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Zmiana dni pracy w październiku br. 
Urzędu Gminy Dąbrowa

        W związku z zarządzonymi wyborami parlamentarnymi 
na dzień 9 października 2011r. zmienia się dni pracy Urzędu 
Gminy Dąbrowa w następujący sposób:
- 8 października /sobota/ urząd będzie czynny w godzinach  
7:30 - 15:30
 - 31 października /poniedziałek/ urząd będzie nieczynny.

        Celem zarejestrowania ewentualnego zgonu ustala się 
dyżur Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowie dnia 31 paź-
dziernika 2011r. w godzinach 12:00 - 15:00 pod numerem 
telefonu 696-083-026.
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Aktualności

 Tegoroczne Dożynki rozpoczęły się Uroczystą Mszą 
Święta w Kościele pw. Św. Józefa Robotnika we Wrzoskach. 
Mszy przewodniczył ks. Hubert Łysy. Następnie do Korowodu 
Dożynkowego ustawiły się delegacje wraz z Koronami Żniw-
nymi z Wrzosek, Sławic, Żelaznej, Mechnic, Karczowa, Naroka 
i Niewodnik. W Korowodzie udział wzięli również m.in. „Rolnik 
sam w Dolinie”, delegacja  prywatnego Przedszkola we Wrzo-
skach, „Rolnicy z Łosiedla”.
 Wójt Gminy Marek Leja powitał zebranych gości oraz 
zgodnie z tradycją pokroił bochen chleba i podzielił pomiędzy 
zebranych gości. 
 Ogłoszone zostały wyniki Konkursu „Moja Zagroda, 
Mój Balkon” oraz „Aktywna Wieś”. Laureatom wręczono nagro-
dy. W czasie Dożynek Komisja konkursowa oceniała zgłoszone 
Korony Żniwne. Przyznano następujące miejsca:
I miejsce – Korona z Wrzosek
II miejsce – Korona z Żelaznej
III miejsce – Korona ze Sławic
Wyróżnienie- Korona z Mechnic
 Następnie rozpoczęła się część artystyczna Dożynek. 
Orkiestra Dęta Camerata ze Starych Budkowic zagrała przebo-
je m.in. Eltona Johna oraz grupy ABBA. Została ciepło przyjęta 
przez publiczność oraz nagrodzona owacjami na stojąco.
 Mażoretki „TUPOT zaprezentowały układ taneczno-
marszowy, żonglując i podrzucając pałeczkami mażoretkowymi. 
W dobry humor wprawił wszystkich Kabaret „LIPA”, a dziew-
czyny z grupy artystycznej z Niemiec - zaprezentowały taniec 
z kołami.
 Dla najmłodszych uczestników przygotowano 
gry, konkursy zabawy, które poprowadził wodzirej Mi-
rosław Jaworowski. Niewątpliwą atrakcją tegorocznych 
Dożynek był konkurs „Gminny Mam Talent”. Uczestni-
cy prezentowali przed zgromadzoną publicznością swo-
je umiejętności. Po zakończeniu występów kiedy to jury 
udało się na naradę, nad murawą boiska pojawiła się mo-
tolotnia. Dzieci zachęcone przez konferansjera udały się 
na płytę boiska, gdzie zostały obsypane deszczem słod-
kości. Kiedy deszcz cukierków przestał padać, a „sprzą-
tanie” boiska powoli dobiegało końca dało się usłyszeć 

dźwięk syren. To strażacy z jednostki OSP spieszyli, aby wszyst-
kim zebranym pokazać jak powinna przebiegać akcja ratunkowa, 
podczas ratowania ludzi uwięzionych w rozbitym samochodzie. 
Kiedy samochód został pocięty, a statyści wyciągnięci z wraku, 
zebrani powoli zaczęli wracać do namiotu festynowego. Tam 
z dyplomami już czekało jury konkursu „Mam talent”. Ponieważ 
ideą konkursu było pokazanie szerokiej publiczności ukrytych ta-
lentów, a uczestnikami konkursu były dzieci, wszyscy zostali jed-
nakowo nagrodzeni. Otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz bony. 
Zabawą taneczną, na której przygrywał zespół Galaktica zakoń-
czyły się tegoroczne Dożynki Parafialno Gminne we Wrzoskach.

m.maksymowicz
p.fikus

Podsumowanie Dożynek Parafialno-Gminnych
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 Informujemy mieszkańców Gminy Dąbrowa, że 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 
5 września 2011 roku unieważniła przetarg na przebudo-
wę skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 
1720 O w m. Dąbrowa, gdyż wpłynęła tylko jedna oferta 
i to przekraczająca kosztorys inwestorski o 50%.  
 Z informacji otrzymanej od Zastępcy Dyrekto-
ra GDDKiA w Opolu, Pani Marii Burzyńskiej, w dniu 
6 września 2011 roku został ogłoszony kolejny przetarg 
na przebudowę ww. skrzyżowania. Termin składania ofert 
do 21 września 2011 roku z wykonaniem zadania do 
30 listopada 2011 roku.
 Temat przebudowy skrzyżowania jest na bieżąco 
monitorowany przez tut. Urząd Gminy w Dąbrowie.

 Erwin Marsolek 
Z-ca Wójta Gminy Dąbrowa

Przebudowa skrzyżowania 
w Dąbrowie
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Aktualności

 9 października br.  pójdziemy do urn wyborczych, aby wy-
brać posłów i senatorów. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 
7.00 do godz. 21.00. 
 W gminie Dąbrowa od lat są wyznaczone stałe miejsca do 
głosowania. Głosować zatem będziemy :
- w Dąbrowie w remizie strażackiej, ul. Sztonyka
- w Chróścinie w zespole szkół, ul. Niemodlińska
- w Naroku w szkole podstawowej, ul. Szkolna
- w Sławicach w szkole podstawowej, ul. Opolska
- w Ciepielowicach w świetlicy wiejskiej, ul. Długa
- w Prądach w budynku socjalno-administracyjnym (pawilon spor-
towy), ul. Sportowa
- w Mechnicach w świetlicy wiejskiej, ul. Niemodlińska
oraz w Karczowie w świetlicy wiejskiej, ul. Szkolna.
 Komisje wyborcze będą pracowały w składach od 7 do 
9 członków. W skład każdej komisji zostanie powołany urzędnik, 
jako przedstawiciel wójta. Pozostałych członków komisji zgłaszają 
do wójta pełnomocnicy komitetów wyborczych. Jeżeli do komisji 
wyborczej zostanie zgłoszonych więcej niż 8 osób przez pełnomoc-
ników wyborczych, wówczas zostanie zarządzone publiczne  loso-
wanie, bowiem komisja nie może liczyć więcej niż 9 osób. Jeżeli 
natomiast pełnomocnicy komitetów wyborczych nie zgłoszą co 
najmniej 6 osób  do komisji wyborczej, wtedy wójt dobiera do mi-
nimalnego składu komisji (7 osób) odpowiednią ilość osób, spośród 
wyborców wpisanych do rejestru wyborców naszej gminy.
 Aby oddać skutecznie głos w wyborach, należy zgłosić się 
do komisji wyborczej z jakimkolwiek dokumentem ze zdjęciem, 
potwierdzającym tożsamość. Jest to wymóg bezwzględny, ponie-
waż w składach komisji nie zawsze zasiadają osoby, które mogą 
zidentyfikować głosującego.
 W obecnych wyborach wprowadzono istotne ułatwienia 
dla niepełnosprawnych. Niepełnosprawni mają  prawo do:
1)  głosowania korespondencyjnego – dla tego celu wyznaczo-
no lokal wyborczy w Dąbrowie,  w którym będzie działała obwo-
dowa komisja wyborcza w dniu wyborów . Każda osoba niepeł-
nosprawna, jeżeli jest do tego uprawniona i zgłosi się do urzędu 
z wnioskiem,  otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy zwierający 
odpowiednie materiały wyborcze do głosowania. Kopertę  zwrot-
ną z głosami można będzie wysłać Pocztą Polską. Jeśli natomiast 
osoba niepełnosprawna będzie chciała sama dostarczyć kopertę 

z głosami do lokalu, może to zrobić, lecz wtedy będzie podlegała 
procedurze sprawdzenia tożsamości przed momentem wrzucenia 
koperty do urny w celu odnotowania, że dokonała sama tej czynno-
ści. Wniosek o głosowanie korespondencyjne składa się do urzędu 
gminy najpóźniej w 21 dniu przed wyborami.
2)  głosowania przez pełnomocnika – w tym celu osoba niepeł-
nosprawna składa wniosek  o ustanowienie pełnomocnika. Pełno-
mocnictwo będzie wystawiane w miejscu zamieszkania osoby nie-
pełnosprawnej obecności urzędnika delegowanego przez wójta do 
tej czynności, jeżeli takie żądanie zawarte będzie we wniosku. Oso-
ba przyjmująca pełnomocnictwo, musi wyrazić pisemną zgodę na 
przyjęcie pełnomocnictwa. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika 
składa się do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed wyborami.
3)   głosowania w wybranym przez siebie lokalu  wyborczym 
dostosowanym dla  osób niepełnosprawnych – w tym celu oso-
ba niepełnosprawna może wybrać sobie lokal na terenie gminy 
dostosowany dla osób niepełnosprawnych, jeżeli w przypisanym 
miejscowo obwodzie nie ma takiego lokalu. Wniosek w tej sprawie 
powinien być skierowany do urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu 
przed wyborami.
4) głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na kar-
ty do glosowania sporządzonych przy użyciu alfabetu Braille’a 
-  wniosek w tej sprawie należy zgłosić do urzędu gminy najpóźniej 
w 14 dniu przed wyborami. We wniosku należy podać obwód, czyli 
siedzibę obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca za-
mieszkania składającego wniosek. W dniu głosowania komisja wy-
borcza wyda osobie składającej wniosek odpowiednie nakładki. Po 
oddaniu głosu wyborca ma obowiązek zwrócić nakładki komisji.
5) korzystać z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w loka-
lu wyborczym – na prośbę wyborcy  niepełnosprawnego, w lokalu 
wyborczym może mu pomagać inna osoba, w tym także niepeł-
noletnia. Pomoc może mieć tylko techniczny charakter, nie może 
zatem sugerować wyborcy sposób głosowania, czy też głosowania 
w zastępstwie tego wyborcy.
6) uzyskiwania informacji o wyborach – dla realizacji tego celu 
urząd gminy dla wyborcy niepełnosprawnego wpisanego do reje-
stru wyborców, na jego wniosek, będzie udzielał wszelkich infor-
macji o wyborach.

Rudolf Szymainda

Wybory do Sejmu i  Senatu 2011 roku
Piórem Sekretarza

„Schetynówki” - kolejny projekt inwestycyjny
 Rozpoczęto realizację inwestycji pt. „Budowa ulicy Pol-
nej oraz części ulicy Ogrodowej na Osiedlu w Chróścinie z budo-
wą kanalizacji deszczowej”. Inwestycja na kwotę 818 266,79 zł, 
w 50% będzie sfinansowana 
z „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011” (tzw. „schetynów-
ki”), pozostała część będzie 
pochodziła z budżetu Gminy 
Dąbrowa. To kolejny z plano-
wanych do budowy odcinków 
dróg na Osiedlu w Chróścinie. 
Inwestycja obejmuje ułożenie 
kanalizacji deszczowej, wy-
korytowanie i asfaltowanie 
odcinka drogi o długości 520 
metrów obecnie szutrowej 
oraz budowę chodnika.  Od 

momentu powstania Osiedla (40 lat temu) jego mieszkańcy bory-
kali się z problemem dojścia i dojazdu do swoich domów, zwłasz-
cza po obfitych deszczach. Budowa była już zaplanowana w roku 

2010, ale wniosek o dofinanso-
wanie ze „schetynówki” trafił 
na listę rezerwową. W sierpniu 
br. wpłynęła do Gminy  infor-
macja z Urzędu Wojewódz-
kiego, iż projekt z listy re-
zerwowej awansował na listę 
rankingową i zakwalifikował 
się do dofinansowania.
    Termin zakończenia inwe-
stycji zaplanowano na 18 listo-
pada 2011r., a rozliczenia do 
końca tego roku.

m.maksymowicz
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Ochotnicze Straże Pożarne

 Aż cztery drużyny z wojewódz-
twa Opolskiego, w tym aż 3 z naszej gmi-
ny: kobiece z OSP Żelazna i OSP Sławice 
(obie gmina Dąbrowa) oraz męskie z Żela-
znej (gmina Dąbrowa) i Raszowej (gmina 
Leśnica) wzięły udział 3 września w sobo-
tę w Koninie w XIII Krajowych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 
 Mistrzostwa odbywają się co 
cztery lata i wieńczą wieloetapowe kwa-
lifikacje, do których w całym kraju przy-
stępuje ponad 18 tysięcy drużyn OSP. 
W finałowych zawodach uczestniczyli mi-
strzowie i mistrzynie 16 województw oraz 
medaliści poprzednich Mistrzostw, które 
odbyły się w 2007 roku w Płocku.  

 Najlepiej z naszych drużyn spi-
sała się kobieca drużyna OSP Żelazna 
zdobywając podobnie jak cztery lata 
temu wicemistrzostwo kraju. Dziewczyny 
z Żelaznej były bezkonkurencyjne tak 
w bojówce, jak i w sztafecie. Niestety po 
zakończeniu rywalizacji mimo podniesio-
nych przez sędziów białych chorągiewek 
oznaczających poprawność wykonanych 
zadań, drużynę ukarano z niewiadomych 
przyczyn 5 sekundami kary. Mimo prote-
stów kierownictwa OSP z Żelaznej naszą 
drużynę przesunięto na drugą pozycję.  
Bardzo dobrze spisała się również ko-
bieca drużyna ze Sławic w stawce 19 
ekip zdobyła 6. miejsce. Mistrzem Polski 
została OSP z Grodziska Dolnego (woj. 

podkarpackie). 
 Gorzej od swoich koleżanek spi-
sali się strażacy z OSP Żelazna, którzy 
bronili brązowego medalu z poprzednich 
mistrzostw. Poważny błąd w konkuren-
cji zwanej „bojówką” oraz dodatkowe 
punkty karne, mimo uzyskania drugiego 
czasu w sztafecie pozwoliły zająć, dale-
kie od oczekiwań, miejsce 16. Strażaków 
z Żelaznej fantastycznie zastąpili zawod-
nicy z Raszowej, którzy dzięki świetnym 
czasom tak w bojówce, jak i w sztafecie 
zdobyli brązowe medale Mistrzostw Pol-
ski. Mistrzem Polski została drużyn OSP 
Lądek (woj. wielkopolskie).

red.

Dziewczyny z OSP Żelazna wicemistrzyniami Polski

Zdjęcia: www.psp.wlkp.pl Zdjęcia: www.psp.wlkp.pl

Zdjęcia: www.psp.wlkp.pl
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Ochotnicze Straże Pożarne

Miejsce Jednostka OSP Województwo Sztafeta (sek.) Bojówka (sek.) Ogółem (sek.)

Kobiece Drużyny Pożarnicze

I OSP Grodzisko Dolne Podkarpackie 61,90 38,83 100,73
II OSP Żelazna Opolskie 60,25 38,56 + 5 s. karnych 103,81
III OSP Lądek Wielkopolskie 64,04 40,75 104,79
IV OSP Szepietowo Podlaskie 63,57 41,91 105,48
V OSP Częstochowa Błeszno Śląskie 65,43 43,44 108,87
VI OSP Sławice Opolskie 65,09 42,21 + 5 s. karnych 112,30
VII OSP Wiśniowa Świętokrzyskie 63,59 + 3 s. karne 45,84 112,43
VIII OSP Krzeszów Podkarpackie 63,50 44,70 + 5 s. karnych 113,20
IX OSP Miłakowo Warmińsko-Mazurskie 63,38 47,14 + 5 s. karnych 115,52
X OSP Hanna Lubelskie 66,07 50,63 116,70
XI OSP Tuszyn Łódzkie 66,05 45,69 + 5 s. karnych 116,74
XII OSP Nowa Wieś Mazowieckie 72,91 49,60 122,51
XIII OSP Karlikowo Pomorskie 69,19 + 3 s. karne 50,50 122,69
XIV OSP Stare Strącze Lubuskie 68,32 56,66 124,98
XV  OSP Perła Małopolskie 65,13 + 5 s. karnych 45,09 + 10 s. karnych 125,22
XVI OSP Rozprza  Łódzkie 61,92 + 3 s. karne 52,26 + 10 s. karnych 127,18
XVII OSP Zimna Woda Dolnosląskie 73,11 + 10 s. karnych 53,32 136,43
XVII OSP Białożewin Kujawsko-Pomorskie 75,52 57,03 + 5 s. karnych 137,55
XIX OSP Ostrowice Zachodniopomorskie 64,51 63,60 + 15 s. karnych 143,11

Męskie Drużyny Pożarnicze

I OSP Lądek Wielkopolskie 53,39 32,63 86,02
II OSP Smardzewice Łódzkie 54,07 33,57 87,64
III OSP Raszowa Opolskie 54,48 33,74 88,22
IV OSP Dobrów Wielkopolskie 54,60 34,37 88,97
V OSP Rudka Mazowieckie 53,83 36,24 90,07
VI OSP Łęczyce Pomorskie 56,13 34,45 90,58
VII OSP Jabłonica Polska Podkarpackie 56,33 34,70 91,03
VIII OSP Stara Wieś Lubelskie 56,53 34,92 91,45
IX OSP Wola Morawicka Świętokrzyskie 53,08 34,90 + 5 s. karnych 92,98
X OSP Częstochowa Błeszno Śląskie 55,95 + 3 s. karne 34,80 93,75
XI OSP Siedlnica Lubuskie 56,37 37,75 94,12
XII OSP Drzewce Łódzkie 55,67 35,40 + 5 s. karnych 96,07
XIII OSP Przytkowice Małopolskie 56,15 40,35 96,50
XIV OSP Bierzgłowo Kujawsko-Pomorskie 55,34 36,44 + 5 s. karnych 96,78
XV OSP Rudka Podlaskie 55,80 36,28 + 5 s. karnych 97,08
XVI OSP Żelazna Opolskie 53,26 38,96  + 5 s. karnych 97,22

XVII OSP Ciepłowody Dolnośląskie 56,20 42,80 + 5 s. karnych 104,00

XVIII OSP Ostrowice Zachodniopomorskie 57,52 43,49 + 5 s. karnych 106,01
XIX OSP Jedwabno Warmińsko-Mazurskie 59,23 47,82 + 5 s. karnych 112,05

Wyniki końcowe XIII Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP

Zimowe utrzymanie dróg - ogłoszenie
 Urząd Gminy Dąbrowa zaprasza mieszkańców posiadających odpowiedni sprzęt (PŁUG) do składania ofert, dotycą-
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                                                                                  
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Wyniki Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych 2011
 28 sierpnia na boisku LZS w Dąbrowie odbyły się kolej-
ne Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy 
Dąbrowa.  W tym  roku  organizatorem zawodów była OSP Dą-
browa.
Zawody odbyły się tradycyjnie w dwóch konkurencjach: szta-
feta pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe 

z motopompą. Komisji sędziowskiej przewodniczył młodszy 
brygadier Leszek Koksanowicz z KM PSP w Opolu. Natomiast 
członkami Komisji byli przedstawiciele każdej jednostki z gmi-
ny. W zawodach wzięły udział łącznie 22 drużyny.
 Gratulujemy zwycięzcom, a organizatorom dziękujemy 
za przygotowanie imprezy.

GRUPA „A” SENIORZY

Miejsce Jednostka OSP
Sztafeta Bojówka Ogółem

Czas (s) Punkty karne Ogółem Czas (s) Punkty karne Ogółem Czas (s)
I OSP Sławice 55,70 0 55,70 36,90 5 41,90 97,60
II OSP Narok 62,10 8 70,10 40,35 5 45,35 115,45
III OSP Wrzoski 63,95 0 63,95 48,20 5 53,20 117,15
IV OSP Chróścina 67,30 15 82,30 40,80 5 45,80 128,10
V OSP Żelazna 55,40 0 55,40 74,60 0 74,60 130,00
VI OSP Dąbrowa 64,42 3 67,42 65,00 5 70,00 137,42

GRUPA „C” SENIORKI

Miejsce Jednostka OSP
Sztafeta Bojówka Ogółem

Czas (s) Punkty karne Ogółem Czas (s) Punkty karne Ogółem Czas (s)
I OSP Żelazna 62,84 3 65,84 43,40 0 43,40 109,24
II OSP Sławice 65,35 0 65,35 52,00 5 57,00 122,35

Ochotnicze Straże Pożarne
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Ochotnicze Straże Pożarne
MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA MĘSKA

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA ŻEŃSKA

HARCERSKA DRUŻYNA POŻARNICZA - CHŁOPCY

HARCERSKA DRUŻYNA POŻARNICZA - DZIEWCZĘTA

Miejsce Jednostka OSP
Sztafeta Bojówka Ogółem

Czas (s) Punkty karne Ogółem Czas (s) Punkty karne Ogółem Czas (s)
I OSP Żelazna 60,00 0 60,00 42,50 0 42,50 102,50
II OSP Dąbrowa 68,90 0 68,90 58,95 5 63,95 132,85

Miejsce Jednostka OSP
Sztafeta Bojówka Ogółem

Czas (s) Punkty karne Ogółem Czas (s) Punkty karne Ogółem Czas (s)
I OSP Żelazna 66,60 3 69,60 47,65 0 47,65 117,25

Miejsce Jednostka OSP
Sztafeta Bojówka Ogółem

Czas (s) Punkty karne Ogółem Czas (s) Punkty karne Ogółem Czas (s)
Grupa starsza

I OSP Chróścina 61,10 0 61,10 33,40 0 33,40 94,50
II OSP Wrzoski 61,40 3 64,40 34,20 0 34,20 98,60
III OSP Sławice 61,40 0 61,40 39,20 5 44,20 105,60
IV OSP Narok 62,80 0 62,80 54,45 0 54,45 117,25

Grupa młodsza
I OSP Sławice 67,70 0 67,70 43,40 0 43,40 111,10
II OSP Wrzoski 79,60 3 82,60 43,50 0 43,50 126,10

Miejsce Jednostka OSP
Sztafeta Bojówka Ogółem

Czas (s) Punkty karne Ogółem Czas (s) Punkty karne Ogółem Czas (s)
Grupa starsza

I OSP Sławice 65,70 0 65,70 38,80 0 38,80 104,50
II OSP Narok 72,80 3 75,80 45,40 0 45,40 121,20
III OSP Dąbrowa 74,90 0 74,90 48,85 0 48,85 123,75
IV OSP Wrzoski 70,80 0 70,80 56,70 5 61,70 132,50

Grupa młodsza
Wrzoski 90,00 0 90,00 48,40 0 48,40 138,40

 

 Chróścina zajęła  II miejsce w Konkursie „Piękna 
Wieś Opolska 2011” w kategorii „Najlepszy Start w Od-
nowie Wsi”. I miejsca nie przyznano. Chróścina została 
wyróżniona II miejscem wraz z miejscowością Uszyce. 
 Konkurs organizowany po raz  XIV przez Zarząd 
Województwa ma na celu wyłanianie i promowanie 
najlepszych wzorców działania społeczności lokalnych. 
Komisja konkursowa w uzasadnieniu wyboru  „wysoko 
oceniła współpracę aktywnie działających we wsi Sto-
warzyszenia Miłośników Chróściny z Kołem Gospodyń 
Wiejskich, OSP, Klubem Wędkarskim, Kołem Mniejszości 
Niemieckiej oraz Radą Parafialną. Wieś, od przystąpienia 
do Programu Odnowy Wsi, tj. od 2009r., zrealizowała sze-
reg projektów poprawiających estetykę wsi, jakość życia 
mieszkańców oraz integrujących mieszkańców poprzez or-
ganizację imprez kultywujących lokalne tradycje.
 Przypomnijmy, że zaangażowanie mieszkańców 
Chróściny nagrodziła także gminna komisja konkursu Ak-
tywna Wieś. 

m.maksymowicz

Nagroda dla Chróściny 
za „Najlepszy Start w Odnowie Wsi”

 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Opolu opublikował na stronie Urzędu Zamówień Pub-
licznych w dniu 16.09.211r. pod numerem 291792 – 2011 prze-
targ na prace na rzece PRÓSZKOWKA I km 2+950-4+000, 
tj.1,050km m. Niewodniki, gm. Dabrowa. 
Otwarcie ofert:
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2011 roku 
o godzinie 8 30 w siedzibie  WZMiUW  w Opolu Oddział w Opo-
lu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, pok. Nr 2.4. II piętro.
Termin realizacji zadania: od 10.10.2011r. do 30.11.2011r.
 Również rozpoczęły się prace konserwacyjne na rzece 
Dożyna w Naroku prowadzone przez Wojewódzki Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu jako inwestora. Przekaza-
nie placu budowy wykonawcy miało miejsce 24 sierpnia 2011 
roku w obecności inwestora i przedstawicieli Urzędu Gminy Dą-
browa.
 Termin zakończenia prac został określony na 15 listopa-
da 2011 roku. 

Erwin Marsolek 
Z-ca Wójta Gminy Dąbrowa

Prace konserwatorskie na potokach 
Prószkówka i Dożyna
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 Przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanych położonych w Dąbrowie.

Poz. 1
Działka nr 215/8 z mapy 2 o pow. 0,1090 ha  – cena wywo-
ławcza 65.000 zł netto
Poz. 2
Działka nr 215/9 z mapy 2 o pow. 0,1082 ha  – cena wywo-
ławcza 64.000 zł netto
 Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony po-
datek VAT w wysokości 23%.
 Przetargi odbędą się w dniu 21 października  2011 r. 
Poz. 1 godz. 9.00, Poz. 2 godz. 9.30 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Dąbrowie, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.
 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomo-
ści. Wadium należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS 
Brzeg Oddział Dąbrowa Nr 72 8863 1019 1101 0000 0026 
0003 do dnia 17 października 2011 r.  
 Więcej informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy 
Dąbrowa pokój 104 tel.  077 4641010 wew. 114.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Aktualności

WYJAZD NA MUSICAL 
„HELLO, DOLLY!”

 
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 

informuje, że wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzyczne-
go na musical pt: „Hello, Dolly!” nastąpi 7 październi-
ka o godzinie 16.00 z parkingu przed Urzędem Gminy. 
O 16.20 autokar zatrzyma się w Chróścinie na przystanku 
autobusowym obok Szkoły Podstawowej. Prosimy o punk-
tualne przybycie na miejsce zbiórki. Spektakl w gliwickiej 
operetce rozpoczyna się o 18.30 i trwa 2 godziny 40 minut 
(z jedną przerwą). Powrót do Dąbrowy planowany jest ok. 
godziny 23.30.                                                             

gokir

Nowe zasady opłat w przedszkolach od września 
 1 września na terenie całego kraju, w związku ze 
zmianą w ustawie o systemie oświaty, nastąpiła zmiana za-
sady poboru opłaty za świadczenia udzielane przez przed-
szkola.                                                   
 Do tej pory w przedszkolach były pobierane 2 opła-
ty: za pobyt dziecka do 5 godzin i ponad 5 godzin. Obecnie 
świadczenia udzielane przez przedszkola w zakresie realizacji 
programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podsta-
wę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa 
w odrębnych przepisach, są bezpłatne w wymiarze 5 godzin 
dziennie. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia dzie-
cka podczas jego pobytu w placówce. 
 Pobyt dziecka powyżej 5 godzin jest płatny za każ-
dą godzinę świadczeń wykraczającą poza podstawę pro-
gramową, która została ustalona uchwałą Rady Gminy 
Dąbrowa, z dnia 2 czerwca 2011r.,  w wysokości 0,11 % 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 paź-
dziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679) i na dzień dzisiejszy jest to kwo-
ta 1,52 zł. W zależności od zadeklarowanej przez rodziców 
liczby godzin pobytu dziecka w placówce w poszczególnych 
dniach ponad podstawę programową, miesięczna opłata obli-
czana jest jako suma poszczególnych godzin, w czasie których 
dziecko obecne jest w przedszkolu. Przykładowo przyjmując 
21 dni roboczych  opłaty miesięczne bez wyżywienia wyno-
szą: 5 godz. dziennie – bezpłatnie; 6 godz. dziennie – 25,84 
zł.; 7 godz. dziennie  – 57,76 zł.; 8 godz. dziennie – 89,68 zł.; 

9 godz. dziennie – 121,60 zł.. Sprawą istotną jest fakt, że na  
utrzymanie przedszkoli nie otrzymujemy dotacji ani subwen-
cji z budżetu państwa. 
 Koszt utrzymania przedszkoli w roku 2011 plano-
wany jest w wysokości 3.160.000 zł., a planowany dochód 
z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie 
w kwocie 380.000 zł. Pozostała kwota tj. 2.780.000 zł. za-
planowana w budżecie gminy pochodzi w całości z podat-
ków mieszkańców.  
 Koszty wyżywienia dzieci obejmują jedynie tzw. wsad 
do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków, w tym 
wynagrodzenie oraz opłaty za energię, wodę itd. finansowane 
są z budżetu gminy. Opłata ta jest we wszystkich przedszko-
lach jednakowa i wynosi: śniadanie – 1,35 zł, obiad – 2,25 zł, 
podwieczorek 0,90 zł. 
 Porównując opłaty na terenie naszej gminy z opłatami 
w innych gminach, są one bardzo korzystne, co jest efektem 
dobrej polityki prorodzinnej i troski o mieszkańców naszej gmi-
ny. 

j.staszowski

 Gmina Dąbrowa w konkursie zamkniętym nr-
1 POKL/9.1.2/2011 otrzymała dofinansowanie dwóch projek-
tów pn. „Uwierz w siebie – wygraj przyszłość” i „Wiara 
w siebie kluczem do sukcesu”, które będą realizowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych 
środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach”  Działanie 9.1 „Wyrównywania 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edu-
kacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 
9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych”. 
 Na realizację pierwszego projektu pn. „Uwierz 
w siebie – wygraj przyszłość” otrzymaliśmy dofinansowa-
nie  w wysokości 143 556,00 PLN. Wezmą w nim udział ucz-
niowie gimnazjów z terenu naszej gminy.  Drugi projekt pn. 
„Wiara w siebie kluczem do sukcesu”  otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości 169 240,00 PLN i obejmie uczniów szkół 
podstawowych naszej gminy. 
 Projekty będą realizowane od października 2011 r. do 
czerwca 2012 r.

j.staszowski

Dwa nowe projekty w gminie



WRZESIEŃ                                                                                                                                                    9

ŻYCIE GMINY DĄBROWA miesięcznik informacyjny dla mieszkańców gminy Dąbrowa i nie tylko 
Wydawca: GOKiR w Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel. 077 464-10-10
Redaktor prowadzący: Zbigniew Janowski Skład komputerowy gazety: Grzegorz Wocka
Strona internetowa: www.gokir.pl, www.gminadabrowa.pl, e-mail kontaktowy z redakcją: 
gokir@gminadabrowa.pl, Reklama: gwocka.gokir@wp.pl.      
Druk: Wydawnictwo św. Krzyża, ul. Katedralna 6, 45-007 Opole;  
Reklamy: strona kolor 1 cm2 = 2,44 zł brutto, strona czarno-biała 1cm2 = 1,22 zł brutto

Aktualności

                                                                                              
                           

	 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej 
wymienionych nieruchomości niezabudowanych położo-
nych w Sokolnikach obręb Dąbrowa.

Poz. 1 
Działka nr 491/1 o pow. 0,0842 ha, z mapy 3 – cena wy-
woławcza 51.906 zł brutto
Poz. 2
Działka nr 491/2 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 – cena wy-
woławcza 52.029 zł brutto
Poz.3
Działka nr 491/3 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 – cena wy-
woławcza 52.029 zł brutto
Poz. 4
Działka nr 491/4 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 – cena wy-
woławcza 52.029 zł brutto
Poz. 5
Działka nr 491/5 o pow. 0,0821 ha, z mapy 3 – cena wy-
woławcza 50.553 zł brutto
Poz. 6
Działka nr 491/7 o pow. 0,0764 ha, z mapy 3 – cena wy-
woławcza  47.109 zł brutto
Poz.7
Działka nr 491/8 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 – cena wy-
woławcza  52.029 zł brutto
Poz. 8
Działka nr 491/9 o pow. 0,0846 ha, z mapy 3 – cena wy-
woławcza  52.152 zł brutto
Poz. 9
Działka nr 491/10 o pow. 0,0847 ha, z mapy 3 – cena 
wywoławcza 52.152 zł brutto
Poz.10
Działka nr 491/11 o pow. 0,0844 ha, z mapy 3 – cena 
wywoławcza 52.029 zł brutto

 Przetargi odbędą się w dniu  12 października 
2011 r. Poz. 1 godz. 9.00 Poz. 2 godz. 9.30, Poz. 3 godz. 
10.00, Poz. 4 godz. 10.30, Poz. 5 godz. 11.00, Poz. 6 
godz. 11.30, Poz. 7 godz. 12.00, Poz. 8 godz. 12.30, Poz. 
9 godz. 13.00, Poz. 10 godz. 13.30  w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy  w Dąbrowie   ul. Ks. prof. J. Sztonyka 
56.
 Wadium w wysokości 10 % ceny nabywanej nieru-
chomości należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS 
Brzeg Oddział Dąbrowa Nr 72 8863 1019 1101 0000 0026 
0003 do dnia 7 października 2011 r.  
 Więcej informacji udzielają pracownicy Urzędu 
Gminy pokój 104 tel. 77 4641010 wew. 114.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1760 O 
Wrzoski – Chróścina. Projekt został współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym inwe-
storem było Starostwo Powiatowe w Opolu, a realizatorem ww. 
zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.
 Wartość projektu 1.737.313,04 zł w tym środki z Unii 
Europejskiej 1.398.789,25 zł, natomiast z budżetu jednostek 
samorządu terytorialnego 338.523,79 zł, w tym 100.000 zł na 
ww. zadanie zostało przekazane z budżetu Gminy Dąbrowa.
 W ramach zaplanowanych prac wykonano chodnik pra-
wostronny na ul. Kolejowej (patrząc w kierunku na Chróścinę). 
przebudowano zjazdy indywidualne na posesje, odtworzono ścia-
nę czołową wlotu istniejącego przepustu drogowego, wybudowa-
no i zmodernizowano kanalizację deszczową, poszerzono jezdnię 
oraz wykonano warstwę ścieralną jezdni, przestawiono istniejące 
słupy linii elektroenergetycznej N.N. Długość zrekonstruowanej 
drogi powiatowej wyniósł 1687 m.
 Odbioru technicznego ww. drogi dokonano 6 września 
2011 roku w obecności przedstawicieli władz samorządowych 
oraz wykonawcy.

 Ponadto w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 
roku  zakończono remont drogi gminnej ul. Bocznej i ul. 
Leśnej w Żelaznej oraz drogi wewnętrznej ul. Odrzańskiej 
w Niewodnikach za łączną kwotę 534.782,62 zł z czego z Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Dąbrowa 
otrzymała 520.000,00 zł.
 Odbioru technicznego ww. dróg dokonano 17 sierpnia 
2011 roku w obecności wykonawcy, projektanta, inspektora nad-
zoru, oraz przedstawicieli Gminy Dąbrowa.

Erwin Marsolek 
Z-ca Wójta Gminy Dąbrowa

Remonty dróg
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GOKiR w Dąbrowie

 Podświetlony Zamek w Dąbro-
wie, ciepłe i pogodne wieczory, a przede 
wszystkim niezwykła atmosfera święta 
poezji – tak można w kilku słowach opo-
wiedzieć to, co się działo podczas 3 Dą-
browskich Spotkań z Poezją Śpiewaną 
„Zamczysko”. 
 9 i 10 września na scenie plene-
rowej obok Zamku w Dąbrowie wystąpiły 
gwiazdy piosenki mądrej, dla których „sło-
wo” znaczy coś więcej, niż tylko sposób 
przekazywania informacji. Zaproszenie do 
udziału w Zamczysku przyjęli w tym roku: 
Krystyna Prońko, Robert Kasprzycki, 
Elżbieta Adamiak, Szymon Zychowicz, 
Dom o Zielonych Progach i Basia Beuth. 
Ich koncerty przyciągnęły do zamkowego 
Parku setki słuchaczy. Wysoka frekwen-
cja podczas obu dni koncertowych dowo-
dzi, że piosenka poetycka, jest ważna dla 
wielu z nas. „Festiwal cudowny z jednego 
powodu - ponieważ był niesamowity prze-
krój artystów. Niech to trwa przez 20 lat. 
Piękny park, piękny zamek, no i te polskie 
słowa, polski język cudowny, o którym 
warto pamiętać. Czegóż chcieć więcej?! 
– przekonywał Szymon Zychowicz w wy-
wiadzie radiowym. 
 Szymon Zychowicz wystąpił 
z recitalem w pierwszym dniu Zamczy-
ska. Wraz z Justyną Mihułką poprowadził 
także warsztaty muzyczne.  Ich uczestnicy 
zaśpiewali w sobotnim koncercie. Szy-
mon Zychowicz debiutował w Teatrze 
Propozycji DIALOG w Koszalinie. Od 
1994 roku (przez osiem kolejnych lat) był 
artystą krakowskiego kabaretu Piwnica 
pod Baranami. Koncert w klimacie kra-
kowskich kabaretów przypadł do gustu 

publiczności, która gromkimi brawami na-
gradzała nie tylko piosenki z najnowszej 
płyty Artysty zatytułowanej „Po prostu”, 
ale również anegdoty, którymi okrasił 
swój występ. Jednym z utworów, który 
mogliśmy usłyszeć, jest „Zielony wiersz”, 

który od kilku tygodni na Liście Przebo-
jów Trójki, utwierdzając w przekonaniu, 
że dobra Sztuka broni się sama.
 III Dąbrowskie Spotkania z Poe-
zją Śpiewaną rozpoczął koncert Basi 
Beuth. Artystka od początku związana jest 
z dąbrowska imprezą. Charyzmatycznym, 

mocnym głosem i niezwykłymi tekstami 
przykuwa uwagę publiczności. Z każdym 
rokiem jej twórczość zyskuje coraz więcej 
zwolenników. Ciepłe przyjęcie słuchaczy 
i wspólne śpiewanie piosenek Basi Beuth 
na pewno poszerzają grono wielbicieli jej 
twórczości. Nagrody zdobywane na licz-
nych przeglądach poetyckich w kraju po-
twierdzają tę tezę. 
 Gwiazdą pierwszego dnia „Zam-
czyska” była „polska królowa ballady” El-
żbieta Adamiak. Artystka zadebiutowała 
na polskiej scenie ponad 30 lat temu. Jej 
ciepły głos oczarował tysiące zwolenników 
poezji śpiewanej w naszym kraju. Swoim 
recitalem zaczarowała także publiczność 
w Dąbrowie. Na jej występ przyjechali 
fani z wielu zakątków Polski. Gościliśmy 
melomanów z Zielonej Góry, Szklarskiej 
Poręby, Częstochowy, Wrocławia, Kato-
wic, Łodzi… Niektórzy pokonali ponad 
300 kilometrów, aby w piątkowy wieczór 
wysłuchać recitalu Elżbiety Adamiak pod-
czas Zamczyska! 
 Atrakcją tegorocznego Zam-
czyska była także możliwość zwiedzenia 
niedostępnego na co dzień Zamku. Rektor 
Uniwersytetu Opolskiego, który jest właś-

cicielem dąbrowskiego Zamku, wyraziła 
zgodę na wstęp zwiedzających na zamko-
wy dziedziniec. Najciekawsze elementy 
architektury zostały podświetlone, dzięki 
czemu Zamek zyskał zupełnie nową sza-
tę. W rolę przewodników po Zamku i jego 
historii wcielili się członkowie Stowa-

III DĄBROWSKIE SPOTKANIA Z POEZJĄ ŚPIEWANĄ



WRZESIEŃ                                                                                                                                                   11

GOKiR w Dąbrowie

rzyszenia Ochrony Dóbr Kultury Gminy 
Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby”. Za sym-
boliczną cegiełkę prezentowali historię 
dąbrowskiego zabytku oraz wskazywali 
najwartościowsze elementy architekto-
niczne. Dodatkową atrakcją była wystawa 

prac studentów Instytutu Sztuki Uniwersy-
tetu. W ciągu dwóch dni Zamek w Dąbro-
wie zobaczyło kilkaset osób! Poprzez ta-
kie inicjatywy jak Dąbrowskie Spotkania 
z Poezją Śpiewaną „Zamczysko”, można 
przypomnieć o znaczeniu tak miejscowo-
ści, jak też samego Zamku dla dziedzictwa 
kulturowego Regionu. 
 Drugi dzień ZAMCZYSKA roz-
począł zespół Dom o Zielonych Progach. 
Istniejąca od 10 lat grupa, od kilku lat wy-
znacza pewien wyrazisty styl w projekcie 
„W górach jest wszystko co kocham…” 
Posiada tysiące wiernych słuchaczy w ca-
łym kraju, na swoim koncie ma trzy autor-
skie płyty. Na dziesięciolecie, które zespół 
obchodzi w tym roku grupa wydała nową 

płytę „Tatika”. Piosenki Domu o Zielo-
nych Progach należą dziś już do kanonu 
piosenek najczęściej śpiewanych na gór-
skich szlakach. 
 Po koncercie Domu o Zielonych 
Progach na scenie zaprezentowali się 
uczestnicy Warsztatów Wokalnych, którzy 
od piątku przygotowywali się pod okiem 
Szymona Zychowicza i Justyny Mihułki 
do publicznego występu. Owacyjne przy-
jęcie przez mieszkańców Dąbrowy ich 
wysiłków, na pewno wpłynie pozytywnie 
na ich rozwój muzyczny. Swoje pięć minut 
na scenie Zamczyska miało również Stu-
dio Piosenki z Dąbrowy. Także ten występ 
został przyjęty gromkimi brawami.
 Po części amatorskiej ponow-
nie na scenie pojawili się profesjonaliści. 
Piosenki z najnowszego albumu, ale także 
swoje największe przeboje, zaprezento-
wał Robert Kasprzycki. To Jeden z naj-
bardziej znanych reprezentantów polskiej 
piosenki autorskiej. Już  na debiutanckiej 
płycie „Niebo do wynajęcia” dowiódł, że 
potrafi swą twórczością zainteresować 
także odbiorców nie będących fanami tego 
gatunku.
 Zadebiutował na 28 Studenckim 
Festiwalu Piosenki w Krakowie, gdzie zdo-
był I nagrodę oraz Stypendium im. Wojtka 
Bellona. Piosenką „Niebo do wynajęcia”, 
dotarł do grona słuchaczy, nie związanych 
do tej pory z piosenką „nieobojętną”, cały 
zaś album „Niebo do wynajęcia” zawierał 
wiele innych piosenek, z których cześć tra-
fiła do śpiewników, część zaś do dziś sta-
nowi kanon polskiej piosenki poetyckiej. 
 W 2006 r. ukazał się drugi album 
Kasprzyckiego „Światopodgląd”. Koncert 
w Dąbrowie był okazją do wysłuchania 
materiału przekrojowego, z autorskich 
płyt oraz piosenek premierowych, będą-
cych zapowiedzią nowego albumu. 

 Największą gwiazdą tegorocz-
nego Zamczyska była Krystyna Prońko. 
W jazzowych aranżacjach zaprezentowa-
ła największe przeboje polskiej muzyki 
rozrywkowej. Piosenkarka na krajowej 
scenie muzycznej występuje od początku 
lat 70-tych. Jej przeboje „Jesteś lekiem na 
całe zło”, „Małe tęsknoty”, „Kolęda noc-
ka” śpiewała cała Polska. Podobnie było 
w Dąbrowie. Niemal pięciuset widzów 
wspólnie z artystką śpiewało najbardziej 
znane jej kompozycje. 
 W tym roku nowością było „noc-
ne granie i śpiewanie”. Zarówno w piątek, 
jak i w sobotę do późnych godzin nocnych 
rozbrzmiewały utwory poetyckie, grane 
i śpiewane przez miłośników takiego re-
pertuaru. 
 W imieniu Gminnego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za okaza-
ną pomoc i wsparcie serdeczne podzięko-
wania składamy Wójtowi Gminy Dąbro-
wa, Dyrekcji Zespołu Szkół w Dąbrowie, 
strażakom z OSP Dąbrowa, Uniwersyte-
towi Opolskiemu i Stowarzyszeniu „Dą-
browskie Skarby”. Patronem honoro-
wym ZAMCZYSKA był Marszałek 
Województwa Opolskiego.  
 Sponsorami III Dąbrowskich 
Spotkań z Poezją Śpiewaną „ZAMCZY-
SKO” byli: Gmina Dąbrowa, PGNiG SA 
Gazownia Opolska, Portal internetowy 
www.quizuj.pl, Herbaciarnia JASMI-
NUM, Brukarstwo GRUNBAU KALU-
ZA. DZIĘKUJEMY!!!
 Impreza była współfinanso-
wana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego 
PROW na lata 2007-2013.
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