
P

reklama

PPHU SATI
Nagrobki        IMPORT
Parapety         PRODUKCJA
Płytki              MONTAŻ
Schody            DORADZTWO
Blaty
Kominki
Łupki

JAKOŚĆ I SOLIDNOŚĆ
W DOBREJ CENIE

ODDZIAŁ WRZOSKI
46-073 Wrzoski
ul. Wrocławska 24
tel.: +48 880 370 130
tel.: +48 784 518 593
fax: +48 77 546 21 86
@: biuro@pphu-sati.com

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

www.tanienagrobki.com.pl

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

ZDOBYTE TYTUŁY:

reklama

reklama

Spotkanie z Prezesem WSSE
12 kwietnia przedstawiciele gminy Dąbrowa uczestniczyli 
w spotkaniu z nowym Prezesem Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej INVEST-PARK – Maciejem Badorą. 

Reprezentanci gminy – wójt 
Marek Leja, wicewójt Erwin 
Marsolek oraz pracownik urzędu 
gminy Andrzej Plotnik – przed-
stawili Prezesowi Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
INVEST-PARK Maciejowi Bado-

rze ostateczny projekt planu zagospodarowania terenu dąbrowskiej 
podstrefy WSSE oraz przygotowany przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad gotowy projekt ronda na “grzybku”, 
które skomunikuje drogi krajowe 46 i 94 ze strefą. 

W najbliższym czasie Maciej Badora powoła specjalny zespół, 
który będzie koordyno-
wał prace przy przygo-
towaniu strefy i pozy-
skiwaniu inwestorów. 
Nieocenione w tym 
dziele będzie również 
Opolskie Centrum Roz-
woju Gospodarki, które 
na spotkaniu reprezen-
tował Piotr Regeńczuk. 

- W obronie granic, str. 2

- Pałac w Naroku, str. 3

- Odpady roślinne, str. 4

- GMK-Extreme, str. 6

- „Złote Pióro”, str. 7

- Piłka ręczna, str. 9

- Piłkarski maj, str. 10
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Przemarsz w obronie integralności gmin
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17 marca punktualnie o 1500 z Placu 
Wolności w Opolu ruszył przemarsz 
mieszkańców opolskich gmin, które 
zagrożone są dezintegracją spowodo-
waną planami powiększenia miasta 
Opole. 

Uczestnicy pochodu w liczbie prze-
kraczającej 700 osób, w  tym także 
licznej reprezentacji gminy Dąbrowa, 
ruszyli wprost pod opolski ratusz, by 
przy siedzibie włodarzy Opola odczy-
tać apel o uszanowanie wyników kon-
sultacji. Wielokrotnie skandowane ha-
sło Uszanujcie naszą wolę spotkało się 
z obojętnością Prezydenta Miasta Opola 
Arkadiusza Wiśniewskiego, gdyż demon-
stranci nie doczekali się jakiegokolwiek 
odzewu czy też merytorycznej rozmowy 
ze strony prezydenta. – My frekwencję 
większą mamy, naszych gmin nie oddamy 

– jednym głosem manifestowali zebrani.  
Przy gmachu pozostawiono transparenty, 
symboliczną trumnę, do której wrzucono 
m.in. kartki z hasłami: demokracja, sa-
morządność, sprawiedliwość, konsulta-
cje, oraz sławojkę wypełnioną obietnica-
mi prezydenta Wiśniewskiego.  

Kolejnymi punktami pochodu stały 
się budynki opolskich mediów, przy któ-
rych apelowano o rzetelne i obiektywne 
informacje pozbawione wpływu propa-
gatorów idei Dużego Opola. I  tym razem 
spotkano się z apatyczną postawą osób, 
do których słowa te były kierowane. 

Przemarsz potwierdził to, o czym 
mówi się od początku powstania idei po-
większania stolicy regionu: Nie będzie 
zgody na podział gmin. Udokumentowa-
ły to konsultacje, wyraziły liczne spotka-
nia, potwierdził przemarsz. Czego zatem 
jeszcze potrzeba, by jaśniej zamanifesto-

wać wolę? Jak uczyć młodych Polaków, 
czym jest demokracja, kiedy przedsta-
wiciele najwyższych władz zdają się nie 
rozumieć systemu rządzenia, o który tak 
długo walczono? Pytania te zostają bez 
odpowiedzi.                                      (red)

Siłownie zewnętrzne w czterech sołectwach
W kwietniu w czterech miejscowościach 
naszej gminy (Ciepielowicach, Mechni-
cach, Chróścinie i Prądach) powstały si-
łownie zewnętrzne finansowane z fundu-
szu sołeckiego. W przypadku Chróściny 
część kosztów została pokryta z ubiegło-
rocznych nagród Stowarzyszenia Miłoś-
ników Chróściny.                           (red)

Salon Fiata w Dąbrowie
Na początku kwietnia firma BCH 
Chwaliński otworzyła w Dąbrowie 
nowy salon Fiata z samochodami 
dostawczymi. Poza handlem pojaz-
dami przeznaczonymi dla przedsię-

biorców, w punkcie prowadzony będzie serwis osobówek marki 
Fiat, a także sprzedaż części zamiennych. Ponadto można w sa-
lonie spodziewać się usług w zakresie kredytowania, ubezpiecza-
nia czy leasingowania.                                                      (red)

Na zdj.: przepiękny teren rekreacyjny w Ciepielowicach



Nakład: 1500 egzemplarzy
E-mail do redakcji: redakcja@gminadabrowa.pl
Druk: Wydawn. Alia-Media, tel. 609 547 182
E-mail: aliamedia.wydawnictwo@gmail.com
Reklama: str. 1. - 3 zł, str. 2., 11., 12. - 2,50 zł,
str. środkowe - 1,50 zł brutto / 1 cm2. 

KWIECIEŃ 2016                                          3

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu 
w dniach od 18 kwietnia 2016 r. do 18 maja 2016 r. 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego części miejscowości Kar-
czów i Wrzoski wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko 

informuje się,

że ww. dokumenty (wraz z pełną treścią obwieszcze-

nia o wyłożeniu) zostały zamieszczone w  Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa na stronie in-
ternetowej: http://bip.gminadabrowa.pl w zakładce 
PROJEKT PLANU z 2016 r. (Karczów – Wrzoski).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 5 maja 2016 r. w Urzędzie Gminy Dą-
browa, w sali nr 106, o godz. 15:00. 

Uwagi można składać do dnia 2 czerwca 
2016 r.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Karczów-Wrzoski

Zmiana operatora sieci kanalizacji
Pracownicy ZGKiM dostarczą umowy do domów.

Pałac w Naroku 
nabiera blasku

Dzięki uprzejmości właściciela i admini-
stratora pałacu w Naroku mogliśmy przyjrzeć 
się zmianom, jakie dokonały się w ostatnim 
czasie w ważnym dla naszej gminy zabytku. 
Można śmiało powiedzieć, że narocki zamek 
wraca do świetności. Zarządca zdradził nam, 
że w najbliższym czasie zarówno pałac, jak 
i otaczający go park zostaną podświetlone 
halogenami.        (red)
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Co robić z odpadami roślinnymi?
W związku z licznymi 

pytaniami i wątpliwościami 
dotyczącymi możliwości 
spalania pozostałości roślin-
nych (trawa, liście itp.) wy-
jaśniamy, że obecnie obo-

wiązuje zakaz spalania tzw. odpadów zielonych.
Zgodnie z obowiązującym prawem niedozwolone jest ter-

miczne przekształcanie odpadów poza instalacjami do tego prze-
znaczonymi - spalarniami. Zakaz ten dotyczy również odpadów 
roślinnych (nie można spalać w ogniskach odpadów, takich jak: 
liście, trawa, zielsko, kwiaty), gdyż są one objęte obowiązkiem 
selektywnego zbierania.

Odpady zielone z ogrodów i innych terenów to odpady nada-

jące się doskonale do kompostowania i nie powinny trafiać do 
pojemników wraz z innymi odpadami. Najlepszą metodą zago-
spodarowania tego rodzaju odpadów, w miarę możliwości tech-
nicznych, jest kompostowanie ich w miejscu wytworzenia, czyli 
w przydomowych kompostownikach. Właściciele nieruchomo-
ści, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają od-
pady zielone, mogą je również odpłatnie przekazywać przedsię-
biorcy, który na zlecenie gminy odbiera odpady komunalne.

Apelujemy o rozwagę przy powiadamianiu policji o og-
niskach na działkach czy w ogrodach. Być może kulturalna 
uwaga zwrócona sąsiadowi przyniesie lepsze rezultaty od 
interwencji funkcjonariuszy, a już na pewno pomoże zacho-
wać właściwe relacje w lokalnej społeczności.                 (red)

Ruszyła kampania społeczna „STOP pożarom traw!”
W 2015 r. w Polsce doszło do 82 802 
pożarów traw na łąkach i nieużyt-
kach rolnych, co stanowiło 45% 
wszystkich pożarów w naszym kra-
ju. Średnio co 6 minut strażacy wy-
jeżdżali do akcji gaśniczych zwią-
zanych z pożarami traw – czytamy 
na stronie internetowej Komendy 
Głównej Państwowej Straży Po-
żarnej.

Przełom zimy i wiosny to okres, 
w którym zawsze gwałtownie wzra-
sta liczba pożarów traw na łąkach 
i nieużytkach rolnych. Ma to zwią-
zek z wypalaniem suchych traw 
i pozostałości roślinnych. Pamiętaj-
my, że pożary traw są niebezpieczne 
dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt 

oraz środowiska naturalnego. Za-
grażają lasom, domom mieszkalnym 
i zabudowaniom gospodarczym, 
bezpowrotnie niszczą faunę i florę. 
Stwarzają też niebezpieczeństwo dla 
podróżujących, gdyż dym znacznie 
ogranicza widoczność, co może do-
prowadzić do groźnych wypadków 
i kolizji.

Angażują również wiele zastępów 
ratowniczych, których pomoc może 
być potrzebna w tym samym czasie 
w innym miejscu, gdzie naprawdę 
zagrożone jest życie i zdrowie ludzi.

Wypalanie traw, łąk i nieużytków 
rolnych jest zabronione. Grozi za to 
kara grzywny w wysokości 5 tys. 
zł, a nawet kara 10 lat pozbawienia 
wolności. Za wywołanie pożaru traw 

grożą poważne konsekwencje praw-
ne, może też to skutkować utratą do-
płat bezpośrednich z Unii Europej-
skiej. 

Źródło: http://www.straz.gov.pl

W dniach 18-19 marca 2016 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbył się 
I Międzynarodowy Festiwal Tortów – Ciast – Ciasteczek, czyli Opolskie – Zamki 
– Pałace – Dworki – atrakcje turystyczne na słodko. 

Ten innowacyjny sposób promocji regionu 
sprowadzał się do wykonania tortu w kształcie 
opolskiego zamku, pałacu czy też dworku. Jedna 
z nagród w konkursie została ufundowana przez 
Urząd Gminy Dąbrowa i trafiła do Cukierni & 
Kawiarni Bombonierka z Brzegu, która wykonała 
tort w kształcie Zamku w Dąbrowie. Do rąk wójta 
– jako podziękowanie za nagrodę – trafił torcik 
z herbem pałacu sporządzony przez brzeską cu-
kiernię.                                          (red)

Słodka promocja gminy



Dzień Kobiet wpisał się w tradycję Na-
roka, bowiem już po raz szósty obcho-
dzono tu święto płci pięknej. Jak co roku 
wszystkie mieszkanki naszej miejscowo-
ści zostały zaproszone przez organizato-
rów – Panią Sołtys Marzenę Odziomek 
i Radę Sołecką – na spotkanie, które od-
było się w świetlicy wiejskiej. 

Po życzeniach i toaście przyszedł czas na 
część artystyczną, w tej kwestii jak zwykle 

mogliśmy liczyć na niezastąpioną młodzież 
narocką. Występy wspaniale uświetniły ten 
dzień, a ich różnorodność nie znała granic. 
Od tańca nazwanego „Wehikułem czasu” 
pokazującego przez pryzmat humoru ży-
cie kobiety, przez występy znakomitych 
gwiazd, tj. Kayah, Maryli Rodowicz, Da-
nuty Rinn, Cleo, Dody czy Beaty Kozidrak 
w  programie „Twoja twarz brzmi znajo-
mo”, po mrożącą krew w żyłach piosenkę 
skazanych za zabójstwo kobiet – w tej roli 
debiutujące na Dniu Kobiet dziewczęta. 
Sporo śmiechu wywołał także występ pa-
nów z Rady Sołeckiej.

Nie obyło się również bez przerwy na 
kawę i  poczęstunek.  Cała impreza zakoń-
czyła się nagrodzeniem wszystkich wystę-

pujących upominkami oraz gromkimi bra-
wami, a wychodząc, każda z  pań otrzymała 
goździka. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego, aby to święto było wyjątko-
we. Tymczasem już teraz mówimy paniom 
– do zobaczenia za rok.   
                                       Roksana Odziomek
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Panie z Naroka miały swój dzień

05.04.2016 roku Żelazną odwiedziła 
grupa około 40 rowerzystów zgro-
madzonych w sekcji rowerowej przy 
GOK w Dobrzeniu Wielkim. 

Każdorazowo na rozpoczęcie sezo-
nu rowerowego grupa ta wybiera miej-
scowość, gdzie mogłaby się spotkać 
z księdzem bądź z grupami działają-
cymi w danej miejscowości, ale prze-
de wszystkim, aby odwiedzić kościół. 
Tym razem uczestnicy pragnęli przyje-
chać do Żelaznej

Przy bardzo sprzyjającej pogodzie 
i temperaturze dochodzącej do pra-
wie 25°C rowerzyści dotarli do naszej 
miejscowości w godzinach popołu-
dniowych. Na podwórzu plebanijnym 
Koło Mniejszości Niemieckiej przy-
gotowało poczęstunek, a Monika Wit-
tek, członek zarządu DFK, zapoznała 

uczestników z historią miej-
scowości i obecną sytuacją. 

Żelazna była w przeszłości 
kolebką religijności, wydała co 
najmniej 40 sióstr zakonnych 
i 18 duchownych. Z sióstr żyje 
już tylko jedna, S. B. Biedroń, 
a z księży również tylko jeden 
ksiądz, Hubert Nalewaja, ob-
chodzący swój 57 jubileusz 
kapłański, a posługujący sio-
strom Boromeuszkom w Gliwicach. 

Na temat kościoła i jego historii opo-
wiadał ks. proboszcz Edmund Sachta. 
Sołtys Gertruda Ledwig oprowadziła 
gości po izbie regionalnej mieszczącej 
się w starym budynku szkoły podsta-
wowej, w której zgromadzono wiele 
zabytkowych przedmiotów niemają-
cych już teraz użytku.  

Uczestnicy żywo zainteresowani 
byli historią, gdyż korzenie niektórych 
z nich, jak się okazało w ożywionej 

dyskusji, sięgają właśnie Żelaznej. 
I tak np. p. Sośnik z Dobrzenia Wiel-
kiego mógł wieloma ciekawostkami 
uzupełnić wydarzenia historyczne w 
Żelaznej. 

Piękne popołudnie zapisze się 
z pewnością w pamięciach naszych 
gości. Życzymy im, aby  każdy wyjazd 
przebiegał bezproblemowo, a pogoda 
sprzyjała rowerowym wycieczkom.           

                               
          Monika Wittek

Zawody wędkarskie w PZW Dąbrowa

NAROK

ŻELAZNA

Piknik majowy w kwietniu

10 kwietnia w Dąbrowie na łowisku 
0.11 odbyła się  pierwsza tura zawo-
dów GRAND PRIX Koła PZW Dą-
browa w wędkarstwie spławikowym. 

Punktualnie o godzinie 8:00 uczest-
nicy rozpoczęli nęcenie ryby. Pogoda 
dopisała naszym wędkarzom, chociaż 
pod koniec wszyscy byli już zmarznię-
ci. Zawody dzieliły się na dwie katego-
rie wiekowe: senior i junior. Na podium 
stanęli:
Seniorzy:
1.Adrian Gliniorz, 306 pkt.
2.Władysław Heczko, 261 pkt.
3.Grzegorz Furgacz, 129 pkt.

Juniorzy:
1.Mateusz Boroch, 25 pkt.
2.Maksymilian Antonowski, 11 pkt.
3.Karol Koksanowicz. 

Kolejna tura zawodów GRAND 
PRIX odbędzie się 8 maja na Odrze 
w Naroku. Będą to nocne zawody spła-
wikowe. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich członków Koła PZW Dąbrowa.
                       Mateusz Boroch

DĄBROWA



Niedziela Wielkanocna 
w Karczowie

Już po raz trzeci miłośnicy piłki 
nożnej z Karczowa i okolic spotka-
li się na Blok Arenie, by wspólnie 
spędzić świąteczne popołudnie.

Tradycja rozpoczęta w 2014 r. na 
stałe wpisała się w kalendarz imprez 
mieszkańców. Blisko 20 osób zebrało 
się 27 marca na boisku osiedlowym 
w Karczowie. Bramki wyposażono 
w siatki, wysypano linie, skoszono 
i zgrabiono trawę, znalazło się także 

miejsce na chorągiewki rożne.
- Po wielkanocnym obżarstwie wskazana jest odrobina ruchu, także nasze 
wydarzenie jak najbardziej temu służy – mówi Ariel Bąk, organizator świą-
tecznej gierki.             (red)

MIESZKAŃCY

Pasja przekuta w sposób na życie
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Dzięki wygranej w katego-
rii „najlepsze malowanie” na 
wrocławskiej imprezie Wroc-
ław Motorcycle Show - VI 
Targi Motocyklowe o GMK-
Extreme z Żelaznej zrobiło się 
głośno.

Firma zajmuje się między in-
nymi produkcją motocykli typu 
custom, czyli niepowtarzalnych, 
unikatowych maszyn, które nie 
powstają na taśmach produkcyj-
nych. 
- Mamy blisko 20-letnie do-
świadczenie w pracy z motocy-
klami, to nasza pasja i sposób 
na  życie – mówi Roman Pałka, 
właściciel GMK-Extreme.

Konkursowy motocykl po-
wstał na bazie suzuki GS 1000 
z 1982 r., a prace nad nim trwa-
ły pół roku. Wrocławskie jury 
konkursowe doceniło zwłaszcza 
oryginalne malowanie Szymona 
Chwalisza, które nawiązuje do 
bajkowych Minionków. 

Maszyna z Żelaznej zdobyła 
także III miejsce na Mistrzo-
stwach Polski Motocykli Custo-
mowych w kategorii STREEK 
BIKE, które odbyły się na po-
czątku kwietnia w Poznaniu.

Firma nie ogranicza swojej 
działalności jedynie do konstru-
owania customów.
- Współpracujemy z policją 
oraz opolskim WOPR w zakre-
sie serwisowania motorów czy 
silników zaburtowych do łodzi  
– dodaje założyciel firmy. 

Oferta GMK-Extreme jest 
bardzo szeroka, znajdują się 
w niej m.in.: diagnostyka kom-
puterowa, naprawa silników, 
usługi tapicerskie i lakiernicze, 
naprawa skuterów wodnych czy 
też serwis quadów. Z całym za-
kresem usług można zapoznać 
się na stronie: http://gmk.work.
hddbox.pl. Warto także zaglą-
dać na fanpage GMK-Extreme, 
na którym pokazywane są naj-
nowsze projekty. 

Serdecznie gratulujemy 
zwycięstwa i życzymy dalszych 
sukcesów. Z uwagą będziemy 
śledzić działalność firmy.  
                        (red)

Na zdjęciu: baza motocyklu, czyli Suzuki GS 1000 z 1982 r. 

Powyżej: konkursowy custom firmy GMK-Extreme: 
sportowe zawieszenie i układ hamulcowy, 100-konny sil-
nik, zmodernizowana rama, nowy projekt baku, przebu-
dowane błotniki. 

III miejsce na Mistrzostwach Polski Motocykli Customowych.

Roman Pałka, właściciel GMK-Extreme

ŻELAZNA

KARCZÓW
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17 marca w Publicznym Gim-
nazjum w Żelaznej odbyła się 
uroczysta gala podsumowują-
ca XVI Wojewódzki Konkurs 
Młodych Talentów Poetyckich 
„Złote Pióro 2016”. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się 
Opolski Kurator Oświaty Mi-
chał Siek oraz Wójt Gminy Dą-
browa Marek Leja.

W tegorocznej edycji konkur-
su wzięło udział 115 uczniów. 
Komisja w składzie ks. Piotr 
Sadowski, Jolanta Kubów oraz 
Iwona Adam oceniła poziom na-
desłanych utworów jako zróżni-
cowany. 

Młodzi poeci swoje wiersze – 
zgodnie z regulaminem – musieli 
związać z tematem Malowane 
słowem piękno przyrody polskiej, 
przy tym wydobywając w utwo-
rach bogactwo przyrody odbiera-
ne różnymi zmysłami oraz zawie-
rając w nich refleksje i przeżycia 
wywołane kontemplacją tego wy-
cinka rzeczywistości.
- Wyłonione prace czasem w spo-
sób bardzo dojrzały i oryginalny 
ukazują piękno krajobrazu zgod-
nie z tematyką konkursu. Można 
w nich dostrzec zastosowanie 
ciekawego, bogatego w środki ar-
tystyczne obrazowania, uwzględ-
niającego wielozmysłowy odbiór 
rzeczywistości, dzięki któremu 

przedstawiane różnorodne miej-
sca przyrodnicze mogły zaistnieć 
w sposób żywy i naturalny. Za-
uważa się jednak tendencję do 
pisania długich, czasem nazbyt 
długich wierszy – czytamy w pro-
tokole podsumowującym.

Komisja doceniła wkład na-
uczycieli wspierających rozwój 
umiejętności twórczych uczniów 
i wyraziła swoją radość z powodu 
dużego zainteresowania tą dzie-
dziną sztuki. 

Jedno z wyróżnień w konkur-
sie otrzymała Laura Gadzińska 
z PSP w Sławicach za wiersz pt. 
Moje Mazury, który publikujemy 
na łamach miesięcznika. Z listą 

Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole
21 marca, jak co roku, powita-

liśmy „Panią Wiosnę”. Ten rados-
ny i wiosenny dzień rozpoczął się 
spotkaniem z panem leśniczym 
Tadeuszem Kotem, który opowie-
dział nam o zwiastunach wiosny. 
Wysłuchaliśmy odgłosów ptaków 
wprowadzających nas w rados-
ny, wiosenny nastrój oraz pozna-
liśmy rośliny związane z tą porą 
roku. Następnie dowiedzieliśmy 
się wielu ciekawostek na temat 

zwierząt żyjących w Borach Nie-
modlińskich. Na koniec usłysze-
liśmy rymowankę o lutym. Po tej 
prelekcji przyszedł czas na „Ta-
lent Show”, czyli pokaz zdolno-
ści i umiejętności uczniów naszej 
szkoły. Występy naszych kolegów 
były naprawdę udane i dobrze 
przez nich przygotowane. Witając 
wiosnę,  świetnie się bawiliśmy.                              

    Marta Angel, Izabela Buhl 

PSP W NAROKU

Laura Gadzińska

Moje Mazury

Wchodzę przez portal.
Głaszczę delikatnie wrota do tajemniczego świata,
gdzie nie liczy się czas,
a piękno otaczającej nas przyrody.
Jestem w magicznej Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. 

Siadam na miękkiej trawie 
i oddycham świeżym, delikatnym powietrzem.
Tęsknota, strach, nadzieja i miłość -
to uczucia towarzyszące mi ciągle.

Tutaj czuję się inaczej.
Wszystkie negatywne  emocje odchodzą,
gdy spoglądam na Mazurski Park Krajobrazowy.
Tutaj czuję się wreszcie sobą.

Białe dostojne łabędzie,
kormorany, czaple i perkany 
odpoczywają nad brzegiem Jeziora Mikołajskiego,
a przybrzeżne trzciny lśnią w słońcu.

Pamiętam te cudowne poranki,
gdy byłam w twoich bezpiecznych matczynych ramionach
i razem płynęłyśmy malutką łódką
po lśniącej się, błyszczącej tafli wody.

Oddałabym wszystko, by choć przez chwilę
znaleźć się w tym przecudownym miejscu.
Odeszłaś do innego świata, 
ale mała cząstka Ciebie pozostanie w mym sercu.

Teraz, gdy Ciebie nie ma, sama muszę
spoglądać na Krainę Rajskich Jezior,
bo tylko tam  czuję, że to moje miejsce.
Jeziora, które są mi bardzo bliskie…

Wyłoniono młode talenty poetyckie
PG W ŻELAZNEJ

laureatów można zapoznać się na stronie internetowej: 
www.g_zelazna.wodip.opole.pl.                                (red)
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„Kroszonka 2016” 

We wtorek 22 marca w Zespole Szkół 
w Chróścinie odbył się XVII Gminny 
Konkurs Kroszonkarski „Kroszonka 
2016”.

Jak co roku impreza cieszyła się du-
żym zainteresowaniem. Udział w tego-
rocznej odsłonie konkursu wzięło 55 ucz-
niów z: ZS w Chróścinie, ZS w Dąbrowie, 
PSP w Naroku, PSP w Sławicach i PG 
w Żelaznej. 

Jury w składzie: Zbigniew Janowski 
– dyrektor GOKiR-u w Dąbrowie, Bog-
dan Jasiński – etnograf w Muzeum Wsi 
Opolskiej w Bierkowicach, Danuta Anto-
nowska nauczyciel Zespołu Szkół w Dą-
browie przyznało trzy miejsca  w czterech 

kategoriach: drapanie, wytrawianie, okle-
janie, batik. 

Podczas konkursu panowała pogodna 
i serdeczna atmosfera. Uczniowie wyka-
zując się ogromną inwencją twórczą, dbali  
również o tradycyjne wzornictwo kro-

szonkarskie. Uczestnicy chętnie kultywu-
ją regionalne tradycje i z niecierpliwością 
czekają na kolejną „Kroszonkę”. Z listą 
zwycięzców można zapoznać się na stro-
nie: www.zschroscina.eu.
                 Aleksandra Homenda

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo! 
W dniach 6 i 7 maja 2016 roku 

 w Zespole Szkół w Dąbrowie odbędzie się 
XVII Wojewódzki Festiwal Artystyczny  

„Liść Dębu” 
  
  Festiwal ma na celu promocję talentów wokalnych, podnoszenie 
kultury muzycznej oraz upowszechnianie śpiewu wśród uczniów województwa 
opolskiego. 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Dąbrowie zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o 
rozważenie możliwości ufundowania nagród rzeczowych tego niezwykłego 
przedsięwzięcia.  W realizację konkursu wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu 
na spodziewaną dużą liczbę uczestników z województwa opolskiego liczymy na 
Państwa wsparcie, podobnie, jak w roku ubiegłym, wierząc, że oprócz satysfakcji 
będzie to również wspaniała promocja i reklama Państwa firmy.  

Każda, nawet najmniejsza kwota będzie mile widziana. Przeznaczymy ją na zakup 
nagród dla laureatów i upominków okolicznościowych dla uczestników. Bardzo 
serdecznie dziękujemy za Państwa przychylność dla tej inicjatywy, dającej szansę 
rozwoju artystycznego naszej młodzieży. 

Z wyrazami szacunku:                                                               
Kierownictwo Artystyczne:                                         Dyrektor  Zespołu Szkół w Dąbrowie 
Dorota Słomka                       
Małgorzata Kownacka-Rusnak 
Hubert Labusga 
 

Dane do przelewu: Bank Spółdzielczy Brzeg Oddział w Dąbrowie 
52 8863 1019 1101 0000 1241 0001 

z dopiskiem: Festiwal „Liść Dębu” 
 

Prośba o wsparcie finansowe
Uczniowie  klas I-III Zespołu Szkół w Dąbrowie 
w tym roku przywitali wiosnę w muzycznych na-
strojach.

Zaczęło się wszystko całkiem zwyczajnie, czyli  od 
spalenia znaku przemijającej zimy. Uczniowie przygo-
towali postacie  marzanny  wykonane z ekologicznych 
materiałów. Przy głośnych okrzykach, których zada-
niem było przepędzenie zimy do następnego roku, na-
stąpiło spalenie symbolu tej najzimniejszej pory roku.

Kolejnym etapem naszego witania wiosny była 
wycieczka do Opola, gdzie w Państwowej Szko-
le Muzycznej I i II ST. im F. Chopina uczestniczyli-
śmy w wiosennej  audycji muzycznej. Uczniowie tej  
szkoły  prezentowali instrumenty, na których uczą się 
grać. Audycję zakończył krótki koncert w wykonaniu  
wszystkich wykonawców.

  Niespodzianką, specjalnie dla uczniów naszej 
szkoły, była możliwość sprawdzenia swoich umiejęt-
ności gry na perkusji. Kuba z pierwszej klasy świetnie 
sobie poradził i okazało się, że jest  perkusistą pierw-
sza klasa!  Długo w naszych pamięciach pozostanie 
tegoroczne przywitanie wiosny.          Dorota Słomka

Muzyczne początki wiosny

ZS W CHRÓŚCINIE

ZS W DĄBROWIE



SPORT

Piłka ręczna w KS Dąbrowa ma się dobrze 

KWIECIEŃ 2016                                                         9

Sekcja piłki ręcznej w Stowarzy-
szeniu Sympatyków Kultury Fi-
zycznej Klub Sportowy Dąbrowa 
prężnie realizuje swoje cele statu-
towe. Regularne treningi, uczestni-
ctwo w sparingach, a tym samym 
upowszechnianie i rozwijanie re-
kreacji ruchowej sprawiają, że 
zainteresowanie szczypiorniakiem 
w gminie wzrasta.

W chwili obecnej KS Dąbrowa 
prowadzi sekcję piłki ręcznej dla 
dorosłych (kobiet i mężczyzn). Or-
ganizowane są sparingi z lokalnymi 
drużynami, m. in. z Dobrzenia Wiel-
kiego, Krapkowic czy Ozimka.  

- Nasza drużyna została zgłoszona 
do udziału w I Ogólnopolskim Tur-
nieju Piłki Ręcznej Amatorek i Ama-
torów w Gdańsku – zdradza Małgo-
rzata Bucyk, zawodniczka, trenerka 
i działaczka Klubu Sportowego Dą-
browa. 

Od poprzedniego roku szkolne-
go prowadzone są także nieodpłatne 
zajęcia pozalekcyjne z piłki ręcznej, 
w których uczestniczy spora grupa 
dziewcząt i chłopców ze szkoły pod-
stawowej i z gimnazjum. 

- Obecnie sekcja młodzieżowa przy-
należy organizacyjnie do GOKiR-u, 
lecz od przyszłego roku szkolnego 
dzieci przejdą do KS-u Dąbrowa, co 
umożliwi drużynie dziewcząt wzięcie 
udziału w opolskiej lidze wojewódz-
kiej – mówi Małgorzata Bucyk. 

Grupa kierowana jest przez Krzysz-
tofa Kasperka i Małgorzatę Bucyk. 

- Dzięki cyklicznym sparingom 
i turniejom mamy okazję sprawdzić 
przyrost umiejętności naszych pod-
opiecznych. Klub dla najbardziej 
zaangażowanych dzieci planuje 
organizację obozów sportowych 
w okresie wakacyjnym jako nagrody 
za cały rok systematycznego i aktyw-
nego uczęszczania na zajęcia – do-
daje trenerka.

O wspomnianym przez Małgo-
rzatę Bucyk progresie przekonały 
się rywalki gimnazjalistek z Dąbro-
wy w Półfinale Igrzysk LZS Szkół 
Wiejskich-Gimnazjalnych, które od-
były się 23 marca 2016 r. w Korfan-
towie.  Nasze szczypiornistki, choć 
nie przyjechały na zawody w roli 
faworytek, wygrały wszystkie swo-
je mecze. Dokładając do tego bilans 
bramkowy 16-1 (strzelonych-stra-
conych) zawodniczek z Dąbrowy, 

widać, że piłka ręczna w KS-ie Dą-
browa znajduje się na właściwych 
torach.

Treningi dla dorosłych odbywają 
się w poniedziałki w godz. 18.00-
19.30 w hali przy ZS  w Dąbro-
wie.

Zajęcia odbywają się w środy i w 
piątki w godz. 15.30-17.00 w hali 
przy ZS w Dąbrowie.

Aktualnie sekcja piłki ręcz-
nej KS-u Dąbrowa prowadzi na-
bór do drużyny dziecięcej, którą 
poprowadzi Andrzej Dolipski. 
Grupa swoje treningi ma rozpo-
cząć od nowego roku szkolnego, 
ale już dziś zaprasza się dzieci 
(powyżej 8 roku życia) do udzia-
łu w zajęciach (środa, piątek w 
godz. 15.30-17.00, hala sporto-
wa przy ZS w Dąbrowie). 

Przed sparingiem z II-ligowym zespołem 
kobiet TOR-u Dobrzeń Wielki.

Zapraszamy na fanpage KS-u 
Dąbrowa, gdzie można znaleźć in-
formacje na temat bieżących wyda-
rzeń w klubie czy przyglądnąć się 
zmaganiom sparingowym zawodni-
ków. Warto także zaglądać na stronę 
internetową http://sport.dąbrowa.pl. 
Przypomnijmy, że poza sekcją pił-
ki ręcznej w KS-ie działają również 
piony: piłkarski, tenisowy oraz ko-
szykarski.                                  (red)

W rywalizacji z M-GTS Siódemka Ozimek.Medalistki z Korfantowa.
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DRUŻYNY KL.
ROZGR. DATA DZIEŃ

TYG. GODZ.

LZS BONGO KARCZÓW - KS GÓRAŻDŻE A gr. V 2016-04-30 sobota 13:00
SSKF KS DĄBROWA - LKS CHMIELOWICE B gr. V 2016-04-30 sobota 17:00
LZS GRONOWICE - LZS MECHNICE OKR. I 2016-05-01 niedziela 17:00
KS II KRAPKOWICE - LZS WRZOSKI A gr. V 2016-05-01 niedziela 17:00
LZS SŁAWICE - LZS ZIELONI LIGOTA TUŁOWICKA B gr. V 2016-05-01 niedziela 17:00
LZS FC ŻELAZNA - UKS WIKING RODŁO II OPOLE B gr. V 2016-05-01 niedziela 17:00
LZS NIEWODNIKI - LZS VICTORIA II CHRÓŚCICE B gr. V 2016-05-01 niedziela 17:00
LZS MECHNICE - LZS ŻUBRY SMARCHOWICE ŚL OKR. I 2016-05-08 niedziela 17:00
LZS WRZOSKI - LZS GAZOWNIK WAWELNO A gr. V 2016-05-08 niedziela 17:00
LKS ORZEŁ MOKRE ŁANY - LZS BONGO KARCZÓW A gr. V 2016-05-08 niedziela 17:00
LZS NIEWODNIKI - LZS SŁAWICE B gr. V 2016-05-08 niedziela 17:00
LZS VICTORIA II CHRÓŚCICE - LZS FC ŻELAZNA B gr. V 2016-05-08 niedziela 17:00
UKS WIKING RODŁO II OPOLE - SSKF KS DĄBROWA B gr. V 2016-05-08 niedziela 17:00
LZS VICTORIA CHRÓŚCICE - LZS MECHNICE OKR. I 2016-05-14 sobota 17:00
LZS BONGO KARCZÓW - LZS WRZOSKI A gr. V 2016-05-15 niedziela 14:00
LZS SŁAWICE - KS UNIA TUŁOWICE B gr. V 2016-05-15 niedziela 17:00
SSKF KS DĄBROWA - LZS VICTORIA II CHRÓŚCICE B gr. V 2016-05-15 niedziela 17:00
LZS FC ŻELAZNA - LZS NIEWODNIKI B gr. V 2016-05-15 niedziela 17:00
LZS MECHNICE - LKS SILESIUS KOTÓRZ MAŁY OKR. I 2016-05-22 niedziela 17:00
LKS POLONIA PRÓSZKÓW - LZS BONGO KARCZÓW A gr. V 2016-05-22 niedziela 17:00
LZS ŻYWOCICE - LZS WRZOSKI A gr. V 2016-05-22 niedziela 17:00
LZS FC ŻELAZNA - LZS SŁAWICE B gr. V 2016-05-22 niedziela 17:00
LZS NIEWODNIKI - SSKF KS DĄBROWA B gr. V 2016-05-22 niedziela 17:00
LZS BURZA LIPKI - LZS MECHNICE OKR. I 2016-05-25 środa 18:00
SSKS STAL ZAWADZKIE - LZS WRZOSKI A gr. V 2016-05-28 sobota 17:00
LZS MECHNICE - MKS SOKÓŁ NIEMODLIN OKR. I 2016-05-29 niedziela 17:00
LZS BONGO KARCZÓW - LKS ADAMIETZ KADŁUB A gr. V 2016-05-29 niedziela 17:00
LZS SŁAWICE - GKS KOMPRACHCICE B gr. V 2016-05-29 niedziela 17:00
LZS GROM ŚWIERKLE - LZS NIEWODNIKI B gr. V 2016-05-29 niedziela 17:00
SSKF KS DĄBROWA - LZS FC ŻELAZNA B gr. V 2016-05-29 niedziela 17:00

Piłkarski maj zapowiada się niezwykle ciekawie 

Po 17 kolejkach LZS FC Żelazna nadal 
bez porażki. Z 47 punktami pewnie kro-
czy po awans. Przed piłkarzami jednak 
aż 3 mecze derbowe, które – jak wiemy 
– rządzą się swoimi prawami. Szczegól-
nie ciekawie zapowiada się starcie ze 
Sławicami, które zajmują fotel wicelide-
ra. W rundzie jesiennej mecz obu drużyn 
zakończył się remisem (1:1). Tym razem 
lider zagra u siebie, co może przesądzić 
o zwycięstwie.

Remisem (1-1) zakończył się mecz jesienią pomiędzy Wrzoskami 
a Karczowem. Choć przyszłoroczne występy w opolskiej A-klasie na-
szych drużyn są niemal pewne, to z pewnością do derbowego starcia 
staną podwójnie zmotywowane.  

LZS FC ŻELAZNA BEZ PORAŻKI

LZS BONGO KARCZÓW - LZS WRZOSKI

Przed Mechnicami ciężka batalia z Chróścicami, zwłaszcza, że mecz 
rozgrywany będzie na wyjeździe. W poprzedniej rundzie spotkanie obu 
drużyn zakończyło się wygraną naszego zespołu (2-1). Wierzymy, że tym 
razem będzie podobnie. Awans do IV ligi jest jak najbardziej realny.

LZS MECHNICE - AWANS W ZASIĘGU RĘKI
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Odpowiedzi do zadań 3/2016

dla młodszych: zad. 1. - alleluja, radość, zajączek, niedzie-
la, post, pisanka; zad. 2. - wiosna.

Lista osób, które najszybciej przesłały odpowiedzi:
1. Dagmara Jessa, Dąbrowa
2. Aleksandra Sawicka, Skarbiszów
3. Kamil Gonsior, Chróścina

dla starszych: najbardziej podejrzany był pan C, gdyż 
kłamał, twierdząc, że stół się kiwał; stół na trzech nogach 
nie ma prawa się kiwać.

Poprawnej odpowiedzi udzielił jedynie:
1. Krzysztof Szopa, Komprachcice

Krzyżówka 4/2016

1. Taki sposób sprawowania władzy określała Konstytucja Majowa.
2. Pisał w XVI w. o potrzebie reform w państwie.
3. Za jego panowania uchwalono Konstytucję Majową.
4. W tym mieście uchwalono konstytucję z 1791 r.
5. Ustrój społeczno-polityczny w średniowiecznej Europie.
6. Autor obraz „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”.
7. Nazwa sejmu, który uchwalił konstytucję z 1791 r.
8. Inaczej ustawa zasadnicza.
9. W dawnej Polsce przymusowa i darmowa praca chłopów.
10. Krzyczał to poseł, gdy nie zgadzał się np. z ustawą.

TWÓRCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW

Maj młodości

Wreszcie przyszedł, od miesięcy czekany
Bóstwo Hebe, maj, w zieleni rozkochany.

Ospali, po zimie w barwy wiosny zapatrzeni,
Olśnieni,  duszkiem chłoniemy setki jej odcieni. 

I słońca promienie młode i kwiatów urodę
Po chłodach jesieni i zimy - w nagrodę.

I śpiew ptaków, co śpieszne chmarami zlatują 
We wczesne ranki, ciepłe dni, krótkie noce zwiastują.

Z majem nastał nowy duch i nastrój radosny,
Rześki zapał, sercu miły, zawsze młodej wiosny.  

Ze sobą przywiódł też maj w szarej chmurze
Pierwsze deszcze majowe i pierwsze burze.

Wczesnym światłem dnia poranka ze snu budzeni
Z ochotą, bez trudu wstajemy, majem odrodzeni.

Z maja młodości siły nowe w nas wstępują,
Świeżość umysłu i chęci do pracy inspirują.

Więc chwytaj  garściami, łapczywie zmysły nasycaj,
W maju wciąż trwaj, płomień zielony podsycaj.
Nie czekaj, wyjdź naprzeciw, siebie całego daj,

Krótko bowiem trwa młodości ziemski raj.

Mijają maje kolejne w zieleni ostrości,
Tracą swą barwę w czas pór roku ciągłości.

Jednak wciąż do barwy swej młodości wracają.
Czegoż więc i nas w pełni nie odnawiają?

Który spośród tęczy kolorów pór roku 
Najmilszy, najbliższy sercu memu, uszom i oku?
Już wiem i wraz z wiekiem nabieram pewności.

Nie mijaj maju, nie mijaj młodości!

Dąbrowa 14 maja 2013 r.

Mieczysław Sienkiewicz na co dzień pisze teksty 
piosenek. Skłania się jednak czasem do zmiany 
formy i wówczas powstają pełne ekspresji i wnikli-
wej obserwacji wiersze. W tym numerze mieszka-
niec Dąbrowy chciałby podzielić się z czytelnikami 
utworem, którego tematem jest nie tylko maj, ale 
i życie w ogóle.

Warto prenumerować „Nową Gazetę”
Nieprzerwanie od 2009 r. ukazuje się mie-
sięcznik Borów Niemodlińskich „Nowa 
Gazeta”, który traktuje o siedmiu gmi-
nach z naszego regionu: Dąbrowie, Kom-

prachcicach, Łambinowicach, Niemodlinie, Prószkowie, Strze-
leczkach i Tułowicach.

Na łamach czasopisma poruszane są ważne tematy z życia gmin 
i ich mieszkańców, prezentuje się sylwetki ciekawych osób oraz rela-
cjonuje się lokalne wydarzenia i uroczystości. Sporo miejsca poświęca 
się także imprezom kulturalnym i sportowym. 

Koszt miesięcznika to zaledwie 2 zł, a w zamian otrzymujemy po-
nad 30 stron wiarogodnych informacji dotyczących ważnych dla nas 
kwestii. „Nowa Gazeta” dostępna jest w sklepach na terenie gminy 
Dąbrowa.                                                                                      (red)

Prześlij hasło na adres redakcji: redakcja@gminadabrowa.pl. Listę
pierwszych trzech osób opublikujemy w następnym numerze.



           
           
           
           
           
      
     
      
     
    

      
 
      
     
      
     
      
     
      
     

26 kwietnia o godzinie 19.00 zapraszamy mieszkańców 
naszej gminy do Zespołu Szkół w Dąbrowie na przedstawie-
nie teatralne zatytułowane „H(2)O”. 

Spektakl jest pogłębionym studium kluczowej sceny w szeks-
pirowskim dramacie Hamlet. Powstał z inspiracji profesora Mi-
rosława Kocura, który wraz z aktorami podjął się próby rekon-
strukcji metody pracy aktora elżbietańskiego. Scena spotkania 
Hamleta z Ofelią oferuje możliwość wnikliwego spojrzenia na 
wzajemne relacje dwojga  ludzi. Hamlet i Ofelia prowadzą ze 
sobą nieustanną i niebezpieczną grę. Grają, a właściwie walczą 
na śmierć i życie. Zmuszeni przez uczucie, które ich łączy. Ak-
torzy: Anna Rakowska i Piotr Misztela próbują ujawniać nowe 
sensy, znaczenia, skojarzenia. Badają granice teatru, dając wi-
dzom możliwość wypowiedzi, wyrażania uczuć i co najważ-
niejsze - decydowania.

Od czasu premiery w czerwcu 2013 roku przedstawienie 
„H(2)0” było wielokrotnie prezentowane w Polsce i za granicą, 
a także nagradzane na konkursach szekspirowskich. W ubie-
głym roku spektakl oklaskiwano między innymi na York Inter-
national Shakespeare Festiwal oraz na festiwalach szekspirow-
skich we Francji i Belgii. 

Bilety na spektakl „H(2)O” dostępne są w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Rekreacji w Dąbrowie w cenie 10 złotych i tuż 
przed przedstawieniem w cenie 15 złotych.                     gokir

Hamlet w Dąbrowie, czyli „H(2)O”

 

W dniach 6-7 maja 2016 w auli 

 Zespołu Szkół w Dąbrowie 

 odbędzie się 

XVII Wojewódzki Festiwal Artystyczny 

 „Liść Dębu”- Dąbrowa 2016 

Wystąpią soliści i zespoły reprezentujący szkoły 

 i placówki kultury województwa opolskiego. 

Festiwal objęty został Patronatem:  

Wójta Gminy Dąbrowa 
Starosty Powiatu Opolskiego 

Kuratora Oświaty w Opolu 
Marszałka Województwa Opolskiego 

     

 Zapraszamy! 
 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na festiwal Lekcja biblioteczna
Na początku kwietnia w filialnej bibliotece 
w Chróścinie odbyła się lekcja biblioteczna pt. 
Drzewo wiedzy, w której uczestniczyli uczniowie 
klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Chróścinie. 

Zajęcia miały na celu wzbudzenie motywacji do 
sięgnięcia po książkę, a także symboliczne uświa-
domienie dzieciom, że dzięki kontaktowi ze słowem 
pisanym życie staje się ciekawsze i bogatsze. 

Uczniowie wybierali dowolne książki z półek 
bibliotecznych, zapoznawali się z ich treścią, wpi-
sywali na kolorowych listkach swoje imiona i ty-
tuły książek. Na zakończenie listki trafiły na gałę-
zie, dzięki czemu 
drzewo zakwitło, 
z gołego i smutne-
go stało się barwne 
i wesołe. Podobnie 
jest z naszym ży-
ciem: kto nie korzy-
sta z książek żyje 
monotonnie i smut-
no, natomiast dzięki 
kontaktowi z literaturą życie nabiera barw, staje się 
pełne i weselsze. 

Uczniowie wraz z wychowawcą dziękują za miłe 
przyjęcie.                                                           (red)


