
ne jak przy prawdziwych zdarzeniach. Po 
zakończeniu ćwiczeń druhny i druhowie 

wymieniali się poglądami i doświadcze-
niem przy ognisku przy remizie w Dąbro-
wie.

- Takie ćwiczenia są potrzebne dla na-
szych jednostek, można było poćwiczyć  i 
wiele się nauczyć. Mam nadzieję, że co 
roku będziemy się spotykać na takich 
„warsztatach”. Wpływa to na bezpieczeń-
stwo w naszej gminie! - uważa Paweł	Bal-
dy z OSP Żelazna.

Na koniec podziękowania od strażaków: 
za zgodę na ćwiczenia Wójtowi Gminy 
Dąbrowa i Komendantowi Miejskiemu 
PSP w Opolu. Za udostępnienie miejsca 
ćwiczeń i samochodów do pocięcia Tade-
uszowi Sydorowi. Za przygotowanie sa-
mochodów do ćwiczeń oraz ognisko stra-
żakom Dąbrowy.

 (kw)

STRAżACY DZIęKUJĄ SPONSOROWI: 
AUTO NAPRAWA,

Tadeusz Sydor z Prądów.

Ćwiczenia gminne strażaków ochotników

Serio, ale na niby!
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W sobotę, 6 kwietnia 2013 r., odby-
ła się uroczystość nadania aktu OSP 
Sławice do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. To druga jed-
nostka w gminie (wcześniej OSP żela-
zna), która może pochwalić się takim 
osiągnięciem. Wstąpienie do KSRG 
oznacza, że jednostka musi spełniać 
pewne warunki, m.in. posiadać dwa 
samochody minimum średnie, aparaty 
dróg oddechowych, zestaw medycz-
ny, sprzęt hydrauliczny i odpowiednią 
ilość wyszkolonych członków. - Uro-
sły przede wszystkim obowiązki dla 
jednostki, np. może ona wyjechać do 
pożarów lub zdarzeń na teren całego 
kraju, a nie tylko gminy, jak było do 
tej pory - mówi Naczelnik OSP, Miro-
sław Morawski. 

Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło już 
od mszy św. w kościele pw. Św. Jana 

Nepomucena w Sławicach. Następnie de-
legacje, druhny i druhowie, władze gminy, 
przedstawiciele Państwowej Straży Pożar-
nej oraz Związków OSP RP wraz z zapro-
szonymi gośćmi przeszli krokiem defila-
dowym do remizy miejscowej jednostki.

Długa lista gości

Ze względu na pogodę uroczystość od-
bywała się w niedawno wybudowanym 
garażu. Gorącymi brawami przywitano 
następujące osoby: Komendanta Miejskie-
go Państwowej Straży Pożarnej bryg. Pa-
wła	Kielara, jego zastępcę bryg. Witolda	
Trojnara, Wiceprezes Zarządu Głównego 
OSP RP druhnę	Teresę	Tiszbierek, Preze-

sa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP 
RP druha Andrzeja	 Borowskiego, opie-
kuna z ramienia PSP Gminy Dąbrowa kpt. 
Bartosza	Raniowskiego, dowódcę JRG nr 
2 w Opolu bryg. Leszka	Koksanowicza, 
sekretarz Oddziału Powiatowego OSP RP 
w Opolu druhnę	Barbarę	Dębską, Wójta 
Marka	Leja, zastępcę Erwina	Marsolka, 
Przewodniczącego Rady Gminy Piotra	
Wieczorka, Prezesa Gminnego OSP dru-
ha	 Jerzego	 Michalczyka, Komendanta 
Gminnego OSP druha	Bernarda	Biedro-
nia, a także wszystkie delegacje.

Następnie na ręce prezesa OSP Sławice 
druha Konrada Kotuli wręczono akt nada-
nia do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego.

Gratulacje, podziękowania, 
życzenia

- Jest to moment historyczny, który was 
odmieni i zachęci do posługi społeczeń-
stwu. Oby wasz trud został przez nich od-

zwierciedlony. Gratuluję – mówiła po wrę-
czeniu aktu Teresa Tiszbierek, Wiceprezes 
Zarządu Głównego OSP RP.

 - Od początku pełnienia funkcji przez 
waszego wójta, jednostki te działają wzo-
rowo! Ale przede wszystkim dzięki wam, 
druhny i druhowie, wygląda to tak pięknie 
i sprawnie - mówił Andrzej	Borowski. Z 
jego słów płynęły wielkie podziękowania 
dla samorządu terytorialnego za finanso-
wanie i zaangażowanie w jednostki OSP z 
Gminy Dąbrowa .

Komendant Miejski Paweł Kielar skła-
dał gratulacje jednostce OSP Sławice i 
władzom Gminy Dąbrowa. Zaznaczył, że 
na jednostki z Gminy Dąbrowa można li-
czyć zawsze, niezależnie od okoliczności. 
- Czas na to, aby przyjrzeć się kierunkom 
rozwoju wszystkich jednostek tak, aby 
działały systemowo.

„Narażeni, więc ostrożni”

- Jesteśmy jedną z gmin najbardziej na-
rażonych na powódź. Mamy autostradę, 
drogi krajowe, kolej, a tam też zdarzają się 
wypadki. Warto więc, aby inne jednostki 
brały przykład i również dążyły do włą-
czenia do KSRG – tłumaczył wójt Marek 
Leja, dziękując też wszystkim druhom i 
druhnom za zaangażowanie i ciężką pracę 
dla Gminy. 

- Dziękujemy za wręczenie aktu, dzięku-
jemy za przybycie wszystkich zaproszonych 
gości oraz za tak ciepłe słowa o nas - mó-
wił prezes OSP Konrad Kotula, zaprasza-
jąc od razu gości na obejrzenie jednostki i 
poczęstunek.

Ceremoniał prowadził kapitan Paweł	
Poliwoda z Państwowej Straży Pożarnej 
w Opolu, a jednocześnie druh miejscowej 
jednostki.

 Karol	Widacha

            OSP            

OSP Sławice w Krajowym Systemie
Ratowniczo Gaśniczym!
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„Kroszonka 2013”

Tradycja 
nie ginie
W Zespole Szkół w Chróścinie już po 
raz 14. zorganizowany został Gminny 
Konkurs Kroszonkarski  „KROSZONKA 
2013”. To już tradycja, że cieszył się 
dużym zainteresowaniem.

- Czternaście lat temu w pierwszej jego 
edycji - wspomina organizator i pomy-
słodawca, nauczyciel plastyki w ZS w 
Chróścinie Krystian	Iwański - w konkur-
sie wzięło w nim udział kilkunastu uczest-
ników. Teraz jest ich każdego roku około 
czterdziestu.

Konkurs to wspaniały sposób na kulty-
wowanie bogatych śląskich tradycji wiel-
kanocnych. Uczestnicy z podziwu godną 
cierpliwością, przez kilka godzin, zdobią 
jajka używając tradycyjnych technik: ry-
towniczej, batikowej, wytrawiania kwa-
sem i oklejania tworząc prawdziwe arcy-
dzieła sztuki ludowej. 

- Upowszechnienie tradycji zdobienia 
jaj wielkanocnych wśród uczniów szkół 
naszej gminy, za sprawą organizowanego 
konkursu - dodaje Krystian Iwański - spra-
wiło, że próbują oni z sukcesami swoich 
sił w dorocznym Wojewódzkim Konkursie 
Kroszonkarskim „Kroszonki Opolskie” or-
ganizowanym przez Muzeum Wsi w Bier-
kowicach. To bardzo cieszy.

W imieniu organizatorów zapraszamy 
już dziś na jubileuszowy XV Gminny 
Konkurs Kroszonkarski „KROSZONKA 
2014”.

(ik)

W Publicznym Przedszkolu  w Chróści-
nie odbyło się spotkanie ze student-
kami Państwowej Medycznej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Opolu w ramach 
projektu „Czyste ręce plus dla Ciebie”. 
Organizatorem i opiekunem projektu 
jest dr n. med. Lucyna Sochocka, pro-
rektor ds. studentów tejże uczelni.

Przyszłe pielęgniarki poprowadziły 
w przedszkolu zajęcia edukacyjne z 

podstaw higieny we wszystkich grupach 
wiekowych. Studentki, wraz ze swoją 
opiekunką Ewą	Szwedowską, starały się 
przekazać dzieciom wiedzę o tym, jak 
ważne jest używanie każdego dnia mydła 
i ciepłej wody oraz jakie mogą być skutki 
braku higieny. To była część teoretyczna, 
poparta bardzo ciekawymi pomocami dy-
daktycznymi.

Następnie odbyła się część praktyczna, 
podczas której dzieci uczyły się prawidło-
wo myć ręce. W tym celu studentki przy-
gotowały krótki wierszyk, w rytm którego 
przedszkolaki myły „grzbiety, brzuszki 
i paluszki” swoich rąk. Później odbył się 
wielki test. Dzieci wkładały ręce pod lam-
pę fluorescencyjną i same mogły spraw-
dzić, czy dobrze je umyły.

Spotkanie ze studentkami sprawiło dzie-
ciom wiele radości. Przedszkolaki pogłę-
biły swoją dotychczasową wiedzę na temat 
potrzeby dokładnego mycia rąk. Każdy 
uczestnik zajęć na zakończenie dostał pa-

miątkową ulotkę z wierszykiem, który ma 
ciągle przypominać o tym, jak myć ręce. 
W tym celu również w każdej łazience po-
wieszony został duży plakat prezentujący 
kolejne czynności, jakie należy wykonać, 
aby ręce były naprawdę czyste. Po tym 
spotkaniu nabraliśmy apetytu na więcej, 
dlatego weźmiemy udział w drugiej czę-
ści projektu, konkursie plastycznym pt.: 
„Czyste ręce plus dla Ciebie”.

Już obmyślamy i projektujemy prace 
plastyczne, aby wypaść jak najlepiej w 
konkursie. Podsumowaniem akcji będzie 
piknik, który uczelnia zorganizuje w maju 
na terenie swojego kompleksu. Jury wy-
łoni wówczas laureatów konkursu, którzy 

zostaną nagrodzeni. Przedszkola biorące 
udział w projekcie otrzymają certyfikat 
prawidłowego mycia rąk. Natomiast na 
dzieci czekać będzie moc atrakcji tj.: moż-
liwość obejrzenia z bliska policyjnego 
radiowozu czy karetki pogotowia. Straża-
cy zaprezentują swój sprzęt gaśniczy. W 
programie pikniku będą również pokazy 
udzielania pierwszej pomocy.

Dziękujemy prorektor Lucynie Socho-
ckiej za umożliwienie nam wzięcia udzia-
łu w projekcie, gdyż organizowany był on 
z myślą tylko o przedszkolach miejskich. 
Ale nam się udało. Ciekawie i atrakcyjnie 
poprowadzone zajęcia wywarły spore wra-
żenie na maluchach. Do końca dnia przed-
szkolaki dyskutowały na temat bakterii 
i skutecznych sposobów pozbywania się 
ich. A z łazienki dochodziły głosy recytu-
jące wierszyk, gdy dzieci myły „grzbiety, 
brzuszki i paluszki” swoich rąk.

Agnieszka	Iwańska

„Czyste ręce plus dla Ciebie”

Grzbiety, brzuszki i...

Laureaci

Gimnazjum
technika - oklejanie: 1.	Natalia	Gra-

la (PG Chróścina); technika - rytowni-
cza: 1.	Aneta	Białek (PG Chróścina); 
technika - batik: 1.	Nicola	Knop (PG 
Żelazna)

Szkoła Podstawowa (kl. IV - VI)
technika - wytrawianie kwasem: 1.	

Sara	Weiss (PSP Chróścina); technika 
- rytownicza: 1.	 Julia	Kukielka (PSP 
Chróścina); technika - oklejanie: 1.	
Marta	 Szczecińska (PSP Chróścina); 
technika - batik: 1.	Maria	Knop (PSP 
Sławice)

Szkoła Podstawowa (kl. I - III)
technika dowolna: 1.	 Noel	 Wreuls 

(PSP Chróścina); technika dowolna: 1.	
Kacper	Wojciechowski (PSP Chróści-
na)
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            PRZEDSZKOLA, SZKOŁY             

Julian	 Tuwim to jeden z najchętniej 
czytanych polskich poetów XX wieku, 

który pisał zarówno dla dorosłych, jak i 
dla dzieci. Do dziś jego utwory wzrusza-
ją i bawią kolejne pokolenia czytelników. 
My również pokochaliśmy stworzonych 
przez poetę bohaterów, ulegliśmy czarowi 
pełnego magii i humoru świata, który wy-
czarował w swoich wierszach.

12 marca 2013 r. w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Dąbrowie odbył się VI	
Międzyszkolny	 Konkurs	 Recytatorski	
dla		klas	1-�. Jest to jedyny konkurs recy-
tatorski o zasięgu regionalnym adresowa-
ny do recytatorów ze szkół podstawowych. 
Jak co roku, konkurs cieszył się ogromną 
popularnością. Tradycyjnie poprowadziła 
go Beata	Derda.

Celem konkursu było kształtowanie 
wrażliwości na piękno języka polskiego, 
prezentacja recytatorskich i aktorskich 
uzdolnień uczniów, upowszechnianie 

kultury żywego słowa wśród dzieci, mo-
tywowanie do pracy nad własnymi zdol-
nościami, wykorzystanie wyobraźni twór-
czej  i oryginalności pomysłów, wymiana 
doświadczeń, spotkanie i integracja środo-
wisk szkolnych oraz zainicjowanie wyda-
rzenia kulturalnego, kształcenie umiejęt-
ności publicznego prezentowania swoich 
talentów w przystępny i ciekawy sposób.

Do konkursu przystąpiło 42 uczniów 
klas 1-3 z pięciu szkół podstawowych: 

Domecka, Naroka, Sławic, Chróściny 
oraz Dąbrowy.  Ocenie podlegał: dobór 
repertuaru do możliwości wykonawczych 
uczestnika, interpretacja utworu, ogólny 
wyraz artystyczny.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, natomiast mistrzowie re-
cytacji – nagrody książkowe.

Dziękujemy Rodzicom i Nauczycielom 
zaangażowanym w przygotowanie dzieci 
do prezentacji.

Renata	Planert	–	Palak	

W organizowanym już po raz trzyna-
sty, Wojewódzkim Konkursie Młodych 
Talentów Poetyckich wzięło udział ponad 
100 osób z 11 Gimnazjów i 18 Szkół Pod-
stawowych z całego województwa opol-
skiego. W kategorii Szkół Podstawowych 
wystartowało 68  uczniów, a w kategorii 
Gimnazjum 33 uczniów. Konkurs był 
objęty honorowym patronatem Kurato-
rium Oświaty w Opolu oraz Wójta Gminy 
Dąbrowa, który po raz kolejny ufundo-
wał „Złote Pióra”. Jak co roku, Nagrodę 
Specjalną ufundował Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. 
Otrzymał ją Jędrzej Miarecki za „piękne 
ujęcie w słowa rozterek młodzieńczej du-
szy”.

(mm)

LAUREACI:

Klasy I
1.	Paweł	Kowalczyk (PSP Chróścina)
�.	Kacper	Bienek (PSP Dąbrowa)
�.	Julia	Drąg (PSP Domecko)
�.	Hanna	Kotula (PSP Sławice)

Klasy II
1.	Wiktoria	Kowalczyk (PSP Narok)
�.	 Maksymilian	Antoniowski (PASP 
Dąbrowa)
�.	Bartosz	Gargacz (PSP Chróścina)
�.	Zuzanna	Kołodziej (PSP Dąbrowa)

Klasy III
1.	Julia	Próchnicka (PSP Dąbrowa)
�.	Paulina	Mainka (PSP Chróścina)
�.	Karolina	Bock (PSP Domecko)
�.	Rafał	Pasoń (PSP Chróścina)

LAUREACI:

Szkoła Podstawowa:
1.	Filip	Hałdys (ZS „TAK” Opole)
�.	Adrianna	Bischof	(PSP nr 11 Opole)
�.	Tamara	Skubis (PSP nr 7 Opole)
Wyróżnienia:
Dominika	 Pauter (PSP nr 2 Opole), 
Kaja	Sołtys (PSP nr 24 Opole)

 Gimnazjum:
1.	Jędrzej	Miarecki  (ZS nr 1 Brzeg)
�.	Paulina	Kornek (PG Żelazna)
�.	Wiktoria	Gołębiowska  (Gimnazjal-
no-Licealny Zespołu Szkół Wołczyn)
Wyróżnienia:
Mirjam	 Dandyk (PG Żelazna), An-
drzej	Kondas (PG Zdzieszowice)
Nagroda	specjalna:
Jędrzej	Miarecki (ZS nr 1 Brzeg)

„Tak pisać ,by słowom było ciasno, a myślom przestronnie”

Czytamy Tuwima
W 2013 roku przypadają 60. rocznica śmierci i 100-lecie poetyckiego debiutu 
Juliana Tuwima. Obie rocznice stanowią doskonałą okazję do przybliżenia syl-
wetki polskiego poety, tym bardziej , że jest to Rok Juliana Tuwima.

Konkurs Młodych Talentów Poetyckich

„Złote Pióra” rozdane
„W krainie marzeń”  - tak brzmiało tegoroczne hasło przewodnie konkursu. 
Jury ,wyłaniając zwycięskie wiersze spośród 119 nadesłanych,  podkreśliło iż 
nagrodzone utwory odzwierciedlają wrażliwość artystyczną ich autorów, cha-
rakteryzują się bogactwem formy i głębią przekazu.

Jędrzej Miarecki zwyciężył wśród gimna-
zjalistów. Otrzymał też nagrodę specjalną.
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            WARTO WIEDZIEć

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 
Borów Niemodlińskich wydała kolejny 
materiał promujący zabytki i przyrodę 
siedmiu gmin. Tym razem są to karty 
do gry edukacyjnej „BORY MEMORY”, 
na których nie brakuje również obiek-
tów z naszej Gminy.

Zadaniem graczy jest rozłożenie wy-
mieszanych kart obrazkami do dołu 

w układzie 7x8 lub innym, tak, by podzie-
lić 56 kart. Początkujący mogą zaczynać od 
mniejszej ilości par. Każdy gracz kolejno 
odkrywa dwie karty, starając się trafić na 

parę takich samych obrazków. Jeśli to się 
nie uda, odkłada karty w to samo miejsce, 
w którym przed chwilą leżały i kolejka prze-
chodzi do następnej osoby. Jeśli para kart 
zostanie odgadnięta, karty się zabiera, od-
kłada na bok i wybiera jeszcze raz. Wygry-
wa ten, kto zbierze największą ilość kart. 

Karty BORY MEMORY można bezpłat-
nie otrzymać w siedzibie Lokalnej Grupy 
Działania w Niemodlinie, ul. Bohaterów 
Powstań Śląskich 34, na II piętrze.

Zapraszamy do zabawy. 
Jadwiga	Wójciak

Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
szuka pomysłu na projekt współpra-
cy. Pomóż go znaleźć. Do zagospoda-
rowania jest 150 tysięcy złotych.  

Jeśli w Twojej okolicy znajdują się wy-
jątkowe miejsca, jeśli masz pomysł na  

promocję, na zagospodarowanie terenu, na 
działania integrujące mieszkańców całych 
Borów Niemodlińskich – zaplanuj działa-
nia o wartości 150 tysięcy złotych i swój 
pomysł wyślij do biura LGD. 
Twoje	propozycje	mogą	dotyczyć:	
- promocji obszaru, zabytków, przyrody 

i wydarzeń kulturalnych, 
- zagospodarowania atrakcyjnych 

miejsc, 
- wyznaczania tras i szlaków turystycz-

nych, 
- organizacji działań integracyjnych.

Twoje	propozycje	muszą:	
- wykorzystywać zasoby Borów, 
- być rozplanowane równomiernie, tzn. 

dotyczyć jak największej ilości gmin położo-
nych w obrębie Borów Niemodlińskich (nie 
mogą dotyczyć tylko jednej wsi lub gminy).

- być zaplanowane do realizacji we współ-
pracy z LGD Brzeska Wieś Historyczna 
(gmina Lewin Brzeski) lub  LGD Wspólne 
Źródła (gminy Korfantów i Biała), 

- zwiększać atrakcyjność Borów dla 
mieszkańców i turystów, 

- wyróżniać Bory na tle województwa, 

- zostać zrealizowane w 2014 r., 
- zmieścić się w kwocie 150 tys. zł. 
Swoją propozycję w dowolnej formie 

prześlij w terminie do 17 maja  mailowo pod 
adres biuro@boryniemodlinskie.pl lub po-
cztą pod adres Partnerstwo Borów Niemod-
lińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich, 
49-100 Niemodlin. W temacie wiadomości 
lub na kopercie wpisz „150 tysięcy”.   

Osoby, które prześlą najciekawsze pro-
pozycje zostaną nagrodzone zestawami 
albumów książkowych oraz map Borów 
Niemodlińskich. Jadwiga	Wójciak

Dobry projekt pilnie poszukiwany

Wydaj 150 tysięcy!

Poćwicz pamięć z ludźmi lasu

Graj w Bory Memory
Projekt

ekologiczny
w PP Narok

Z początkiem wiosennej pory roku 
przystępujemy do realizacji  pro-
jektu edukacyjnego:

„Byliny – nasze skalne rośliny
- ziołowy zakątek św. Franciszka z 

Asyżu”
Miejsce: ogród PP Narok
Termin: 21 III – 4 X 2013
Cel	projektu: pozyskanie bylin z te-

renu Gminy Dąbrowa, które odpowia-
dają naszym upodobaniom smakowym, 
estetycznym i florystycznym;

„Każda bylina na wagę złota!”
Wykopane sadzonki z zachowanym 

systemem korzeniowym prosimy przy-
nosić do przedszkola codziennie w po-
rze jego otwarcia  (7.00-16.30). Każdy 
ofiarny gest odnotujemy w „Rejestrze  
dobroczyńców ekologicznych”
Ewaluacja	 projektu: Prezentacja 

wyników przedsięwzięcia  - 4 X 2013 
(święto Patrona) w obecności zapro-
szonych gości i  ofiarodawców;
Autorzy	projektu: Dyrektor i Rada 

Pedagogiczna PP im. św. Franciszka z 
Asyżu w Naroku
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            KULTURA W GMINE            

Ścibor	 Szpak jest mulitinstrumenta-
listą. O sobie mówi, że jest: „wirtu-

ozem kiełbasofonu (gra na oryginalnym 
szesnastowiecznym bratwurstcie), tybe-
tańskiego electroluxa oraz tradycyjne-
go chińskiego instrumentu string. Ma 
absolutny słuch i taki sam brak głosu”. 
Dlatego też jego śpiew w niezwykle mi-
styczny sposób zapada w pamięć i żyje 
własnym życiem, śniąc się jeszcze długo 
po nocach. Został doceniony na wielu 

festiwalach piosenki kabaretowej (dwu-
krotne pierwsze miejsce na festiwalu 
OBORA, nagrody na Ospie i Festiwalu 
Piosenki Debilnej we Wrocławiu) oraz w 
konkursach kabaretowych (Grand PRIX 
oraz Nagroda Publiczności PAKA 2012, 
I nagroda oraz Nagroda Publiczności 
PAKA 2011). 

Ścibor Szpak wystąpi w ramach cyklu 
Muzyczna Przystań, realizowanego przez 
GOKiR w Dąbrowie od początku 2013 
roku. Koncert w Sławicach rozpocznie się 
15 maja (środa) o 18.00.

Zapraszamy!
(gokir)

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza do Sławic

Pośmiejmy się razem ze Szpakiem
Mieszkańców Gminy zapraszamy na program kabaretowy w wykonaniu zdo-
bywcy Grand Prix Przeglądu Kabaretowego PAKA 2012 Ścibora Szpaka. Na 
koncert zapraszamy do Sławic (sala OSP) 15 maja.

Weź udział 

w XIV Wojewódzkim

Festiwalu Artystycznym

„Liść Dębu”
Wyślij zgłoszenie do 2 maja 2013 r. 

pod adres:

Zespół Szkół

ul. Szkolna 9, 49-120 Dąbrowa

tel/fax 077 40 20 435

e-mail: festiwaldabrowa@gmail.com

ZAPRASZAMY!

Operetka w Chróścinie

Kultura 
wysoka!
W przesympatycznej atmosferze od-
był się pełen dowcipu i pięknych kre-
acji koncert operetkowy w Zespole 
Szkół w Chrócinie, który zorganizował 
GOKiR w Dąbrowie.
Naira	 Ayvazyan (Sopran) i Tomasz	

Białek (Tenor) - na zdjęciu od prawej - 
zaprezentowali licznie zgromadzonej wi-
downi melodie z wiedeńskich salonów. 
Były więc walce, arie i duety z takich 
operetek, jak „Księżniczka Czardasza’’, 
„Wesoła Wdówka’’, „Hrabina Marica’’,  
czy „Zemsta Nietoperza”. Koncert okra-
sił dowcipny Jacek	Nowosielski	(z lewej), 
niejednokrotnie zbierając brawa równe 
tym, które otrzymywali artyści. Solistom 
towarzyszyła para taneczna S klasy - Do-
minika i Daniel	Trzemżalscy. (r)
Galeria	 zdjęć	 na	 stronie	 www.gokir.pl	

i	na	proflu	facebookowym	GOKiR.	



The Rainbow Village

Nagrody przyznano w dziewięciu kate-
goriach. Główna dzieliła się na trzy pod-
kategorie. Nas najbardziej interesowała 
rywalizacja w kategorii projektów dla 
uczniów w wieku 12-15 lat. Oto okazało 
się, że najlepszym i zarazem zwycięskim 
projektem europejskim zrealizowanym w 
minionym roku szkolnym został projekt 
Stanisławy	 Czerezdreckiej, nauczyciel-
ki języka angielskiego z Zespołu Szkół w 
Dąbrowie i jej dwunaski podopiecznych! 
Przy projekcie The	 Rainbow	 Village 
nasi mistrzowie Europy współpracowali 
ze szkołami z Francji, Grecji, Rumunii, 
Wielkiej	Brytanii, Turcji i Włoch.

Konstytucja, prezydent 
i hymn

Zwycięzcy europejskiej rywalizacji 
stworzyli wirtualną wioskę, wraz z miesz-
kańcami ustalili obowiązujące w niej pra-
wa, które spisali w konstytucji Tęczowej 
Wioski. W demokratycznych wyborach 
uczniowie wybrali prezydenta. Powstał 

również hymn, którego autorami były 
grupy uczniów z krajów partnerskich. 
Głosując wybrali również flagę spośród 
wielu projektów przygotowanych przez 
uczniów.

Przyjaźnie zostały

- Początkowo uczniowie byli bardzo 
nieśmiali w kontaktach z rówieśnikami 
z innych krajów. Temat jednak na tyle 
ich wciągnął, że kontakty się ożywiły. W 
pewnym momencie uczniowie zaczęli się 
kontaktować z sobą zupełnie bez naszego 
pośrednictwa. Nawiązali bardzo dobre 

kontakty. Projekt się skończył kilka mie-
sięcy temu, a niektóre kontakty, przyjaź-
nie trwają nadal - powiedziała Stanisława 
Czerezdrecka,

Kolejka po wyróżnienie

O zwycięstwo wcale nie było łatwo. 
Łącznie nagrodzono 12 projektów wybra-
nych spośród aż 300 zgłoszonych. Mię-
dzynarodowy program eTwinning został 
zainaugurowany w 2005 r. przez Komisję 
Europejską. Celem przedsięwzięcia jest 
promowanie szkolnej współpracy w Euro-
pie, która przebiega przy użyciu technolo-
gii ICT.

Nasi wyróżnieni

W nagrodzonym projekcie ZS z Dąbro-
wy kierowanym przez Stanisławę Cze-
rezdrecką brali udział uczniowie: Daria	
Chochorowska, Krzysztof	 Mroziewicz, 
Bartłomiej	 Jóźków, Magdalena	 Jusz-
czak, Roksana	Czech, Natalia	Słodkow-
ska, Patryk	 Nazimek, Agata	 Kubicka, 
Aleksandra	Poślińska, Monika	Stępień, 
Krystian	Supron, Agata	Zielińska. (red)

Stanisława Czerezdecka i jej uczniów z ZS w Dąbrowie zdobyli międzynarodową nagrodę

Europejski sukces w Lizbonie!
Podczas	konferencji	w	Lizbonie	(14-16	marca	�01�	roku)	dotyczącej	programu	unijnego	eTwinning,	
laureatką	w	kategorii	projektów	dla	uczniów	w	wieku	1�-15	lat	został	Stanisława	Czerezdrecka	i	jej	
dwunastka	uczniów,	którzy	zachwycili	wszystkich	projektem	wirtualnej	wioski	(The	Rainbow	Villa-
ge).	Naszym	mistrzom	Europy	serdecznie	gratulujemy!


