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Aktualności

 Do V edycji konkursu „Mój Balkon – Moja Zagroda” 
wpłynęło 14 zgłoszeń natomiast do kategorii „Aktywna Wieś” 
wpłynęło 5 zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia zostały zakwalifi-
kowane do konkursu.
 W dniu 2 sierpnia 2011 r. komisja konkursowa oce-
niała zgłoszone do konkursu balkony i zagrody, a także wsie. 
Wyłoniono następujących zwycięzców:

Kategoria I „ Moja Zagroda” 
I miejsce – Sikora Teresa i Marek, Dąbrowa
II miejsce – Cechowska Ewa i Mirosław, Chróścina
III miejsce – Szczepańczyk Jolanta, Chróścina
III miejsce – Olender Stanisław, Dąbrowa

Kategoria II „ Mój Balkon”
I miejsce – Wygiera Józef, Dąbrowa
II miejsce – Łoziński Wiesław, Dąbrowa
III miejsce – Przybyła Paweł, Sławice

Kategoria III „ Aktywna Wieś”
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Wieś Chróścina

II miejsce – Wieś Karczów
II miejsce –Wieś Prądy
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie – Wieś Wrzoski

Konkurs „Mój Balkon, Moja Zagroda” oraz „Aktywna Wieś”
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Aktualności

 Rozpoczęła się  kolejna rywalizacja o tytuł „Najpięk-
niejszej Wsi Opolszczyzny”. Konkurs na szczeblu wojewódz-
kim,  odbywa się już od lat 14 i przystąpiło już do niego blisko 
700 sołectw. Opolszczyzna jako pierwsza w kraju rozpoczęła 
realizację Programu Odnowy Wsi  i pierwsza rozpoczęła na-
gradzać swoje wsie za postępy i osiągnięcia.
 26 lipca w Chróścinie i Sławicach gościliśmy komi-
sję konkursową, która oceniała nas w kategorii „ Najlep-
szy start  w odnowie”  w ramach konkursu „Piękna Wieś 
Opolska 2011”. 
W Chróścinie komisja odwiedziła: 
1. Plac zabaw i korty na osiedlu;
2. Kościół Parafialny i Plac Kościelny. Ks. Proboszcz Ryszard 
Wołowiec omówił prace remontowe i modernizacyjne;  
3. Ogród Marzeń - ogródek utworzony przez dzieci i rodziców 
przy Zespole Szkół;
4. Park Dworski - gdzie na krótkim spacerze została zapre-
zentowana działalność Koła Wędkarskiego i  Stowarzyszenia 
Miłośników Chróściny oraz ich osiągnięcia w ostatnich dwóch 
latach.    
 Oprócz prac społecznych dokonanych przez Koło 
Wędkarskie, została pokazana tegoroczna finalna mała ar-
chitektura pn. „Nasz Domek”, z projektu unijnego PROW 

2007-2013 „Szukamy skarbów naszego regionu”, wykonana 
z udziałem dzieci w cyklu zajęć warsztatowo-edukacyjnych.
 Na końcu komisja wzięła udział w spotkaniu zorga-
nizowanym przez Liderów Wsi w świetlicy wiejskiej. Wyniki 
konkursu zostaną ogłoszone 11 września b.r. na dożynkach 
wojewódzkich w Praszce.

k. gołębiowska-jarek, red.

Komisje konkursowe w Chróścinie i Sławicach

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 
w palcówkach oświatowych 

Placówka Msza święta 
(godz.)

Rok szkolny 
(godz.)

PSP Sławice 8.00 9.00
PSP Narok 8.15 9.00
PG Żelazna 9.00 10.00
ZS Dąbrowa 8.00 9.00
ZS Chróścina 8.00 9.30

Zimowe utrzymanie dróg - ogłoszenie

 Urząd Gminy Dąbrowa zaprasza mieszkańców posiadających odpowiedni sprzęt (PŁUG) do składania ofert, dotyczą-
cych zimowego utrzymania dróg gminnych. Oferta powinna zawierać: 
- opis sprzętu,
- cenę za 1 roboczogodzinę pracy sprzętu;
- nazwisko, imię lub dane firmowe, adres.  
Termin składania ofert: do 1.10.2011r. 
Wszelkich informacji udziela Marek Snela, tel. 77 464-10-10 wew. 102; 
e-mail: gkios@gminadabrowa.pl                                                                                                      
                                                                                                                               Wójt Gminy 
                                                                                                                            /-/ Marek Leja

 Nasze gimnazja w tym roku wzbogacą się o najnow-
szy sprzęt komputerowy. Każde z naszych gimnazjów otrzy-
ma wyposażenie o wartości 500 tysięcy złotych. Projekt 
„Opolska Szkoła,  szkołą ku przyszłości” realizowany przez 
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Poli-
technicznego zakłada wyposażenie placówek edukacyjnych 
w komputery, tablice interaktywne, oprogramowanie,  urzą-
dzenia multimedialne, w tym kioski informatyczne i Internet 
socjalny. 
 Gmina Dąbrowa dofinansowuje przedsięwzięcie 
w wysokości 225 tysięcy złotych, po 75 tysięcy na jedno gim-
nazjum. Pozostałe środki, czyli 1 milion 225 tysięcy, pocho-
dzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Infrastruktura dla 
wykorzystania narzędzi ICT oraz Działanie 2.2 Moduły infor-
macyjne, platformy e-usługi i bazy danych.

Gimnazja w Chróścinie, Dąbrowie i Żelaznej zostaną wyposa-
żone w sprzęt informatyczny i multimedialny do końca grud-
nia.

E-SZKOŁA NA FINISZU
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 Tegoroczne III Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpie-
waną „Zamczysko” odbędą się w dniach 9-10 września na sce-
nie plenerowej obok Zamku w Dąbrowie. Na koncertach wystą-
pią tak znakomici wykonawcy, jak: Krystyna Prońko, Robert 
Kasprzycki, Elżbieta Adamiak, Szymon Zychowicz, Dom 
o Zielonych Progach i Basia Beuth. Ponadto w trakcie Zam-
czyska prowadzone będą warsztaty wokalne dla dzieci i młodzie-
ży, a ich uczestnicy wystąpią na scenie w sobotnim koncercie. 
Koncerty nie są biletowane. Atrakcją tegorocznego Zamczyska 
będzie także możliwość zwiedzenia, niedostępnego na co dzień, 
Zamku. Zamek w Dąbrowie jest przykładem nie tylko ciekawej 
architektury, ale także znaczącym miejscem historycznym w re-
gionie. Obiekt jest własnością Uniwersytetu Opolskiego. Poprzez 
takie inicjatywy jak Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną 
„Zamczysko”, można wielu osobom przypomnieć o znaczeniu 
tak miejscowości, jak też samego Zamku dla dziedzictwa kultu-
rowego Regionu. 

 W tym roku piosen-
ki z najnowszego albumu 
zaprezentuje Szymon 
Zychowicz. Artysta po-
chodzi z Koszalina, gdzie 
debiutował w Teatrze 
Propozycji DIALOG. Od 
1994 roku (przez osiem 
kolejnych lat) był artystą 
krakowskiego kabaretu 
Piwnica pod Baranami. 
Piosenkarz do Dąbrowy 
przyjedzie z najnowszy-
mi utworami wydanymi 
w czerwcu na płycie pt. 
„Po prostu”. Z Piwnicą 
Pod Baranami współpra-
cuje także kolejny tego-

roczny Artysta – Robert Kasprzycki. Na jego koncie są dwie 
solowe płyty: „Niebo do wynajęcia” z tytułowym przebojem (na-
grodzona Fryderykiem w 1997 roku) oraz wydany w 2006 roku 
krążek „Światopogląd”. 

 

Klimat poetyckich wędrówek po bieszczadzkich szlakach, na-
wiązujący do poezji Wojtka Belona, Jerzego Harasymowicza 
i Kazimierza Węgrzyna, przybliży zespół Dom o Zielonych Pro-
gach. Grupa związana z projektem muzycznym „W górach jest 
wszystko co kocham” od wielu lat gromadzi na swych koncertach 
dziesiątki wielbicieli, których nie zabraknie również podczas dą-
browskiego „Zamczyska”. 

 Wędrowanie jest tematem wielu kompozycji, związanej 
od początku z „Zamczyskiem” Basi Beuth. W Dąbrowie usłyszy-
my piosenki z najnowszego materiału płytowego artystki. Basia 
wraz z Szymonem Zychowiczem poprowadzi także warsztaty 
muzyczne dla dzieci i młodzieży. 
 Gwiazdą pierw-
szego dnia Spotkań z Poe-
zją Śpiewaną będzie polska 
królowa nastroju i ballad 
– Elżbieta Adamiak. Jej 
ciepły głos udokumentowa-
no na 11 płytach solowych, 
z których ostatnia ukazała 
się w 2009 roku. Przeboje 
takie, jak „Jesienna zadu-
ma” czy „Do Wenecji stąd 
dalej co dzień” śpiewane 
są przez kolejne pokolenia 
miłośników Krainy Łagod-
ności.   
 W sobotę wieczorem na scenie „ZAMCZYSKA” wystą-
pi Artystka przez Wielkie „A” – Krystyna Prońko. Piosenkarka 
na krajowej scenie muzycznej występuje od początku lat 70-tych. 
Jej przeboje „Jesteś lekiem na całe zło”, „Małe tęsknoty”, „Kolęda 
nocka” śpiewała cała Polska. W ubiegłym roku Krystyna Prońko 
występowała jako juror w telewizyjnym show „Śpiewaj i walcz”.  
W 2008 roku została uhonorowana Srebrnym  Medalem Zasłużo-
nego Kulturze „Gloria Artis”. W Dąbrowie usłyszymy najwięk-
sze przeboje Krystyny Prońko oraz jej najnowsze kompozycje.  

Program III Dąbrowskich Spotkań z Poezją Śpiewaną 
„ZAMCZYSKO”:

9.września – piątek:
14.00-18.00 warsztaty muzyczne
18.00 Basia Beuth
19.30 Szymon Zychowicz
21.00 Elżbieta Adamiak
22.30-01.00 nocne granie i śpiewanie 
10.września – sobota
16.00 Dom o Zielonych Progach
17.30 uczestnicy warsztatów muzycznych, Studio Piosenki z Dą-
browy 
19.00 Robert Kasprzycki
20.30 Krystyna Prońko
22.00 -… nocne granie i śpiewanie
 Gwiazdą pierwszych Spotkań była legenda nurtu poe-
tyckiego w piosence Wolna Grupę Bukowina. W ubiegłym roku 
na scenie w Dąbrowie wystąpili między innymi Jarosław Wasik, 
Martyna Jakubowicz i Grupa Bez Jacka. Każdorazowo podczas 
koncertów promowane są najnowsze dokonania muzyczne zapro-
szonych artystów. W przypadku Jarosława Wasika, Martyny Ja-
kubowicz oraz Grupy Bez Jacka w Dąbrowie zabrzmiały utwory 
przedpremierowe. 
 „Zamczysko” nie jest konkursem, ale może stać się 
miejscem debiutu i zaistnienia scenicznego amatorskich wyko-
nawców poezji śpiewanej i piosenki turystycznej. To dla nich 
przygotowana jest tak zwana „wolna scena” czyli nocne granie 
oraz czas w sobotnie popołudnie (od 17.30). 
 Organizatorem „ZAMCZYSKA” jest Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Wszelkie informacje dostępne 
są na stronie internetowej Ośrodka: 
http://www.gokir.pl/zamczysko.html

III DĄBROWSKIE SPOTKANIA Z POEZJĄ ŚPIEWANĄ
GOKiR w Dąbrowie
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OPS

 To dość znane hasło zostało zde-
mentowane przez wychowanków świetlic 
socjoterapeutycznych Gminy Dąbrowa. 
Wychowawcy oraz dzieci z zapałem god-
nym pionierów zwiedzały, eksplorowały 
oraz zapamiętywały istotne szczegóły oraz 
informacje historyczne i przyrodnicze (je-
żeli takowe przedstawiono) odwiedzanych 
miejsc. Między innymi podopieczni świet-
licy w Nowej Jamce podczas wycieczki 
rowerowej odwiedzili Pomnik Żołnierzy 
Radzieckich pod Mikolinem (poświęcony 
pamięci żołnierzy Pierwszego Ukraińskie-
go Frontu Armii Czerwonej, poległych 
w dniach 23–30 stycznia 1945 roku, pod-
czas forsowania Odry na odcinku od Li-
pek do Żelaznej pod Opolem.), nowo wy-
budowaną elektrownię wodną przy progu 
śluzy Zawada, położonej tuż za w w po-
mnikiem, śluzę w Naroku, stawy hodow-
lane „Sangów” leżące w obrębie Borów 
Niemodlińskich. Razem z świetlicą w Dą-
browie oraz pozostałymi uczestnikami 
brali udział w Rajdzie Pieszym do Siedlisk 
zorganizowanym przez GOKiR w Dąbro-

wie. Oprócz wyjazdów rowerowych, me-
czy sparingowych piłki nożnej oraz tenisa 
ziemnego świetlice miały do zaoferowania 
także pasywny sposób spędzania wolnego 
czasu do którego zaliczyć można między 
innymi spotkania tematyczne z policjanta-
mi z Komendy Miejskiej Policji w Opo-
lu (pogadanka dotycząca bezpieczeństwa 
podczas wakacji), konkurs plastyczny 
„Samochód marzeń” (prace można podzi-
wiać w dąbrowskiej świetlicy), zajęcia ku-
linarne których hasłem przewodnim była 
„zdrowa żywność”. Dzieci mogły wyka-
zać się w kuchni, własnoręcznie przygo-
towując zdrowe i pożywne surówki i sa-
łatki owocowe (świetlica w Dąbrowie oraz 
w Mechnicach), tosty, drożdżowe rogaliki 
(Nowa Jamka). 
 Na przekór niekorzystnym wa-
runkom pogodowym  w Nowej Jamce 
udało się nawet zorganizować „stacjonar-
ny” piknik,  zawody w karaoke oraz ka-
lambury.
Pod patronatem kampanii „Zachowaj 
trzeźwy umysł” przygotowano prelekcje 

dla starszej młodzieży dotyczące „odpo-
wiedzialnego rodzicielstwa” oraz zagro-
żeń czyhających na progu dorosłości. 
 Jednym z ważniejszych sierpnio-
wych wydarzeń było ognisko zorganizo-
wane na boisku LZS w Naroku w związku 
z pożegnaniem się z narocką świetlicą wie-
loletniego wychowawcy - pana Czesława. 
Przez 11 lat młodzież z Naroka i okolicz-
nych wiosek spotykała się tym jakże cha-
ryzmatycznym człowiekiem, promotorem 
sportu, zapaleńcem gry w piłkę nożną oraz 
bile. Mogliśmy się niejednokrotnie prze-
konać o umiejętnościach wychowawczych 
oraz edukacyjnych tego jakże szanowane-
go wychowawcy. 
Za te wszystkie lata współpracy DZIĘKU-
JEMY! Jednoczenie życzymy w imieniu 
wychowanków oraz współpracowników 
wszelkiej pomyślności oraz zdrowia i siły 
w promowaniu aktywnego stylu życia 
i zarażaniu swoim zamiłowaniem do spor-
tu kolejnych pokoleń. 

Opracowała M.K.

Cudze chwalicie, swego nie znacie …

 Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za-
prasza 27 sierpnia  br. miłośników turystyki rowerowej na 
Rajd Rowerowy pn. „Nasza gmina”.  
 Trasa rajdu przebiegać będzie przez miejscowości 
naszej gminy (m.in. Dąbrowę, Prądy, Siedliska) oraz lasy 
Borów Niemodlińskich. Przewodnikiem będzie pan Tade-
usz Kot. Start i miejsce zbiórki - na placu przy restauracji 
„Dąbrowianka” w Dąbrowie. Rajd rowerowy rozpocznie się 
o godzinie 9.00. Zapisy, do 25 sierpnia, prowadzi GOKiR 
w Dąbrowie pod numerem tel.: 77 464-10-10 w. 221.

Rajd Rowerowy„HELLO, DOLLY!” 
– ZAPROSZENIE

 Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 
organizuje wyjazd do Gliwickiego teatru Muzycznego na 
jeden z najsłynniejszych musicali  „Hello, Dolly!”. Spek-
takl odbędzie się 7 października. Zapisy będą przyjmowa-
ne w GOKiR do 15 września. Ilość miejsc ograniczona, 
cena biletu: 40 złotych od osoby.
 „Hello, Dolly!” to jeden z najsłynniejszych musi-
cali w historii Broadwayu. W jego amerykańskich ob-
sadach błyszczały takie gwiazdy, jak Carol Channing, 
Barbra Streisand 
i Walter Matthau. 
W filmie wyreży-
serowanym przez 
Gene’a Kelly’ego 
wystąpił m.in. 
Louis Armstrong. 
Polska prapremie-
ra „Hello, Dolly!” 
odbyła się 30 lat 
temu w Operetce 
Śląskiej. W ostat-
nich  latach był 
on jednym z naj-
częściej wysta-
wianych musicali 
w Polsce.

Materiały prasowe: GTM
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 To co dzieje się podczas całego roku w mieście wi-
dzę na co dzień – mnóstwo atrakcji, kultywowania tradycji 
i pamięci o historii. Mało natomiast wiedziałam jak obecnie 
funkcjonują mniejsze i większe wsie. Samorządność, dbanie 
o tradycje regionalne, autonomię, są bardzo wspierane przez 
państwa Unii Europejskiej. Tradycje, historia i szczególny cha-
rakter regionów są oznaką naszej przynależności i tożsamo-
ści. Wiele informacji znalazłam na stronie www.chroscina.eu, 
w tym o  działającym prężnie Stowarzyszeniu Miłośników 
Chróściny! Jest historia wsi, dość wnikliwa i obszerna, a war-
to to zaznaczyć, gdyż zwykle na stronach pojawiają się jedynie 
daty powstania miejscowości i wzmianki z historycznych opra-
cowań. Na stronie jest wiele o tym co robią mieszkańcy, jak im 
jak im się żyje, kto stanowi trzon Stowarzyszenia. Zastanawia-
łam się od czego rozpocząć moje poszukiwania i w jaki sposób 
dojrzeć to, czego nie można  zobaczyć. Doskonałym preteks-
tem okazał się realizowany w lipcu projekt unijny – „Szu-
kamy skarbów naszego regionu - cykl wakacyjnych zajęć 
świetlicowych dla dzieci”.  To projekt realizowany w lipcu 
2011r.  przez Stowarzyszenie Miłośników Chróściny w ramach 
PROW 2007-2013 oś 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju”. Projekt realizowany jest przez Sto-
warzyszenie Miłośników Chróściny. Jest to organizacja poza-
rządowa licząca aktualnie 45 członków, działająca na zasadach 
wolontariatu. Prezesem jest Katarzyna Gołębiowska-Jarek.
W lipcu ubiegłego roku Stowarzyszenie przeprowadziło bada-
nia w postaci ankiet określających preferencje mieszkańców, 
co przyczyniło się  i ułatwiło  powstanie planów krótko i dłu-
goterminowych. Jednym z zagadnień było zorganizowanie 
opieki dla dzieci w okresie wakacyjnym. Już w sierpniu 2010 
roku Stowarzyszenie zorganizowało I edycję zajęć  świetlico-
wych dla dzieci. Z uwagi na duże zainteresowanie organizacja 
podjęła decyzję o kontynuacji zajęć w szerszym zakresie i przy 
pomocy środków unijnych. 
 W 2011 roku w ramach projektu zaplanowano cykl za-
jęć warsztatowo-edukacyjnych kierowanych dla dzieci w wie-
ku szkolnym (6-10 lat), które w głównej mierze odbywały się 
w świetlicy wiejskiej w Chróścinie. Zajęcia prowadzone były 
przez wykwalifikowanych pedagogów, czynnych zawodowo 
i obejmowały 10 kolejnych spotkań, od poniedziałku do piątku, 
w pierwszej połowie lipca. Projekt przewidywał udział 20 dzie-
ci. Zajęcia obejmowały tematy z plastyki, przyrody, historii, 
kultury oraz rekreacji. Z uwagi na specyfikę wsi przewidziano 
również mini-lekcje w formie zabawy z językiem niemieckim. 
Celem zajęć było poznanie i przekazywanie lokalnych zwy-
czajów i tradycji. Dzieci poznały lokalne legendy, dawniejsze 
rzemiosło oraz nowoczesne gospodarstwo rolne. Nauczyły się 
jak rozpoznawać różne gatunki zbóż i drzew, stworzyły ziel-
niki, a w ramach warsztatów stolarskich stworzyły drewniane 
figurki „sów” oraz dom do zabaw pn. „Nasz Domek” w Parku 
Dworskim w Chróścinie. Na warsztatach ceramicznych prze-
prowadzonych przez specjalistę Pawła Wierzbickiego, dzieci 
mogły same toczyć naczynia gliniane: wazony, misy, talerze, 
które później otrzymały do wypalenia i ozdobienia. Dowie-
działy się jak kiedyś żyli ludzie, co pozostało ze starych tra-
dycji w naszych domach. W trakcie zaplanowanych wycieczek 
rowerowych zwiedziły Bibliotekę, lotnisko w Polskiej Nowej 

Chróścino! „….Wsi spokojna, wsi wesoła….”
LIST DO REDAKCJI

Stowarzyszenia, Organizacje
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Stowarzyszenia, Organizacje

Wsi, pocztę, gdzie wysłały własnoręcznie wykonane pocztów-
ki oraz zapoznały  się z pracą i zawodami bibliotekarza, listo-
nosza, pilota. W ramach promocji projektu dzieci otrzymały 
czapeczki z logo Stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie pozyskało Partnera projektu – Zespół Szkół 
w Chróścinie. Dyrekcja Zespołu podpisała Umowę Partnerską 
ze Stowarzyszeniem, której głównym założeniem było wspar-
cie w projekcie oraz  udostępnienie sali gimnastycznej i sali 
komputerowej dla dzieci. 
Do realizacji projektu zrekrutowaliśmy cztery wolontariuszki, 
18-19 latki, które podczas wszystkich zajęć wspierały wykwa-
lifikowanych wychowawców w opiece nad dziećmi. Po zakoń-
czeniu projektu zarząd stowarzyszenia wystawił wolontariusz-
kom zaświadczenia o zdobytym doświadczeniu.
 Z  inicjatywy samych rodziców w sierpniu rozpoczęły 
się kolejne zajęcia - IV i V edycja, które zostały podzielone 
tematycznie: Dzień Sportowca, Dzień Kucharza, Dzień Aktora 
itp. Dzieci spróbowały także jazdy konno, robiły zapiekanki, 
wysiewały razem rzeżuchę, fasolę, wspólnie wykonały sałatkę 
owocową i metrowego kartonowego robota o nazwie: Leomes-
si. Dla upamiętnienia utworzyliśmy cyfrową kronikę projektu. 
Dzięki temu możemy zawsze sięgnąć po pomysł na spędzenie 
czasu.
Zarząd stowarzyszenia planuje coroczną organizację warszta-
tów, co najmniej w ciągu najbliższych 3 lat od zakończenia 
projektu, a także jej dalszy rozwój poprzez wzbogacenie pro-
gramu, wydłużanie okresu i zwiększaniu liczby uczestników.
 Już Marek Aureliusz powiedział że „życie człowieka 
ma kolor jego wyobraźni”. Tę wyobraźnię dorośli mają czę-
sto zamgloną i ograniczoną i przesuniętą na plan „mieć” niż 
„być”. Wbrew pozorom wystarczy tylko się zatrzymać i wska-
zać alternatywy: piękno, tradycje czyli wszystko to, co stanowi 
tożsamość i  pozycję „JA” w świecie rzeczywistym. To co wy-
znacza nam kierunek życia, jego jakość, to nasze dzieci – bra-
kujące ogniwo naszego szczęścia i istnienia – jako dopełnienie 
życia. Społeczność lokalna Chróściny została zaktywowana 
i zmotywowana przez powstałe Stowarzyszenie Miłośników 
Chróściny, a działają w niej ludzie w różnym wieku i pełnią 
różne stanowiska i zawody. To w gruncie rzeczy jest ważne, 
bo niesie ze sobą ogromną różnorodność doświadczeń i po-
mysłów oraz swoistych osobowości, pasji i  ogromnej chęci 
tworzenia. 
 Praktycznie wszyscy są w różny sposób zaangażowani 
w życie wsi, w jej autentyczną odnowę, unowocześnienie po-
łączone z tradycją i historią. Każdy rodzic jest szczęśliwy jeśli 
jego dziecko jest szczęśliwe, akceptowane, jeśli mu się pozwo-
li na rozumną swobodę. Takie dziecko jest w stanie stworzyć 
własną historię i tradycję, dziecko stanowi część społeczności, 
tworzy rodzinę i wpływa na nią poprzez kształtowanie siebie, 
poprzez naukę. Uśmiech dziecka po odwiedzinach na poczcie 
niepowtarzalna radość, gdy otrzymuje kartkę z pozdrowienia-
mi (a nie smsa z trzema znakami); zgiełk i radość oraz zmę-
czenie po wyrobieniu ciasta na chleb i zapach oraz smak po 
jego upieczeniu… Ten obraz jest „bezcenny bo wszystko inne 
można kupić”. 
 

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
                           Sylwia Jarek

(skróty: Redakcja Życia Gminy Dąbrowa)



8                                                                                                                         ŻYCIE GMINY DĄBROWA

GOKiR w Dąbrowie

 
 Szkoła Języków Obcych OPTIMA  

i  Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie

zapraszają mieszkańców Gminy Dąbrowa na  kursy języka  
angielskiego

Grupy  dla dzieci i dorosłych  do 12 osób.
 Podział na grupy wiekowe,  nowoczesne metody na-
uczania, ciekawe podręczniki,  dużo atrakcji w czasie zajęć. 
Kładziemy nacisk na umiejętność  komunikowania się!!! 
W ofercie również kurs przygotowawczy do egzaminu 
gimnazjalnego!!! Wysoki  poziom nauczania bez potrzeby 
dojeżdżania ... do Opola.
 Zajęcia odbywać się będą w świetlicach wiejskich 
we Wrzoskach, Chróścinie i Karczowie.
Nauczyciele  ze Szkoły Języków Obcych OPTIMA przy-
jeżdżają  z Opola.
 Dodatkowe informacje i zapisy w siedzibie Szkoły, 
telefonicznie lub mailowo:
Szkoła Języków Obcych OPTIMA w Opolu ul. Koś-
ciuszki 16,
tel.77 44 12 226, 
mail: optima@optima.opole.pl 
Więcej informacji o Szkole:  www.optima.opole.pl 

MG.6840.1.8.2011                           Dąbrowa, 02 sierpnia 2011 r.

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT  GMINY  DĄBROWA OGŁASZA

 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 
niezabudowanej położonej w Mechnicach  ul. Aleja Róż,  sta-
nowiącej działkę nr 693/225 z mapy 3 o pow. 0,0743 ha, dla 
której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00076324/5.
Cena wywoławcza wynosi : 78.720 zł, w tym należny podatek 
VAT.
 Działka niezabudowana w kształcie prostokąta, położo-
na przy drodze gruntowej. Uzbrojenie nieruchomości gruntowej 
stanowi : E, W, K, droga gruntowa.
Gmina Dąbrowa dla ww. działki nie posiada miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Dąbrowa działka znajduje się w terenach „MU 
– tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowią-
zaniami wobec osób trzecich. 
 Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży 
wywieszony był  od dnia 15.06. 2011 r. do 06 lipca  2011 r.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 
1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął  z dniem  27 
lipca 2011 r.
 Przetarg odbędzie się w dniu  9 września 2011 r.  
godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie   
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.
 Wadium w wysokości 10 % ceny nabywanej nierucho-
mości należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS Brzeg Od-
dział Dąbrowa Nr 72 8863 1019 1101 0000 0026 0003 do dnia  
5 września 2011 r.  Uznanie wskazanego rachunku bankowego  
upływa z dniem 5 września 2011 r. Datą wpływu wadium jest 
dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
 Nabywca ponosi koszty związane z przepisem notarial-
nym. Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy pokój 104 
tel.  77 4641010 wew. 114.

Konkurs Fotograficzny 
”Powódź 2010 - ogrom żywiołu”

 Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które 
uwieczniły jedno z najniebezpieczniejszych zagrożeń naturalnych 
w Polsce jakim jest powódź. Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 
1 lipca do 30 września 2011 r. Przewidziane są trzy kategorie 
konkursu: „Najlepsze Zdjęcie”, „Najlepszy Fotoreportaż” oraz 
„Najlepszy Film”. W każdej kategorii przewidziane są wartoś-
ciowe nagrody dla pierwszych trzech miejsc. Wszelkie informa-
cje na temat konkursu są dostępne na stronie pod adresem: http://
www kzgw.gov.pl
 Istotą konkursu są przede wszystkim działania eduka-
cyjne w szczególności informowania o założeniach Dyrektywy 
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paździer-
nika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania 
nim tzw. Dyrektywy Powodziowej. Głównym celem niniejsze-
go konkursu jest dokumentacja powodzi z 2010 r. Zgromadzone 
materiały mają posłużyć m.in. do budowy portalu poruszającego 
problemy związane z powodzią.
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Szkoły, Przedszkola

 10 lipca po raz trzeci w Chróścinie na terenie par-
ku odbył się Festyn Wędkarski 2011. Organizatorami imprezy 
byli członkowie Koła Wędkarskiego, Stowarzyszenie Miłośni-
ków Chróściny oraz Sołtys Wsi. Wójt Gminy Dąbrowa ufundo-
wał i wręczył puchary dla zwycięzców zawodów, które rozegrały 
się w dwóch kategoriach: dzieci i kobiety (JUNIORZY)  oraz 
mężczyźni (SENIORZY). Mieszkaniec Mechnic  August Sanner 
– obecnie poza granicami kraju ufundował nagrodę na najdłuższą 
złowioną rybę. W zawodach wzięło udział 42 zawodników.  

 
               

  Podczas festynu stowarzyszenie ogłosiło wyniki kon-
kursu „Blisko Wsi Chróścina”. Konkurs polegał na złożeniu 
prac rysunkowych  w technice ołówka, węgla lub tuszu ukazujące 
zasoby wsi Chróścina lub przejawy aktywności społeczności lo-
kalnej. Do zarządu wpłynęło 13 prac.  Jury ogłosiło następującą 
klasyfikację:
I miejsce dla  Anny i Małgorzaty Niedziela  (5 złożonych prac) 
– nagroda: aparat fotograficzny Canon o wartości  750zł
II miejsce dla Aureli i Lukasa Gogol – nagroda: unikatowy, limi-
towany album „150 lat fotografii Opola”, kubek termiczny, pen-
drive a wszystko o wartości 300zł
III miejsce  ex aequo:  Zuzia Reuss, Wiktoria Reuss i Marta 
Szczecińska. Wartość każdej nagrody w tej kategorii to 100 zł. 
Były też wyróżnienia, które między innymi otrzymali: Daniel 
Hanack, Michał Czaplicki.
Zarząd Stowarzyszenia planuje wykorzystać prace konkursowe 
do publikacji kalendarza na rok następny. Gratulujemy zwycięz-
com.
W trakcie imprezy członkowie stowarzyszenia utworzyli kącik 
zabaw dla dzieci. Na sznurkach zawisły prace  wykonane przez 

małych uczestników zajęć edukacyjno - warsztatowych w ramach 
realizacji projektu PROW „Szukamy skarbów naszego regionu 
…” oraz prace konkursowe. Kącik wyposażony w materiały pla-
styczne i papiernicze miał na celu skupienie uwagi maluchów 
i ich wspólną zabawę. 
Oprócz muzycznych wrażeń, całej imprezie towarzyszyła przyja-
zna, rodzinna atmosfera.
 

Sponsorem głównym  po raz kolejny była firma Imex-Piechota  
Sp. z o.o., Transport Cebula  Sp.j. oraz  Szkółka Leśna Leszek 
Mularz z Opola, zaś fundatorem nagród był Urząd Gminy Dąbro-
wa.
 Dziękujemy wszystkim sponsorom i ofiarodawcom zło-
mu, którzy przyczynili się do organizacji festynu.
 Dziękujemy miejscowej OSP za pracę nad zapewnie-
niem bezpieczeństwa, Gminnemu Ośrodkowi Kultury  i Rekrea-
cji za partycypację w kosztach imprezy oraz wszystkim wolonta-
riuszom za okazaną pomoc. 
         
  k. gołębiowska-jarek

SENIORZY
1. Olejnik Marcin          1,98 kg
2. Brzeziński Leszek 1,28 kg
3. Słobodzian Dariusz 1,10 kg
4. Szwalikowski Kamil  0,96 kg
5. Wójcik Janusz          0,79 kg
6. Newiger Marian         0,68 kg
7. Chylla Józef                0,63 kg
8. Panusz Joachim          0,36 kg
9. Nicpoń Dawid            0,34 kg
10. Panusz Rudolf            0,30 kg

KOBIETY I JUNIORZY
1. Dworczak Katarzyna  1,29 kg
2. Zielińska Joanna          0,72 kg
3. Żyła Oliwia                 0,39 kg
4. Malik Natalia              0,21 kg
5. Klos Rafał                   0,17 kg
6. Malik Daniel                0,16 kg
7. Półtorak Julian             0,09 kg
8. Wieczorek Marcin       0,04 kg
9. Kasprzyk Izabela         0,02 kg
10. Kasprzyk Daniel         0,00 kg

III Festyn Wędkarski w Chróścinie
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Stowarzyszenia, Organizacje

Festyn Zielony w Sławicach
 W dniach 30-31 lipca w Sławicach odbył się coroczny, 
tradycyjny Festyn Zielony. W tym roku przybrał szczególny cha-
rakter, gdyż część z dochodu przeznaczona została na cele chary-
tatywne - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawne-
go mieszkańca naszej gminy - Andrzeja. Organizatorzy dziękują 
wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe i zakup 
cegiełek.  Zdobyte podczas Festynu środki pozwolą na całkowitą 
realizację wcześniej założonych planów.
 Podczas Festynu Wójt Gminy Marek Leja wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Piotrem Wieczorkiem uroczyście 

otworzyli nowy plac zabaw w Parku, a ksiądz prałat Piotr Kon-
dziela go pobłogosławił. Na uczestników festynu czekało wiele 
atrakcji, między innymi ciekawe występy muzyczno-kabaretowe 
zaproszonych gości, sławickiej młodzieży i mażoretek TUPOT. 
Wieczorem atrakcją były zabawy taneczne. Fani piłki nożnej mo-
gli obejrzeć mecze LZS Sławice - LZS Żelazna oraz porywający 
pojedynek Oldboyów z Młodzieżą, rozegrany wśród mieszkań-
ców Sławic. Dzieci doskonale bawiły się na nowym placu zabaw 
oraz na karuzelach.

w. wacławczyk
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 16 lipca br. Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, przygo-
tował dla amatorów turystyki pieszej  „III 
Rajd Pieszy Szlakiem  Dąbrowskim”. 
Trasa  obejmowała swym zasięgiem Leś-
nictwo Dąbrowa. Uczestnicy, na czele 
z przewodnikiem Tadeuszem Kotem, po-
konali pieszo trasę: Dąbrowa - Siedliska.
 Na osoby, które zdecydowały się 
wziąć udział w rajdzie, czekała w sobotni 
poranek  piękna i słoneczna pogoda. Tuż 
po godzinie 9.00, ponad dwudziestoosobo-
wa grupa wyruszyła w kierunku Siedlisk. 

Przewodnik zapoznał uczestników rajdu 
z poszczególnymi gatunkami drzew, które 
rosną na terenie Borów Niemodlińskich. 
Leśnik udzielił istotnych informacji 
dotyczących topografii w lesie. Pan Kot 
wyjaśnił znaczenie charakterystycznych 
słupków, które dzielą las na oddziały. 
Znajdując się w lesie, nie można było 
przejść obojętnie obok ewidentnych śla-
dów życia zwierząt. Liczne tropy i ślady 
dobitnie świadczą, iż leśna przestrzeń jest 
zamieszkała.
Po przebyciu ponad 7 km grupa dotarła 

do mety, którą była „Knieja” w Siedli-
skach. Tam uczestnicy rajdu, przy ogni-
sku, oficjalnie zakończyli swe zmagania, 
w ramach „III Rajdu Pieszego Szlakiem 
Dąbrowskim”.
 W tym miejscu chcielibyśmy ser-
decznie podziękować Panu Tadeuszowi 
Kotowi z Koła Łowieckiego nr 1 - Nie-
modlin, za przeprowadzenie uczestników 
rajdu leśnymi ścieżkami oraz ciekawe 
opowieści  o tętniącym w lesie życiu.

red.

Leśnym duktem

Wielobój Sprawnościowy w Prądach
 Pomimo deszczowej pogody, naj-
młodsi mieszkańcy naszej gminy, pojawili 
się 27 lipca w świetlicy wiejskiej w Prą-
dach, aby wziąć udział w „Wieloboju 
Sprawnościowym”, który po raz trzeci 
zorganizował Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie. 
 Na uczestników czekały niety-
powe konkurencje sportowe. Wśród nich 
m.in. slalom „sprzątanie świata” czy też 
bieg z kubkiem umieszczonym na głowie. 
Najwięcej emocji przyniósł konkurs pi-
cia jogurtu (330g)  przez słomkę na czas. 
Najlepszy zawodnik w tej konkurencji 

osiągnęło wynik poniżej 16 
sekund. Wszyscy uczestni-
cy, którzy zajęli miejsca 1-3, 
w poszczególnych dyscypli-
nach, otrzymali upominki 
ufundowane przez GOKiR 
w Dąbrowie.
 Dziękujemy serdecz-
nie firmie Zott Polska Sp. 
z o o. za przekazanie jogurtów 
oraz Patrykowi Piotrowiczowi 
oraz Grzegorzowi Daumowi 
za pomoc w przeprowadzeniu 
wieloboju.




