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Marzenia się spełniają!Marzenia się spełniają!

21 listopada wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja 
był gospodarzem przejmującego wydarze-
nia, jaki było oddanie do użytku Hali Sporto-
wej przy ZS w Dąbrowie. Przecięcie wstęgi, 
poświęcenie obiektu, przemowy gospoda-
rzy Gminy oraz licznie zaproszonych gości, 
wreszcie mecze pokazowe w tenisa ziem-
nego, siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną 
uświetniły ten uroczysty dzień. Do późnego 
wieczora mieszkańcy Gminy mogli gościć w 
nowym obiekcie w ramach dnia otwartego, z 
czego skwapliwie korzystali. Teraz tylko od 
mieszkańców będzie zależało, czy należycie 
korzystać będą z tak pięknego i funkcjonal-
nego obiektu. Szczegóły na str. 2-3.
Na zdjęciu u góry uroczyste przecięcie wstęgi 
przez wójta Marka Leję. U doły dyrektorzy ZS 
w Dąbrowie oraz GOKiR w Dąbrowie z sym-
blicznym kluczem do nowej Hali Sportowej.
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„To co wczoraj było nierealnym ma-
rzeniem, dziś jest rzeczywistością” 
- ten cytat znakomicie oddawał od-
czucia, jakie towarzyszyły wszyst-
kim podczas uroczystego otwarcia 
Hali Sportowej przy Zespole Szkół w 
Dąbrowie, które miało miejsce 21 li-
stopada. Przepiękny obiekt to efekt 
starań władz Gminy Dąbrowa, na cze-
le z wójtem Markiem Leją, i radnych 
naszej Gminy. Wszyscy byli zgodni, że 
kilka lat temu nie śniło się im, że w 
Dąbrowie może powstać taki obiekt. 
I rzeczywiście 21 listopada 2013 roku 
marzenia stały się rzeczywistością!

Długie „dziękuję”

- To dzięki wam powstała ta hala. Wyra-
ziliście zgodę na przeznaczenie 2,5 mln zł 
na tę inwestycję, za co społeczność szkolna 

i mieszkańcy gminy są bardzo wdzięczni - 
powiedział do radnych wójt Marek	Leja. 
Zadanie zostało dofinansowane w wyso-
kości 1.065 mln przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki. - Ponieważ dofinansowania 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
otrzymuje się na podstawie programów 
wojewódzkich, stąd nie do przecenienia 
jest rola Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Opolskiego. Serdeczne po-
dziękowania składam na ręce Barbary 
Kamińskiej, członka zarządu Wojewódz-
twa Opolskiego - kontynuował wójt. Lista 
osób, którym dziękował za pomoc w rea-
lizacji tej inwestycji była zresztą bardzo, 
bardzo długa.

Zielono, bezpiecznie 
i... sportowo

W oficjalnej części, której towarzy-
szyło m.in. przecięcie wstęgi i poświęce-
nie hali przez księdza dziekana Marcina	
Bonka, przemawiali także wspominana 
już Barbara	Kamińska, Opolski Kurator 
Oświaty Rafał	Rippel oraz przedstawicie-
le Starostwa Powiatowego, Powiatowe-
go Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 
dyrektor ZS w Dąbrowie oraz w imieniu 
wójtów i burmistrzów z innych gmin za-

Hala Sportowa w Dąbrowie otwarta

Marzenia się spełniają!

Wójt Marek Leja podczas uroczystego przemówienia w dniu otwarcia Hali Sportowej 
gorąco dziękował wszystkim, którzy pomogli przy tej inwestycji.

Barbara Kamińska była pełna podziwu 
dla tego, jak w naszej Gminie powstają 
kolejne obiekty. Wielofunkcyjne boisko 
w Sławicach, Orlik w Chróścinie, a teraz 
piękna Hala w Dąbrowie

Dyrektor ZS w Dąbrowie odbiera prezent od Rafała Rippela.

Ksiądz Marcin Bonk dokonał uroczyste-
go poświęcenia Hali.
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stępca burmistrza Niemodlina, Bartłomiej	
Kostrzewa.

- U was ciągle coś się dzieje! Panie wój-
cie, na banerze reklamowym macie napisa-
ne „Zielono i bezpiecznie”. Może pora go 
zmienić na „Zielono, bezpiecznie i spor-
towo” - proponował kurator Rafał Rip-
pel. Miłych słów gospodarze Gminy tego 
dnia usłyszeli co niemiara, od wszystkich 
zaproszonych i przemawiających gości. 
Rzeczywiście byli oni zachwyceni naszym 
nowym obiektem i wszystkie pochwały 
nie były li tylko kurtuazyjne.

Chrzest zaliczony

A po części oficjalnej, której towarzy-
szyły krótkie występy uczniów ZS w Dą-

browie nastąpiła ta chyba najważniejsza, 
czyli blok sportowy, w którym mieszkań-
cy Gminy mogli obejrzeć mecz pokazowy 
tenisa ziemnego, pojedynek  piłki nożnej 
halowej oldbojów Niemodlin	-	Dąbrowa 
(nieznacznie wygrany przez gości), mecz 
pokazowy piłki halowej, w którym Mech-
nice zdominowały Jedynkę	 Niemodlin 
oraz na zakończenie starcie piłkarek ręcz-
nych TOR-u	 Dobrzeń	Wielki (I liga) z 
zawodniczkami Otmętu	Krapkowice (II 
liga). Bezdyskusyjnie lepsze okazały się 
zawodniczki z I ligi. W gwarnej atmosfe-
rze sportowego pikniku i przy bardzo do-
brej frekwencji wszystko przebiegało bez 
zakłóceń. Hala Sportowa przeszła bojowy 
chrzest i można ją oddać uczniom (do go-

dziny 15 będzie w ich władaniu) i wszyst-
kim innym (codziennie od 16.00). Symbo-
liczny klucz do hali z rąk wójta Marka Lei 
odebrali dyrektor ZS w Dąbrowie Jolan-
ta	Wiśniewska oraz dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 
Zbigniew	Janowski.

***
Na oficjalnej stronie Gminy Dąbrowa 

galeria zdjęć z uroczystego otwarcia Hali 
Sportowej oraz listy gratulacyjne od Mar-
szałka Województwa Opolskiego, Opol-
skiego Kuratora Oświaty i Starosty Opol-
skiego. Galeria zdjęć także na naszym 
facebooku.

 Dariusz	Król

Pamiątkowe zdjęcie szczypiornistek z Dobrzenia Wielkiego i Krapkowic. Z rąk naszego wójta obydwa teamy otrzymały pamiątkowe 
puchary.

Kilka zdań o Hali Sportowej 
w Dąbrowie

-	 Sufit zabudowany jest płytami o na-
zwie Samson. Są to płyty sufitowe o wyso-
kiej odporności na uderzenia przeznaczone 
do pomieszczeń o dużym poziomie aktyw-
ności ruchowej. Wysoki współczynnik po-
chłaniania dźwięku płyt Samson pozwala 
na uzyskanie optymalnych warunków aku-
stycznych w tych zwykle bardzo głośnych 
pomieszczeniach.
-	Oświetlenie umieszczone jest na ścia-

nach bocznych, co zmniejsza możliwość 
ich uszkodzenia i jednocześnie nie oślepia 
podczas gry. Zastosowano 24 lampy syste-
mu DELTA 2 o mocy 250 W każda.
-	Projektując halę zależało nam na bar-

dzo dobrej akustyce, stąd pomysł zasto-
sowania specjalnych płyt sufitowych oraz 

stworzenia nagłośnienia stacjonarnego z 
zamontowanym na stałe systemem głoś-
ników. System nagłośnienia składa się z 
12 kolumn głośnikowych o mocy 60 W 
każda i 2 tub muzycznych o mocy 50 W, 
rozmieszczonych wzdłuż bocznych ścian 
hali. Zastosowano wzmacniacz 4x300 W, 
mikser audio 12-wejściowy, odtwarzacz 
CD/mp3 oraz mikrofony bezprzewodowe. 
Urządzenia zamontowane są w szafie prze-
nośnej typu RACK 19.
-	Podłoga pokryta jest wykładziną LINO-

DUR SPORT. Cały system podłogi składa 
się jednak z kilku warstw: folia paroizola-
cyjna, legar dolny, legar górny, ponownie 
folia paroizolacyjna, ślepa podłoga z płyty 
wiórowej, warstwa nośna z płyty wiórowej 
i w końcu nawierzchnia z wykładziny Li-
nodur Sport o grubości 4 mm. W hali zasto-

sowano podwójną kolorystykę zielono-po-
marańczową. Na to naniesiono farbą linie 
wyznaczające pola do gry do piłki ręcznej, 
koszykowej, siatkowej i tenisa ziemnego.
-	Pomiędzy halą sportową a szkołą wy-

budowano dwukondygnacyjny łącznik o 
powierzchni 220 m kw., w którym znaj-
dują się 4 szatnie z węzłami sanitarnymi 
(ubikacja, umywalki prysznicowe), pokój 
nauczyciela, pokój trenera, mała siłownia, 
magazynek oraz toalety ogólno dostępne. 
Do hali prowadzą dwa wejścia podstawo-
we z kurtynami cieplnymi oraz jedno wej-
ście awaryjne. W obiekcie zastosowano 
ogrzewanie olejowe poprzez rozbudowę 
istniejącej w szkole kotłowni oraz dwie 
nagrzewnice. Hala posiada także bardzo 
wydajny system wentylacyjny.

(r)
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Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Opolu w odpowiedzi 
na pismo Gminnej Spółki Wodnej w 
Dąbrowie o zarurowaniu rowów me-
lioracyjnych. Wojewódzki Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu 
Oddział Opole w związku z pismem 
l.dz. 69/GSW/2013 r. dotyczącym 
porady w sprawie chaotycznego za-
budowywania rowów melioracyjnych 
rurami o różnych średnicach, niniej-
szym informuje:

• zgodnie z art. 122 ust.3 Ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. RP z 
dnia 09.02.2012 r. poz.145) na wykonanie 
urządzeń wodnych, a takim jest wybudo-
wanie i założenie rurociągów na rowach 
melioracyjnych jest wymagane pozwole-
nie wodnoprawne, które wydaje Starostwo 
Powiatowe na wniosek zainteresowanej 
strony na podstawie operatu wodnopraw-
nego lub projektu tych urządzeń jeżeli pro-
jekt odpowiada wymogom operatu;

• z kolei art. 64a cytowanego Prawa 
wodnego stwierdza, że jeżeli urządzenie 
wodne zostało wykonane bez wymagane-
go pozwolenia wodnoprawnego, właściciel 
tego urządzenia ma możliwość wystąpić z 
wnioskiem o jego legalizację do którego 
dołącza dokumenty:

1. operat wodnoprawny,
2. decyzję o lokalizacji celu publicznego 

lub decyzję o warunkach zabudowy.
Jeżeli właściciel urządzenia wodnego 

nie wystąpi z wnioskiem lub nie uzyskał 
decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, 
organ właściwy do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego (w tym przypadku Sta-
rostwo Powiatowe) nakłada na właściciela 
tego urządzenia w drodze decyzji obowią-
zek likwidacji urządzenia, ustalając wa-
runki i termin tego obowiązku.

• w myśl art. 29 ust.1 Prawa wodnego 
właściciel gruntu nie może „zmieniać 
stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kie-

runku odpływu znajdującej się na jego 
gruncie wody opadowej, ani kierunku 
odpływu ze źródeł - ze szkodą dla grun-
tów sąsiednich”, ani też „odprowadzać 
wód oraz ścieków na grunty sąsiednie” 
- nielegalne (bez wymaganego pozwole-
nia) zarurowanie rowów melioracyjnych 
może prowadzić do niewłaściwej gospo-
darki wodnej na danym terenie. Jeżeli 
spowodowane przez właściciela gruntu 
zmiany stanu wody na gruncie szkodliwe 
wpływają na grunty sąsiednie, art. 29 ust. 
3 daje możliwość wójtowi wydania na-
kazu właścicielowi gruntu w drodze de-
cyzji, przywrócenia stanu poprzedniego 
lub wykonania urządzeń zapobiegającym 
szkodom.

Zgodnie z art. 192 cyt. Prawa wodnego 
ust.1, kto bez wymaganego pozwolenia 
wodnoprawnego wykonuje urządzenia 
wodne „podlega karze aresztu ogranicze-
nia wolności lub grzywny”.

Pismo	podpisał:
Kierownik	Wojewódzkiego	Zarządu	

Melioracji	i	Urządzeń	Wodnych	
Zredagował:	Krystian	Skop

inż.	Edward	Sławiński

Obchody Święta Marcina w Publicz-
nej Szkole Podstawowej im. Jana Pa-
wła II w Naroku to bardzo uroczysta 
impreza. W ramach przygotowań do 
tego święta uczniowie  na zajęciach 
Koła Regionalnego oraz  lekcjach ję-
zyka niemieckiego realizowali zajęcia 
projektowe, których głównym celem 
było kultywowanie i poznawanie tra-
dycji, legend i podań związanych z 
postacią Świętego Marcina. Przygoto-
wywali plakaty informacyjne, barwne 
lampiony oraz elementy dekoracyj-
ne. Największą atrakcją okazało się 
pieczenie rogali oraz gąsek marcino-
wych, których zapachy rozchodziły 
się po całej szkole.

11 listopada, podczas nabożeństwa pro-
wadzonego przez proboszcza parafii Narok 
ks.	Witolda	Walusiaka, uczniowie przed-
stawili dwujęzyczny program artystyczny 
opracowany przez nauczycielkę języka 
niemieckiego, Marię	 Sikorę. Głównym 
przesłaniem występu było przybliżenie 
postaci wielkiego świętego wrażliwego 
na biedę i krzywdę ludzką. Później nastą-
piło poświęcenie rogali marcinowych na-
dziewanych białym makiem i pachnących  
smażoną pomarańczą oraz barwnych lam-
pionów przyniesionych przez dzieci.

Po nabożeństwie uformowano pochód, 
na czele którego podążał jeździec na ko-

niu, przyodziany w czerwony płaszcz. 
Przemarsz ulicami wioski zakończył się 
ogniskiem na placu szkolnym, gdzie cze-
kał przygotowany ciepły poczęstunek.

Nad bezpieczeństwem podczas prze-
marszu oraz przy ognisku czuwali strażacy 
z OSP w Naroku. Całej imprezie uroku do-

dała oprawa muzyczna na akordeonie na-
uczyciela muzyki Marka	Pobierowskie-
go. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do przygotowania uroczystości.

Maria	Sikora

Obchody Św.Marcina w Naroku

Rogale, gąski i nie tylko

Trzeba wiedzieć

W odpowiedzi na pismo
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Śmierć nigdy nie przychodzi w porę. 
Nawet spodziewana zaskakuje. 
Agata Karczmarczyk, nauczycielka z 
Dąbrowy, patrzy na nas już z wyso-
kości. Niech patrzy, to przekona się, 
że będziemy o niej pamiętać!

Porządek
Zawsze kiedy była, porządkowała co 

się da. Sprzątała szafki, wymiatała pię-
trzące się stosy niepotrzebnych papierów 
w naszym wspólnym pokoju nauczy-
cielskim - bałagan Ją denerwował. A jak 
coś ginęło, to nakazywała modlić się do 
św. Antoniego… Z drugiej strony jed-
nak ,lubiła też mieć wokół siebie różne 
tzw. „przydasie”,  czyli  rzeczy, przed-
mioty, wydawałoby się do niczego nie 
potrzebne. Przechowywała je w swojej 
„wszystkomającej” szafce i wyjmowa-
ła w najmniej spodziewanym momen-
cie. Okazywało się wtedy, że dokładnie 
tego nam było trzeba… Porządna była w 
życiu, wobec ludzi, których spotykała: 
dzieci i dorosłych, uczniów i rodziców, 
sąsiadów. Dzieci znała chyba wszystkie 
w szkole z imienia, a nawet z historii 
ich rodzin. Przez to znała ich problemy 
i patrzyła często na uczniów dogłębnie, 
jakby znając mechanizmy ich działania. 
Umiała słuchać. Miała swoje zdanie, 
własne przemyślenia.

Natura
Rośliny, „habazie”, jak mówiła, to 

była Jej pasja. Skończyła przecież Tech-
nikum Ogrodnicze. Lubiła się pomęczyć 
i popracować w ziemi, cieszyło ją to. 
Miała rękę do kwiatów… Denerwowała 
się, kiedy nie wyglądały tak, jak trze-
ba. Często je reanimowała, przywracała 
do życia… Umiała też doradzić w tych 
sprawach. Mówiła: „zrób to i to…”, np. 
„nie podlewaj”, albo: „podlej, bo ma su-
cho…”. Słuchała natury nie tylko w od-
niesieniu do kwiatów…

Pomocna dłoń
Łatwo się wzruszała, wrażliwość mia-

ła pod skórą, a łzy też wtedy, kiedy nie 
chciała, żeby były. Miała swoje zdanie, 
można było z Nią porozmawiać na różne 

tematy - powiedziała co myśli. Życzli-
wie, ale często stanowczo. Zawsze wi-
działa więcej naokoło siebie niż inni. 
Dostrzegała coś... niedostrzeżonego. 
Wiedziała, że trzeba nieść pomoc innym. 
Była motorem pobudzającym do działań 
charytatywnych. Okazała zdziwienie i 
wzruszenie, kiedy na koncercie w ubie-
głym roku to Jej pomagali inni. Miała pa-
mięć do tego, co innym z niej umykało. 
W swoim ciasnym mieszkanku zawsze 
mieścili się wszyscy goście, których 
nieustannie karmiła i dożywiała własno-
ręcznymi „wytworami kulinarnymi” (Jej 
drożdżowe ciasto każdy pamięta…). Ro-
biła niespodzianki, a to na urodziny, a to 
bez okazji, bo tak czuła, że to się może 
komuś przydać… Była dobra.

Siła
Miała dużo siły. Nawet wtedy, kiedy 

fizycznie siły ją opuszczały, miała dla 
innych słowa pociechy, że damy radę… 
Nie narzekała, nie użalała się nad sobą, 
nie miała żalu do nikogo o nic, o choro-
bę, że dlaczego ona… nie, nic z tych rze-
czy. Z Agatą czuło się bezpiecznie, przez 
tę Jej siłę właśnie. Stworzyła bezpieczny 
dom dla swojej Córki… Sama decydo-
wała o tym, jak ma być, miała swoje zda-
nie, była uparta.

To skojarzenia na myśl o Niej. Każdy 
pewnie znalazłby inne…
Będzie	 nam	 Cię	 brakowało,	 aż	 do	

chwili	kiedy	znowu	się	spotkamy…
Odpoczywaj	w	pokoju	wiecznym.

(rp)

Agata Karczmarczyk - w sierpniu skończyła 49 lat

Wrażliwość miała pod skórą...

Agata Karczmarczyk (druga od prawej) 
z koleżankami ze szkoły.

Ukochał sport, a sport ukochał jego. 
30 października pożegnaliśmy Jó-
zefa Raniowskiego (na zdjęciu z 
prawej). Założyciela i wieloletniego 
prezesa LZS w Prądach. Miał 66 lat i 
sporo planów...

Sekcja piłki nożnej w Prądach została 
założona w 1962 roku, będąc poniekąd 

kontynuatorką działającej tam wcześniej 
sekcji siatkówki. Śp.	 Józef	 Raniowski	
był jej głównym założycielem, a wydat-
nie pomagali mu Tadeusz Lewandowski i 
Zbigniew (Janek) Lukas. Po kilku latach 
klub zawiesił działalność, a było to akurat 
w czasie, gdy pan Józef poszedł do wojska. 
Po zrzuceniu munduru reaktywuje klub i 
zostaje jego prezesem. Na wiele, wiele lat. 

W 2007 r. na walnym zebraniu założyciel-
skim nowego klubu Józef Raniowski zło-
żył dymisję z funkcji prezesa. Na wniosek 
jego następczyni,  Idalii Wojciechowskiej, 
pan Józef został Honorowym prezesem 
LZS Orzeł Prądy.

Piłka to było całe jego życie. Od 1964 
roku posiadał kartę działacza OOZPN. 26 
lat temu uhonorowany Srebrną Odznaką 
Honorową OZPN. W latach 1964-2007 
odznaczany brązową, srebrną i złotą od-
znaką W.Z. LZS w Opolu. W 2004 roku 
odznaczony złotym medalem W.Z LZS (na 
60-lecie Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
w Opolu). W 2001 r. był jednym z założy-
cieli Gminnego Zrzeszenia LZS. Przez 12 
lat członek komisji rewizyjnej  G.Z LZS w 

Dąbrowie. W 2009 roku, podczas obcho-
dów 50-lecia LZS Orzeł Prądy, uhonoro-
wany przez Wójta Marka Leję Pucharem 
50-lecia klubu. Zapewne pan Józef cieszył-
by się jeszcze z niejednego odznaczenia, 
ale siły od nas wyższe uznały, że potrzebny 
jest gdzie indziej. Cóż, za takimi społecz-
nikami każdemu tęskno...

Idalia	Wojciechowska

Józef Raniowski - w lutym skończył 66 lat

Odszedł człowiek sportu
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Już  kolejny raz, spotkaliśmy się z ar-
tystą rzeźbiarzem Katarzyną Urbaniak 
na warsztatach ceramiki artystycznej 
i rzeźby w glinie. W poprzednich mie-
siącach uczyliśmy się metod pracy z 
gliną: ugniatania, budowania z płasz-
czyzn/plastrów oraz budowania z wa-
łeczków. 

Na każdym z zajęć realizowane było 
inne zadanie. Na warsztatach cera-

micznych dzieci stworzyły już: miseczki, 
figurki, patery – liście.

Tym razem poznaliśmy metodę drąże-
nia, która okazała się bardzo przydatna w 
wykonaniu form ażurowych – lampionów 
i kominków świątecznych. 

Mali twórcy poznali nową technikę  oraz 
przydatne narzędzia (m. in. oczka). Mode-
lowali kominek z pełnej kuli, po czym  kulę 
zamienili w walec i metodą drążenia wyci-
nali otwory,  doklejali detale oraz zdobili 
według niesamowitych pomysłów…

Efekty pracy grupy (na razie bez szkli-
wienia i wypału) można obejrzeć już te-
raz w galerii zdjęć na stronie internetowej 
szkoły http://www.zs_dabrowa.wodip.
opole.pl/zajcia-pozalekcyjne-sp/warszta-
ty-ceramiczne.html.

Renata	Planert	–	Palak

Listopadowe warsztaty artystyczne

Świąteczne kominki

Kwartet Smyczkowy Filharmonii Opol-
skiej wystąpił 12 listopada w Zespole 
Szkół w Dąbrowie. Koncert odbył się 
w ramach obchodów 95. rocznicy od-
zyskania niepodległości. Licznie przy-
byli na koncert słuchacze owacją na 
stojąco podziękowali filharmonikom 
za muzyczną ucztę.

Opolscy muzycy: Joanna	Widawska 
(pierwsze skrzypce), Maciej	 Wa-

chowski (drugie skrzypce), Oleg	Konowa-
łow (altówka) oraz Mikołaj	Gałan (wio-
lonczela) przygotowali trwający ponad 
godzinę program złożony z najpiękniej-
szych utworów muzyki klasycznej. Usły-

szeliśmy: Polonez „Pożegnanie Ojczyzny” 
Michała Kleofasa Ogińskiego, serenadę 
„Eine Kleine Nacht Musik” Wolfganga 

Amadeusa Mozarta, pięcioczęściową suitę 
„Muzyka Na wodzie” Georga Friedricha 
Haendla, a także Divertimento D-dur K 
136 Mozarta i „Suitę z czasów Holberga” 
Edwarda Griega.

Wykonanie i zaproponowany repertuar 
przypadł słuchaczom do gustu, więc nie 
pozwolili muzykom zakończyć występu 
bez bisu. Na zakończenie usłyszeliśmy 
wspaniałe tango Carlosa Gardela z filmu 
„Zapach Kobiety”. Koncert przygotowa-
ny przez Gminny Ośrodek Kultury i Re-
kreacji w Dąbrowie był zwieńczeniem te-
gorocznych dwudniowych, patriotycznych 
uroczystości. 
Na	stronach	11	i	1�	obchody	Dnia	Nie-

podległości	w	naszej	gminie	na	 sporto-
wo,	czyli	relacja	i	fotorelacja	z	VI	Biegu	
Niepodległości.

(zj)

Koncert z okazji Święta Niepodległości

Muzycznie-patriotycznie
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Dzięki piłkarzom z Mechnic mieliśmy 
pasjonującą jesień w okręgówce, a co 
bardziej frapujące, wiosna zapowiada 
się podobnie. Podopieczni Krystiana 
Golca na półmetku zameldowali się na 
2. miejscu, przegrywając rywalizację 
tylko z Widawą. Jeśli wiosną utrzy-
mają tak dobrą dyspozycję, realna 
staje się szansa na promocję (awan-
sują dwie czołowe drużyny)!

Punktów mogło być o 3 więcej, bo prze-
cież Krasiejów został rozgromiony 5-0, ale 
drużyna dostała walkowera. Rywal znalazł 
lukę w regulaminie. Chodzi o juniora, 
który dzień wcześniej zagrał 60 minut w 
drużynie juniorów i 15 minut w seniorach. 

Zacytujmy Łukasza	 Gonsiora ze strony 
www.lzs.mechnice.pl. „Parodią przepisu 
jest brak logiki, bo załóżmy, że w juniorach 
grałby np. 20 minut, to w seniorach może 
grać 70 minut. Przepis mówi, że jeżeli w 
pierwszym meczu gra więcej niż połowę, to 
nie może grać w meczu drugim”.

Mimo wszystko z nadzieją czekamy na 
rundę rewanżową. Umiejętności są i jeśli do-
pisze także szczęście, awans jest realny! (d)

Szansa LZS Mechnice

Awans realny!

Klasa	okręgowa;	grupa	opolska	I

1. Widawa Lubska 15 34 39-14
�.	LZS	MEChNICE	 1�	 �1	 ��-18
3. Victoria Chróścice 15 31 42-23
4. Źródło Krośnica 15 28 32-16
5. KS Krasiejów  15 26 42-22
6. Start Dobrodzień 15 26 35-32
7. LZS Proślice 15 24 29-35
8. LZS Rybna 15 21 37-39
9. LZS Kup 15 21 22-20

10. LZS Chrząstowice 15 19 26-24
11. Żubry Smarchowice Śl. 14 17 21-32
12. Unia Kolonowskie 15 17 22-29
13. Silesius Kotórz Mały 15 15 17-23
14. LZS Ligota Turawska 15 11 27-43
15. Unia Murów 15 9 12-44
16. LZS Rudniki 15 3 14-47 

Klasa	B;	grupa	Opole	II
1. Tempo Opole 29 26 44-13
2. TOR II Dobrzeń W. 28 28 44-9
�.	LZS	WRZOSKI	 ��	 ��	��-1�
�.	LZS	KARCZÓW	 �0	 1�	�9-�8
�.	LZS	ŻELAZNA	 �0	 �0	��-�1
6. LZS Komprachcice 19 19 28-20
�.	LZS	SŁAWICE	 1�	 1�	19-��
8.	LZS	SKARBISZÓW	1�	 10	�0-��
9.	LZS	PRĄDY	 1�	 1�	��-��

10. LZS Przysiecz 10 10 25-43
11.	MEChNICE	II	Dąb.	 11	 �	 18-��
12. Gazownik II Wawelno 12 7 16-37
1�.	LZS	NIEWODNIKI	 1�	 �	 19-��

TABELE
(stan	na	�1.11.�01�	r.)

„Pracowity październik przedszkolaków

Zawyły syreny!
Październikowy wyjątkowy dzień, ważni goście i doniosły 
nastrój towarzyszył przedszkolakom z Prądów i maluchom 
oraz starszakom z Dąbrowy w dniu ich ,,Pasowania na 
przedszkolaka”. Dzieci z pełnym zaangażowaniem zapre-
zentowały zdobyte już w przedszkolu umiejętności: śpie-
wały piosenki, recytowały wiersze i zadziwiały rodziców, 
chociaż dla niektórych z nich był to pierwszy tak poważny 
występ.

Dzieci wykonały też kilka zadań: pokazały, że umieją wspól-
nie się bawić, że są wygimnastykowane, że samodzielnie za-

kładają kapcie oraz potrafią wypić nawet sok z cytryny. Wspólna 
zabawa i zdobyte przez maluchy wyróżnienia były dokumento-
wane przez fotoreporterów – rodziców. Następnie dyrektor Lucja	

Czerwińska „czarodziejskim ołówkiem”  dokonała uroczystego 
„aktu pasowania”. Każdy nowo przyjęty przedszkolak otrzymał 
dyplom i małą niespodziankę. Uwieńczeniem uroczystości był 
słodki poczęstunek.

Dla dzieci w Dąbrowie październik przyniósł również inne 
ważne wydarzenie. Brały one udział w prawdziwym alarmie prze-
ciwpożarowym. Były prawdziwe syreny, drabina strażacka, akcja 
ratunkowa reanimowanych manekinów, a z okien przedszkola 
wydobywał się najprawdziwszy dym. Chociaż wszystkie działa-
nia strażaków były bardzo poważne, to samo zakończenie akcji 
było na szczęście pomyślne i zrobiło się bardzo wesoło. Dzieci 
mogły zobaczyć z bliska wóz strażacki, przymierzyć strażackie 
kaski i polewać wodą z prawdziwej strażackiej sikawki. Malu-
chy podczas akcji okazały się bardzo dzielne, natomiast sąsiedzi 
przedszkola byli wyraźnie zaniepokojeni i przybyli z pomocą. 
Serdecznie dziękujemy, że nasz los nie jest im obojętny.

Anna	Puzik
Lucja	Czerwińska

Kadr ze zwycięskiego meczu z Krasiejowem 5-0. Nasi w eufo-
rii, ponieważ dopiero później dowiedzieli się, że przegrali przy 
„zielonym stoliku”. Za chłopaków trzymamy kciuki, aby wiosną 
po każdym spotkaniu mieli takie powodu do radości, ale już bez 
żadnych regulaminowych „przygód”...
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            OSP, SZKOŁY            

Bezpieczny pierwszak

Spotkanie z 
dzielnicowym
Bezpieczeństwo uczniów jest jed-
nym z priorytetów programu wycho-
wawczego każdej szkoły. Pracownicy  
Komisariatu Policji w Niemodlinie od 
wielu lat  prowadzą edukację w tym 
zakresie. Tym razem odwiedzili ucz-
niów PSP w Naroku.

Pierwszoklasiści mieli przyjemność 
uczestniczyć  w zajęciach przepro-

wadzonych przez dzielnicowych: Ada-
ma	Głuszka i Grzegorza	Bierutę.  W 
przystępny i interesujący sposób ucz-
niowie poznali zasady prawidłowego 
poruszania się po drogach. Bezpieczeń-
stwo to nie tylko ruch drogowy, ale tak-
że ostrożność w kontaktach z niezna-
jomymi, bezpieczne zachowanie się w 
szkole i w domu podczas nieobecności 
dorosłych. To także wiedza o sposobach 
powiadamiania odpowiednich służb w 
przypadkach zagrażających życiu i zdro-
wiu dzieci. Jak się zachować, co robić 
w takich sytuacjach? Tego również na-
uczyli się uczniowie kl.I na spotkaniu z 
dzielnicowymi.

Na pamiątkę spotkania każdy dostał 
światło odblaskowe i książeczki do ko-
lorowania, które pozwolą jeszcze lepiej 
utrwalić tematykę bezpieczeństwa dzieci  
na drodze.

(r)

Na szczęście w październi-
ku było mało zdarzeń na tere-
nie naszej Gminy. Jednostka 
OSP Wrzoski wyjechała do groź-
nie zapowiadającego się pożaru 
w restauracji „BIDA” ale ich szybkie 
przybycie spowodowało  uniknięcie 
wielkich strat. Inne jednostki po-
święciły czas na ćwiczenia w obiek-
tach z Państwową Strażą Pożarną z 
Opola i Niemodlina oraz doskonale-
niu się we własnym zakresie.

- OSP	Wrzoski 4 października 2013 r. 
o godzinie 15.07 wyjechały wraz z JRG 
2 Opole do palącego się dachu restaura-
cji „BIDA” we Wrzoskach.

- OSP	Sławice 8 października 2013  r. 
o godzinie 9.41 wyjechała wraz z JRG 
2 Opole na ćwiczenia do Opola przy ul. 
Północnej 6.
-	OSP	Żelazna 10 października 2013 

r. o godzinie 9.33 wyjechała wraz z JRG 
2 Opole na ćwiczenia do Opola przy ul. 
Północnej 6.
-	OSP	Wrzoski 10 października 2013 

r. o godz. 19.06 wraz z JRG 2 Opole wy-
jechały do wypadku na obwodnicę we 
Wrzoskach.
-	OSP	Chróścina i Wrzoski 11 paź-

dziernika 2013 r. o godzinie 14.02 wy-
jechały do palących  się suchych traw w 
Chróścinie przy ul. Strażackiej.

-	OSP	Dąbrowa 12 października 2013 
r. o godzinie 17.29 wyjechała do palą-
cego się drzewa w Dąbrowie przy ulicy 
Kasztanowej. 
-	 OSP	 Dąbrowa 23 października 

2013 r. o godzinie 10.30 wraz z JRG 3 
Niemodlin wyjechała na ćwiczenia do 
przedszkola w Dąbrowie.

***

23 października 2013 r. odbyła się 
próba syren w ramach

ZCENTRALIZOWANEGO 
RADIOWEGO	SYSTEMU 

POWIADAMIANIA 
I	ALARMOWANIA	LUDNOŚCI

w całym województwie
Dh	Karol	Widacha

Kronika strażacka (X. 2013)

Więcej ćwiczeń niż akcji
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            SZKOŁY             

Pasowanie na ucznia to dla pierwsza-
ków wydarzenie wyjątkowe. W naszych 
szkołach przed rokiem tego zaszczytu 
dostąpiło 69 uczniów, teraz 85.

Uczniowie SP w Dąbrowie z klas I a i I b w 
podniosłej atmosferze, przed pocztem sztan-
darowym, ślubowali godnie reprezentować 
szkołę, a dyrektor czarodziejskim ołówkiem 
dokonała symbolicznego aktu pasowania na 
ucznia. Pierwszaki odcisnęły też swoje kciu-
ki w kronice szkolnej. Na pamiątkę pasowa-
nia wychowawczynie wręczyły im dyplomy.

W PSP im. Jana Pawła II w Naroku ucz-
niowie ślubowali, że będą rzetelnie uczyć się 
i wykonywać wszystkie obowiązki szkolne. 

Dyrektor prosił, aby w czasie nauki i poby-
tu w szkole naśladowali patrona Jana Pawła 
II. Podczas uroczystości dzieci wykazały się 
znajomością zasad dobrego zachowania, za-
prezentowały zdolności recytatorskie i wo-
kalne, a na koniec otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i upominki od Rady Rodziców.

W PSP w Sławicach ślubowanie polega-
ło m.in. na pokonaniu toru przeszkód, zło-
żeniu podpisów w kronice szkolnej oraz 
otrzymaniu rogu obfitości, tzw. tyty.

W ZS w Chróścinie pasowaniu przyświe-
cała korczakowska myśl „Każdy z nas jest 
innym kwiatem, razem czynimy ten świat 
pięknym ogrodem”. Uczniowie zaprezento-

wali uzdolnienia recytatorskie i wokalno-in-
strumentalne. Pełni powagi złożyli przyrze-
czenie oraz pieczęć wskazującego palca jako 
potwierdzenie przyjęcia w poczet uczniów. 
Oprócz klas 1a i 1b ślubowanie złożyli ich 
rodzice jako świadomą formę wsparcia dzie-
ci na początku ich edukacji. 

(nauczyciele	szkół	w	Gminie	Dąbrowa)

Pasowanie pierwszaków w Gminie Dąbrowa

Uczniowie pełną gębą!
85 pierwszaków w Gminie Dąbrowa

ZS	Chróścina: (25 uczniów, w tym
  16 sześciolatków)
ZS	Dąbrowa: (30 uczniów, w tym
  2 sześciolatków)
PSP	Narok: (15 uczniów, w tym
  4 sześciolatków)
PSP	Sławice: (15 uczniów, w tym
  3 sześciolatków)
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ŻYCIE	 GMINY	 DĄBROWA miesięcznik 
informacyjny dla mieszkańców gminy Dąbro-
wa i nie tylko  Wydawca: GOKiR w Dąbrowie, 
49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56, 
tel. 77 464-10-10 w. 213,  Strona	internetowa: 
www.gokir.pl,www.gminadabrowa.pl, e-mail	

do	 redakcji:	gokir@gminadabrowa.pl  Druk: Drukarnia Św. 
Krzyża, Opole, ul. Katedralna 6;   Reklama:		kolor	1.	strona	
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           WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW             

Ochrona przed wichurą lub hura-
ganem ogranicza się w zasadzie 
do zabezpieczenia obywateli i ich 
mienia oraz do usuwania skutków 
zdarzenia.

Przed wystąpieniem wichury

• Upewnij się, czy członkowie twojej 
rodziny wiedzą, jak postępować w czasie 
huraganu oraz naucz ich, jak wyłączać 
gaz, elektryczność i wodę gdy pozostaną 
bez ciebie..

• Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się 
policję lub straż pożarną oraz które radio 
jest nastrojone na odbiór informacji o sta-
nie zagrożenia.

Podczas wichury

Miej włączone radio bateryjne na często-
tliwości radia regionalnego (Radio Opole 
103,2 MHz lub 96,3 MHz) albo rozgłośni 
lokalnej, w celu uzyskania komunikatu o 
zagrożeniu i sposobach postępowania.

Zabezpiecz mieszkanie (dom):
• zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne 

elementy budynku;
• sprawdź, czy konstrukcja dachu jest 

mocno przytwierdzona do budynku;

• zabezpiecz lampy i inne urządzenia, 
które mogą ulec zniszczeniu;

• usuń z parapetów i balkonów przedmio-
ty, które mogą zagrażać przechodniom;

• uprzątnij z obejścia przedmioty mogą-
ce narobić szkód (porwane przez wiatr);

• zapewnij sobie odpowiednią ilość źró-
deł światła: latarki elektryczne (baterie do 
latarek i odbiorników radiowych), świece;

• sprawdź stan apteczki pierwszej pomo-
cy i zaopatrz się w niezbędne leki;

• przygotuj rzeczy, które mogą być po-
trzebne w czasie ewakuacji, tj. dokumenty, 
odzież, żywność, wartościowe rzeczy;

• nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, 
słupów i trakcji elektrycznych.

Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu 
– ograniczy to niebezpieczeństwo powsta-
nia pożaru.

Schowaj się w środkowych i najniż-
szych partiach budynku z dala od oszklo-
nych okien, sufitów i drzwi. Znajdując się 
poza domem, pozostań tam, aż huragan nie 
przejdzie. Nie zatrzymuj się pod trakcjami 
elektrycznymi, planszami reklamowymi, 
drzewami itp.

Jeżeli służby ratownicze zalecają ewa-
kuację:

• wyrusz tak szybko, jak to możliwe;
• wyłącz energię elektryczną oraz za-

mknij główny zawór wody i gazu,
• wygaś ogień w piecach;
• zawiadom kogoś poza zasięgiem wi-

chury, dokąd się ewakuujesz;
• zabierz przygotowany zawczasu pod-

ręczny bagaż oraz ciepłą odzież.

Po wichurze

• Unikaj leżących lub zwisających prze-
wodów elektrycznych.

• Ostrożnie wkraczaj do swego domu
• Sprawdź instalację (gazową, elektrycz-

ną, wodociągową i ściekową) w domu.

Jak sobie radzić w trakcie klęsk żywiołowych - praktyczny poradnik

Wichury i huragany
O wszystkich zdarzeniach mają-
cych istotne znaczenie dla bezpie-
czeństwa ludzi informuj: służby 
dyżurne Straży Pożarnej, Policji, 
pogotowie energetyczne, gazowe.

„Działaj lokalnie”, 
czyli aż miło 
popatrzeć!

W poprzednim miesiącu zaglądaliśmy 
do Ciepielowic, gdzie w tamtejszej świet-
licy trwa cykl warsztatów kulinarnych w 
ramach projektu „Działaj lokalnie”. W 
ramach tego samego projektu we Wrzo-
skach trwa modernizacja „Wrzoskowego	
stawu”. Aż miło patrzeć jak praca wre, co 
znakomicie widać na kompilacji zdjęć u 
góry. Do Ciepielowic i Wrzosek będziemy 
oczywiście jeszcze zaglądać. 
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            WYDARZENIE            

Osoby chętne do udostępnienia miejsc noclegowych dla przyjezdnych na ZAMCZYSKO proszone są o kontakt z GOKiR w Dąbro-
wie pod numerem telefonu: 77 402 64 49.

Zanim jednak do tego doszło, odbyła się 
krótka uroczystość z okazji 95. rocz-

nicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Wójt Marek	Leja oraz Przewodni-
czący Rady Gminy prof.	Piotr	Wieczorek 
mówili o swoim widzeniu patriotyzmu w 
dzisiejszych czasach. Licznie zgromadzo-
nym mieszkańcom tłumaczyli, że ciężka 
praca fizyczna oraz nauka znakomicie na-
dają się do tego, aby przyrównywać je do 
nowoczesnej formy patriotyzmu. Podzię-
kowali też wszystkim przybyłym za liczny 
udział w uroczystościach.

A po krótkim występie artystycznym 
zespołu Gospel, działającego przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dą-

browie, wójt dał sygnał do rywalizacji 
biegowej. Na pierwszy ogień poszły ma-
luchy. Pięcio-sześciolatki w towarzystwie 
rodziców ścigały się na dystansie 250 m. 
Uważni kibice zapewne dostrzegli, że am-
bicje mamy lub taty czasami były znacznie 
większe niż wyluzowanych dzieciaków. O 
ile wśród dziewczynek nie było dominacji 
żadnego z sołectw, to już wśród chłopców 
całe podium przypadło Chróścinie. Ana-
lizując triumfatorów z poprzedniego roku 
doszukaliśmy się tylko dwójki biegaczy, 
którzy obronili tytuły najlepszych. W ka-
tegorii klas IV-VI wśród chłopców znowu 
zwyciężył Patryk	Wyżykowski, a wśród 
gimnazjalistek Wiktoria	 Mojzyk - obo-
je mieszkają w Dąbrowie. W kategorii 
open (pierwszy raz wydzielonej także dla 
mieszkańców Gminy Dąbrowa) do poko-
nania były 4 km. Bardzo atrakcyjne nagro-
dy, ufundowane przez wójta (m.in. rowe-
ry, materace, bieżnie, rowerki stacjonarne, 
elektroniczne darty, itp.), tylko zaostrzyły 
rywalizację.

Cóż, poprzeczkę trzeba sobie stawiać 
coraz wyżej. W VII Biegu Niepodległości 
liczymy, że pobiegną dwie setki amatorów 
tej formy uprawiania sportu! W ramce 
obok dokumentacja z wszystkich kate-
goriach wiekowych. Nagrody rzeczowe 
przypadały za lokaty w czołowej trójce, 
zaś dyplomy przyznawano do 8. miejsca.

(dk)

VI Bieg Niepodległości

Coraz więcej nas!
VI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 

Dokumentacja:  

Pięcio-sześciolatki
- dziewczęta (250 m) 

1.	Bianka	Walków	(Dąbrowa)	
�. Weronika	Garbacz (Chróścina) 
�. Sara	Kokoszka (Sławice)

Pięcio-sześciolatki
– chłopcy (250 m)

1.	Jan	Fikus	(Chróścina)	
�. Piotr	Kalla (Chróścina) 
�. Kamil	Gonsior (Chróścina)

Klasy I-III SP
- dziewczęta (800 m)

1.	Kamila	Borowicz	(Chróścina)	
�. Paulina	Kijowska (Narok) 
�. Agnieszka	Diaków (Chróścina)

Klasy I-III SP
– chłopcy (800 m)

1.	Julian	Półtorak	(Chróścina)	
�. Bartosz	Garbacz (Chróścina) 
�. Filip	Wienczek (Dąbrowa)

Klasy IV-VI SP
– dziewczęta (1600 m)

1.	Maria	Knop	(Sławice)	
�. Elżbieta	Lach (Sławice) 
�. Maria	Czaja (Chróścina)

Klasy IV-VI SP
– chłopcy (1600 m)

1.	Patryk	Wyżykowski	(Dąbrowa)	
�. Szymon	Machnik (Chróścina) 
�. Damian	Kulig (Sławice)

Gimnazjum
– dziewczęta (2400 m)

1.	Wiktoria	Mojzyk	(Dąbrowa)	
�. Sara	Major (Chróścina) 
�. Marta	Szczecińska (Chróścina)

Gimnazjum
– chłopcy (2400 m)

1.	Damian	Kozioł	(Dąbrowa)
�. Dominik	Prochowski (Sławice) 
�. Mateusz	Buhl (Żelazna)

Open – kobiety (4000 m)
1.	Anna	Ryguła	(Opole)	
�. Teresa	Uciechowska (Opole) 
�. Jolanta	Uciechowska (Opole)

Open – mężczyźni (4000 m)
1.	Przemysław	Chatys	(K-Koźle)	
�. Szymon	halczak (K-Koźle) 
�. Marcin	Uciechowski (Opole)

Open – kobiety
(mieszkanki Gminy - 4000 m)

1.	Urszula	Żuk	(Mechnice)	
�. Anna	Cisowska	(Ciepielowice) 

Open – mężczyźni
(mieszkańcy Gminy - 4000 m)

1.	Jacek	Żuk	(Mechnice	
�. Łukasz	Śmigiel (Prądy) 
�. Michał	Grzegorzak (Mechnice)

Dzień Niepodległości w naszej Gminie jak zwykle świętujemy na sportowo. 
170 biegaczy uczestniczyło 11 listopada w VI już Biegu Niepodległości. Mimo 
chłodnej aury pobity został rekord sprzed roku, gdy do rywalizacji na trasie w 
Ciepielowicach stanęło 158 biegaczy.

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy idą z 
kwiatami pod pomnik w Ciepielowicach.



Kategoria pięcio-sześciolatków - dziewczynki.

Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy I-III - dziewczynki.

Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI - dziewczynki.

Kategoria Gimnazja - dziewczynki.

Kategoria seniorzy (open) - kobiety.

Kategoria pięcio-sześciolatków - chłopcy.

Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy I-III - chłopcy.

Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI - chłopcy.

Kategoria Gimnazja - chłopcy.

Kategoria seniorzy (open) - mężczyźni.

Laureaci VI BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

Open - mieszkanki Gminy Dąbrowa

Open - mieszkańcy Gminy Dąbrowa


