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OSP DĄBROWA

OSP Dąbrowa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

11 marca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dą-
browie odebrała z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. Wi-
tolda Trojnara   oraz Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Opolu bryg. Pawła Kielara decyzję 
włączenia dąbrowskiej jednostki do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

W dniu 16.09.2016 zostało zawarte porozumienie pomię-
dzy Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej 
w Opolu a Wójtem Gminy Dąbrowa i OSP Dąbrowa w spra-
wie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dą-
browie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
W związku z tym faktem 1 stycznia 2017 roku teren działania 
naszych strażaków został zwiększony do całego wojewódz-
twa.

Marcowa uroczystość, którą uświetniła obecność wielu 
znamienitych gości, była także okazją do podziękowania oso-
bom zaangażowanym w pracę na rzecz dąbrowskiej jednostki. 
Z rąk dh. Karola Widachy statuetki upamiętniające włączenie 
OSP Dąbrowa do KSRG odebrali: Paweł Kielar, Marek Leja, 
Erwin Marsolek, Elżbieta Mojzyk i przedstawiciele partner-
skiej gminy Dąbrowa z woj. kuj. – pom. 

Pamiątkowe upominki zostały także wręczone osobom 
związanym z działalnością OSP Dabrowa i angażujących 
się w rozwój stowarzyszenia, wśród nich znaleźli się: Marek 
Kucharski, Witold Trojnar, Maciej Zając, Leszek Koksano-
wicz, Andrzej Borowski, Andrzej Puławski, Barbara Dębska, 
Konrad Kotula, Kazimierz Wojdyła, Janusz Gruszka, Janusz 

Staszowski, ks. Marcin Bonk.
Przyszedł również czas na odznaczenia i medale dla dru-

hów, które z rąk zaproszonych gości odebrali:

Medal Chomicza: Konrad Kotula.
Medal Złoty Znak Związku: Ewald Mróz.
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa: Erwin 
Marsolek, Andrzej Pośliński, Elżbieta Mojzyk, Michał 
Bareja, Łukasz Wątruch, Marcin Daszkiewicz, Zdzisław 
Olender, Janusz Mojzyk.
Odznakę Strażaka Wzorowego: Andrzej Olender, Mar-
cin Hadryś, Marek Miecznik, Damian Błacha, Damian 
Romkowski, Krzysztof Kowalik, Michał Augustyniak, 
Katarzyna Iwańska, Aleksandra Poślińska.
Odznaczenie za wysługę 5 lat w OSP Dąbrowa: Da-
mian Błacha, Damian Romkowski, Michał Augustyniak.
Odznaczenie za wysługę 20 lat w OSP Dąbrowa: Ma-
rek Olender.
Odznaczenie za wysługę 40 lat w OSP Dąbrowa: Ka-
zimierz Olender.
Odznakę Brązową Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych: Emilia Myszkiewicz, Julia Jagielska, Maksymi-
lian Antonowski, Maksymilian Nitsche, Marcin Dajczak, 
Marcel Dworczak, Paweł Bil, Piotr Bil.

Na barkach OSP Dąbrowa spoczęła wielka odpowiedzial-
ność, a powierzone zaufanie będzie musiało zostać potwierdzo-
ne w działaniach. Serdecznie gratulujemy tego prestiżowego 
wyróżnienia i życzymy bezpiecznych powrotów z akcji.    (red)
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

Wymuszone zmiany w dąbrowskiej oświacie
Do tej pory system placówek szkolnych i przedszkolnych 
w naszej gminie był trwały, stabilny  i niezmienny od wie-
lu lat. Doskonale spełniał on swoje zadania i choć nie był 
tani (aż 3 gimnazja w wiejskiej gminie), bardzo dobrze 
odpowiadał potrzebom społecznym naszych mieszkań-
ców. Aneksja przez gminę Opole miejscowości Wrzoski 
i Sławice (w tym szkoły podstawowej i przedszkola w Sła-
wicach) oraz wprowadzenie nowego „ustroju szkolnego” 
poprzez likwidację gimnazjów i powrót do 8-klasowej 
szkoły podstawowej oraz 4 lub 5-letniej szkoły średniej, 
wymusił zmiany w naszej oświacie.

Rada Gminy przyjęła na lutowej sesji projekt nowej sieci 
szkół, który zacznie obowiązywać od 1 września tego roku. 
W Chróścinie oraz Dąbrowie na bazie obecnych Zespołów 
Szkół działać będą 8-letnie szkoły podstawowe z klasami 
gimnazjalnymi (od września 2017 roku będzie to druga i trze-
cia klasa gimnazjum). Obecna szkoła podstawowa w Naro-
ku stanie się nową 8-klasową szkołą podstawową, natomiast 
gimnazjum  w Żelaznej zostanie w naturalny sposób wyga-
szane. Gmina czyniła starania, aby gimnazjum w  Żelaznej 
zlikwidować już po zakończenie roku szkolnego 2016/2017, 
gdyż od 1 września 2017 r. będą tam tylko dwie klasy: druga 
i trzecia, a od 1 września 2018 roku tylko trzecia klasa z kil-
kunastoma uczniami. Gimnazjaliści otrzymaliby możliwość 
uczęszczania do szkoły w Dąbrowie lub Chróścinie, w tym 
samym składzie osobowym i na takich samych warunkach jak 
dotychczas, zaś nauczycielom łatwiej byłoby znaleźć pracę już 

teraz, chociażby dzięki deklaracji władz Opola o zatrudnieniu 
wszystkich, którzy tracą pracę w związku z procesem zmiany 
granic gmin. Niestety Opolski Kurator Oświaty oraz Dyrek-
tor Szkoły byli przeciwni temu rozwiązaniu. Przy okazji in-
formujemy, że nasze szkoły stoją otworem dla wszystkich 
uczniów ze Sławic oraz Wrzosek, którym gwarantujemy 
możliwość dalszej nauki oraz przyjęcia do szkół najmłod-
szych roczników dzieci z tych miejscowości.

Siatka przedszkoli uległa tylko drobnym zmianom. Po za-
braniu nam przedszkola w Sławicach zamiejscowy oddział 
przedszkola w Żelaznej został organizacyjnie przyporządko-
wany do przedszkola w Naroku. Jednocześnie informuje-
my, że dzieci z Wrzosek, które do tej pory uczęszczały do 
naszych przedszkoli, mają zagwarantowany dalszy po-
byt w tych placówkach i nie podlegają ponownej rekru-
tacji. Natomiast, zgodnie z ogólnymi zasadami przyjęć 
do przedszkoli (zapis ustawowy), możliwość składania 
wniosków o przyjęcie do przedszkola w pierwszym na-
borze  mają mieszkańcy gminy. Dopiero w dodatkowym 
naborze (jeżeli będą miejsca) bardzo chętnie przyjmie-
my do przedszkola w Chróścinie lub Karczowie dzieci 
z Wrzosek.

Podsumowując, dostosowanie siatki szkół i przedszkoli 
do nowej rzeczywistości administracyjnej i prawnej nastąpi-
ło w sposób racjonalny, spokojny i bez sprzeciwów społecz-
nych. Zmiany te nie wpłyną na poziom kształcenia w naszej 
gminie. 

	 	 Wójt Gminy Dąbrowa, Dyrektor GZEASiP

Rolniku! Zachowaj szczególną uwagę przy 
stosowaniu nawozów i środków ochrony roślin
Szanowni Rolnicy,

przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicz-
nego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo 
pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami 
ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościo-
wo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pe-
stycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziały-
wanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu 
człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokar-
mowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia ob-
jawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, 
a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływa-
nia, szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących 
zasad:

nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych 
i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie 
zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku pol-
skim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytko-
wania, datę produkcji oraz okres ważności;
nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludź-
mi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodami 
rolnymi oraz paszami;
przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowa-
niach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu 
zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetle-

•

•

•

niem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróż-
nione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpa-
dami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy 
je zwrócić do miejsca zakupu;
używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadające-
go aktualne atesty bezpieczeństwa;
stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubra-
nia ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochron 
układu oddechowego;
oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegaj-
cie okresów prewencji i karencji;
nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach 
mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, 
sieniach czy stodołach.

Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z uży-
ciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie 
osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na 
zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają 
jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet 
używki, takie jak tytoń czy kawa.

Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej i bez-
piecznej pracy oraz wysokich plonów. 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Adam Sekściński

•

•

•

•



Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wynikach przepro-
wadzonych otwartych konkursów ofert dla organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących dzia-
łalność pożytku publicznego na realizację zadań publicz-
nych w zakresie:

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dą-
browa w 2017 r., 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochro-
ny i promocji zdrowia oraz działalności  na  rzecz  osób  
w  wieku  emerytalnym Gminy  Dąbrowa  w  2017 r., 
kultury,  sztuki,  ochrony dóbr  kultury  i  dziedzictwa  
narodowego,  turystyki  i krajoznawstwa  na  terenie 
Gminy Dąbrowa w 2017 r.

Wykonawcami zadań na okres od dnia podpisania umowy 
z wybranym wykonawcą do 31 grudnia 2017 roku zostali:

•

•

•

Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub 
Sportowy Dąbrowa.Wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania: 25 000 zł.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbro-
wie. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania: 120 000 zł.

Opolski Klub Taekwon-do. Wysokość środków publicz-
nych przeznaczonych na realizację zadania: 5 000 zł.

Caritas Diecezji Opolskiej. Wysokość środków publicz-
nych przeznaczonych na realizację zadania: 150 000 zł.

„Dąbrowskie Skarby” Stowarzyszenie Dóbr Kultury 
w Gminie Dąbrowa. Wysokość środków publicznych prze-
znaczonych na realizację zadania: 5 000 zł. UG Dąbrowa

•

•

•

•

•
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Preferencyjne pożyczki na wymianę pieców. Nabór wniosków
Początkiem lutego Wójt Gminy Dąbrowa - Marek Leja 
podpisał Porozumienie z Zarządem Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w Opolu. Przedmiotem pod-
pisanej umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy 
Gminą a Funduszem w zakresie: „Programu ograniczenia 
niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycz-
nych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

W ramach Programu osoby fizyczne mogą ubiegać się 
o dofinansowanie do wymiany pieców węglowych, termo-
modernizacji budynków oraz OZE w formie niskoprocento-

wej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska z umorzeniem: 30% dla wymiany źródła ciepła 
(pieców węglowych) oraz 20% dla ocieplenia, wymiany 
okien, drzwi, OZE. Na mocy niniejszego Porozumienia zada-
niem Gminy jest: informowanie mieszkańców o możliwości 
uzyskania dofinansowania, udzielanie wyjaśnień, przeka-
zywanie materiałów informacyjno – promocyjnych, pomoc 
w udostępnianiu wzorów wymaganych dokumentów.

Szczegółowe informacje na temat Programu i możli-
wego dofinansowania dostępne są na stronie internetowej 
WFOŚiGW Opole: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-be-
neficjenta/pozyczki-dla-osob-fizycznych.      UG Dąbrowa

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3421/2017 
z dnia 7 marca 2017 r. ogłosił jubileuszową XX edycję 
konkursu „Piękna Wieś Opolska 2017”.

Tegoroczny konkurs „Piękna Wieś Opolska” jako jedno 
z głównych zadań podejmuje działania edukacyjne i promo-
cyjne w zakresie dbałości o otoczenie i cenne zasoby przy-
rodnicze w lokalnych środowiskach. Działalność środowisk 
lokalnych na rzecz zachowania bioróżnorodności jest jednym 
z głównych kryteriów regulaminowych we wszystkich tego-
rocznych kategoriach konkursowych „Najpiękniejszej Wsi 

XX-lecia Odnowy Wsi Opolskiej” oraz „Najlepszym projek-
cie odnowy wsi”.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie. 
Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materia-
łu osobiście do Urzędu upływa 29 maja br. (decyduje data 
wpływu do Sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Roz-
woju Wsi).

Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje dostępne 
są na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce Konkurs „Pięk-
na Wieś Opolska”.             UG Dąbrowa

Jubileuszowa XX edycja konkursu „Piękna Wieś Opolska 2017”

Ogłoszenie wyników o otwartych konkursach ofert 

W związku z licznymi pytaniami przy okazji dostarczania 
przez sołtysów blankietów opłat składki na spółkę wodną 
informujemy, że:

słowo „gminna” w nazwie spółki dotyczy obszaru dzia-
łania, a nie zależności. Nadzór nad działalnością spółki 
prowadzi Starostwo Powiatowe. Ten organ powinien 
również dysponować listą członków spółki. 
mimo iż sołtysi dostarczają blankiet opłat na spółkę wraz 
z decyzjami i wymiarami podatku, obie płatności nie mają 
ze sobą nic wspólnego. Opłaty za podatek uiszcza się na 
konto Gminy u Sołtysa, w kasie Urzędu lub drogą elek-

•

•

troniczną. Natomiast składki na spółkę pobierają sołtysi 
na konto Gminnej Spółki Wodnej (urząd gminy nie ma 
wpływu ani na wysokość stawki, ani na sposób poboru).
adres siedziby spółki jest tożsamy z Urzędem Gminy, 
gdyż udostępniamy miejsce w budynku urzędu dla dy-
żurów prezesa tej spółki. Spółka prowadzi działalność na 
rzecz naszych mieszkańców poprzez zarządzanie urzą-
dzeniami melioracyjnymi, w tym przede wszystkim ro-
wami. Zresztą trzeba dodać, że działalność spółki po re-
formie sprzed kilku lat jest bardzo dobrze oceniana przez 
mieszkańców gminy.
wszelkich informacji udziela prezes Spółki Krystian Skop 
w środy od 10.00 do 14.00 bezpośrednio w urzędzie, po-
kój 110 lub telefonicznie (77) 4641010 w. 210.       (red)

•

•

Gminna Spółka Wodna - uściślenie
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Podsumowanie działalności  Gminnej Spółki Wodnej
 w Dąbrowie w 2016 roku i zamierzenia na rok 2017

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej (GSW), kierując się usta-
leniami Statutu Spółki, zwołał na dzień 02.02.2017 r. Walne 
Zgromadzenie Delegatów (WZD) GSW w Dąbrowie w celu 
podsumowania działalności spółki wodnej w 2016 roku 
i uchwalenie planu na 2017 rok. 
 

W WZD uczestniczyli też sołtysi naszej gminy, przedsta-
wiciel starosty jako organu nadzorującego działalność spółek 
wodnych Zbigniew Winiecki, zastępca wójta naszej gminy 
Erwin Marsolek oraz zainteresowani zebraniem członkowie 
spółki wodnej.

 Realizacja planu rzeczowo-finansowego w 2016 roku  

Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu budżetu 
i planu robót za miniony rok przedstawił Przewodniczący Za-
rządu GSW kol. Krystiana SKOP. Kopię sprawozdania przeka-
zano wcześniej do każdej miejscowości, na terenie której GSW 
prowadzi swoją działalność. 

Realizację planu rzeczowo-finansowego w minionym roku 
sfinansowano ze składek, środków pozostałych z 2015 roku 
oraz dotacji celowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
i Starostwa Opolskiego. Łączny budżet na 2016 r. po stronie 
przychodów wyniósł 178 499,30 zł., z tego: 

środki pozostałe z 2015r: 23 572,93 zł 
zebrane składki w 2016r: 105 895,03 zł 
dotacja z Opolskiego UW: 45 481,81zł 
dotacja ze Starostwa Opolskiego: 3 497,87 zł 
kapitalizacja odsetek: 51,66 zł 

Realizując plan, wyczyszczono 29 201,00 mb rowów me-
lioracyjnych, czyli 21,7% ogólnej długości rowów będących 
w administracji GSW w Dąbrowie na koniec 2016 roku. Jest 
to kolejny dobry rok, mając na uwadze, że na koniec roku po-
zostały jeszcze spore środki finansowe. Plan zebrania składek 
członkowskich zrealizowano w 99,83%, a pochwały za taki 
wynik oraz podziękowania należą się wszystkim członkom 
GSW i oczywiście sołtysom oraz członkom zarządu GSW we 
wszystkich miejscowościach, ponieważ to oni budują zaufanie 
do działalności spółki. W 2016 roku otrzymaliśmy najwyższe 
w historii działalności spółki dofinansowanie w postaci dota-
cji celowych z Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa na łączną 
kwotę 48.979,69 zł (ponad jedna trzecia planowanych do ze-
brania składek). Roboty na rowach współfinansowane z dotacji 
zlecano w trybie konkursu ofert, a wykonawcę wybierała wy-
znaczona 3-osobowa komisja w oparciu o kryterium najniższej 
oferowanej ceny.

Ilość poddanych konserwacji rowów mogłaby być jeszcze 
wyższa o parę kilometrów, ale ponad 40 tyś. składek wpłaco-
nych zostało dopiero pod koniec roku i ich celowe wydatkowa-
nie było już niemożliwe z przyczyn pogodowych oraz możli-
wości dostępu do koryta rowu.

Słowa podziękowania kierujemy również do Wójta Gmi-
ny Dąbrowa za wspieranie naszej działalności: nieodpłatne 
udostępnianie pomieszczenia na działalność statutową oraz 
możliwość korzystania z infrastruktury biura podawczego. Co-
roczna aktywna obecność wójta lub jego zastępcy na walnych 
zgromadzeniach dodaje zebraniom większej rangi oraz jest dla 
zarządu GSW i delegatów z sołectw dowodem nie tylko mo-
ralnego wsparcia.

Stosownie do ustaleń Rozporządzenia Rady Ministrów od 
01.01.2017 roku odłączone zostają z mocy prawa w drodze 

•
•
•
•
•

aneksji od gminy Dąbrowa sołectwa Sławice i Wrzoski oraz 
tereny niezamieszkałe sołectwa Karczów. Ponieważ nie prze-
kazano spółce stosownych danych, to na podstawie posiada-
nych informacji własnych wstępnie możemy stwierdzić, że 
budżet GSW z tego powodu zmaleje o około 24,3 tyś. zł, co 
stanowi ok. 20,8 % łącznych corocznych przychodów ze skła-
dek, a ilość rowów do konserwacji zmniejszy się o 12,0 km, 
co stanowi 9,2% ich ogólnej długości. W związku z aneksją 
w/w miejscowości do Opola słowa podziękowania należą się 
Zdzisławowi Moździerzowi ze Sławic oraz Piotrowi Fikusowi 
z Wrzosek – wieloletnim członkom zarządu spółki za społecz-
ną i bezinteresowną działalność na rzecz GSW w Dąbrowie. 

Po dyskusji nad sprawozdaniem w jawnym głosowaniu za-
rządowi GSW udzielono absolutorium za 2016 rok w formie 
podjętej uchwały.  

Uchwalenie planu budżetu i planu robót na 2017 rok

Projekt planu na bieżący rok opracowano w oparciu o wnio-
ski złożone przez sołtysów. Na bieżący rok podniesiono do-
tychczasową stawkę składki członkowską z 16,00 zł do 17,00 
zł od hektara i od działki do jednego hektara. Dla tak uchwa-
lonej składki członkowskiej przychody i wydatki uchwalono 
na poziomie 148.744,65zł, z czego 115.214,65 zł zamierza 
się przeznaczyć na roboty na rowach. O podwyższenie nawet 
w minimalnym stopniu dotychczasowej składki członkow-
skiej zaapelował Zbigniew Winiecki, przedstawiciel Starostwa 
Opolskiego, organu przydzielającego nam dotacje oraz opiniu-
jącego wnioski o dotacje kierowane do Wojewody Opolskiego. 
Zwrócił on bowiem uwagę, że mamy od lat najniższą składkę 
członkowską w powiecie opolskim, a otrzymujemy od kilku lat 
całkiem wysokie dotacje ze Skarbu Państwa. Ponieważ w 2016 
roku składki nie podwyższano, to jeżeli nie uczynimy tego 
również w br – na pewno będzie to miało negatywny wpływ 
przy ocenie składanych wniosków o dotacje. Podał jako uza-
sadnienie swojego wystąpienia przykładowe wysokości skła-
dek w okolicznych gminach, które wynoszą:

Popielów: 21 zł/ha, 
Łubiany: 21 zł/ha,
Dobrzeń: 21 zł/ha.

Jak widać, są o 25% wyższe od poziomu składki w naszej spół-
ce wodnej. Stwierdził też w podsumowaniu, że taka różnica 
w uchwalanej stawce składki członkowskiej utrzymuje się od 
lat. Po dyskusji Walne Zgromadzenie delegatów, mając na uwa-
dze interes spółki wodnej oraz jej członków, w drodze kompro-
misu uchwaliło na 2017 rok składkę członkowską w wysokości 
17,00 zł/ha i budżet na poziomie opisanym powyżej. 

Przewodniczący podziękował wszystkim osobom przy-
byłym na zebranie oraz angażującym się w działalność spół-
ki, w szczególności członkom jej zarządu, oraz sołtysom za 
wsparcie. Po zmianach granic przedstawicielami poszczegól-
nych sołectw w zarządzie spółki są: Tomasz Tymrakiewicz 
z Ciepielowic, Magdalena Podsada z Chróściny, Marian Ku-
siak z Dąbrowy, Henryk Kobszyk z Karczowa, Henryk Nie-
dziela z Mechnic, Jan Kowol z Naroka, Andrzej Pochopień 
z Nowej Jamki, Krystian Skop z Siedlisk, Adam Faryniarz 
ze Skarbiszowa, Henryk Oleksiuk z Żelaznej. W/w osoby są 
pierwszą instancją do załatwiania wszystkich bieżących spraw 
spółki w danej miejscowości. 
	 Z upoważnienia Zarządu GSW
 Sekretarz GSW Henryk Oleksiuk

•
•
•
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Pierwsze Mistrzostwa Gminy Dąbrowa w skacie

18 lutego w pawilonie LZS Mechnice 
odbyły się Pierwsze Mistrzostwa Gminy 
Dąbrowa w skacie, które poprowadził 
Sekretarz Opolskiego Związku Skata, 
a jednocześnie przyjaciel naszej gminy 
– Paweł Kiszka. 

Do turnieju przystąpiło 22 zawodników, 
w tym 11 z terenu naszej gminy. Zawody 
rozgrywane były w formule OPEN, jednak 
nagrody i puchary przeznaczone były tylko 
dla mieszkańców gminy Dabrowa.

Ponieważ mistrzostwa trwały kilka go-
dzin, organizatorzy LZS Mechnice oraz 
prywatni sponsorzy Krystian Golec i Achim 

Gonsior przygotowali dla zawodników poczęstunek.
Zawody w kategorii OPEN wygrał Ludwik Dras z Winowa, tuż za nim upla-

sowali się Piotr Warner z Leśnicy oraz Piotr Wyszka z Dziedzic.
Mistrzem Gminy Dabrowa w skacie został Alfon Gruszka ze Sławic, z pu-

charem za drugie miejsce wyjechał Józef Mój z Mechnic, trzecie miejsce przy-
padło Achimowi Gonsiorowi z Mechnic.

W zawodach wystąpiły dwie panie: Jessika Greif (15. miejsce) oraz Monika 
Gruszka (20. miejsce). 

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Krystiana Golca i firmy JAKO 
za ufundowanie nagród rzeczowych.                              (red)

MECHNICE
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LZS Żelazna wygrała wszystkie mecze i obroniła tytuł

4 marca w hali sportowej ZS w Chróścinie odbył 
się VIII Gminny Turniej Piłki Siatkowej „Żela-
zna Piłka”.  Chęć udziału w zawodach zgłosiły 4 
zespoły: LZS Żelazna, ISKRA Zimnice, Volley-
ball Team Opole oraz Zieloni Opole.

Turniej rozgrywany był w systemie każdy z każ-
dym do dwóch wygranych setów. W pierwszym 
meczu drużyna z Żelaznej pokonała w tie-breaku 2-
1 ISKRĘ Zimnice i to spotkanie miało zasadniczy 
wpływ na tabelę końcową zawodów. Kolejne spot-
kania pokazały, że w walce o tytuł mistrzowski po-
walczą zespoły z pierwszego meczu.

Siatkarze z Żelaznej pewnie pokonali obie druży-
ny z Opola i tytuł po raz kolejny trafił do mieszkań-
ców naszej gminy. Zimnice, choć pewnie wygrały 
dwa kolejne mecze, musiały zadowolić się drugim 
miejscem. Trzecie miejsce przypadło Zielonym 
Opole.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok na 
kolejną odsłonę zawodów. Mamy nadzieję, że wśród 
startujących pojawią się inne drużyny z terenu naszej 
gminy.                           (red)

Wyniki meczów
LZS Żelazna – ISKRA Zimnice: 25:20, 15:25, 15:13

Volleyball Opole – Zieloni Opole: 19:25, 18:25

LZS  Żelazna – Volleyball Opole: 25:18, 25:16

ISKRA Zimnice – Zieloni Opole: 25:16, 25:21

Volleyball Opole – ISKRA Zimnice:  9:25, 11:25

LZS Żelazna – Zieloni Opole: 25:15, 25:21
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Koszykarki z Dąbrowy najlepsze w województwie!  
W dniach 15-16 marca w hali ZS w Dąbro-
wie rozegrany został Finał Opolski Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Minikoszykówce 
- Energa Basket CUP 2017.  Z ogromną 
satysfakcją informujemy, że rywalizację 
w kategorii dziewcząt wygrały uczennice 
z PSP w Dąbrowie. Kolejnego dnia drużyna 
chłopców wywalczyła wicemistrzostwo wo-
jewództwa.

Pierwszego dnia na parkiecie dąbrowskiej 
hali rywalizowały dziewczęta z Dąbrowy, 
Brzegu, Głuchołaz i Prudnika. Zawodom to-
warzyszyły niesamowite emocje, a każdy zdo-
byty kosz był na wagę złota. Żadna z drużyn 
nie wygrała wszystkich swoich meczów, dlate-
go o klasyfikacji generalnej decydował bilans 
punktów koszowych w bezpośrednich me-
czach, który okazał się najkorzystniejszy dla 
gospodyń turnieju.  Uczennice z PSP w Dąbro-
wie zostały mistrzyniami województwa opol-
skiego, zostawiając w tyle przeszło 400 szkół 
podstawowych z naszego regionu.

Kolejnego dnia na parkiecie – poza gospo-
darzami turnieju – zameldowały się dwie dru-
żyny z Prudnika i uczniowie z SP w Strojcu. 
W pierwszym meczu nasi uczniowie pokonali 
rówieśników ze Strojca po dogrywce 21:19, 
wygrali z drużyną z SP nr 4 z Prudnika 22:14. 
W ostatnim meczu uczniowie z Dąbrowy prze-
grali 20:26 ze zwycięzcą turnieju – SP nr 1 
z Prudnika. 

Zwycięstwo dziewcząt i wicemistrzostwo 
chłopców to prestiżowe wyróżnienia, dzięki 
którym o dąbrowskiej koszykówce zaczyna 
być głośno w całej Polsce. Gdyby nie ogromne 
zaangażowanie uczniów prowadzonych przez 
p. Bartłomieja Walków – nie mówilibyśmy 
dzisiaj o tak wielkim sukcesie. Brawo Ucznio-
wie! Brawo Panie Trenerze! Jesteśmy z Was 
dumni. Gratulujemy sukcesów, a drużynie 
dziewczęcej życzymy powodzenia w Finale 
Polski Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Miniko-
szykówce - Energa Basket CUP 2017.     (red)

Klasyfikacja końcowa dziewcząt:

1. PSP w Dąbrowie
2. PSP 3 w Brzegu
3. PSP 2 w Głuchołazach
4. PSP 1 w Prudniku

Klasyfikacja końcowa chłopców:

1. PSP 1 w Prudniku
2. PSP w Dąbrowie
3. PSP w Strojcu
4. PSP 4 w Prudniku

Zdjęcia: D. Antonowska
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Dominika Taboł wicemistrzynią 

Polski w tańcu nowoczesnym

Uczennica klasy IVa Zespołu 
Szkół w Dąbrowie Dominika 
Taboł w dniach 4-5 marca 2017 
uczestniczyła w Krajowych Mi-
strzostwach Międzynarodowej 
Organizacji Tańca w Karczewie 
pod Warszawą. Zdobyła wicemi-
strzostwo Polski w kategorii Di-
sco Dance Freestyle oraz Disco 
Show Dance. Dominika trenuje 
pod okiem Aleksandry Kroko-
szyńskiej w opolskim zespole 
tanecznym PECH, który działa 
przy Miejskim Domu Kultury. 
Serdecznie gratulujemy sukce-
su!                                        (red)

ZS W DĄBROWIE

Konkurs recytatorski 
poezji Marcina Makucha

W dniu 7 marca uczennice ZS w Dąbrowie wzięły udział w XI 
Międzyszkolnym Konkursie Poezji Marcina Makucha „Oca-
lić od zapomnienia”. Konkurs odbył się w Ośrodku Kultury 
w Niemodlinie. Dziewczęta konkurowały z uczniami z kilku 
szkół w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe 
oraz szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Cieszymy się bardzo z sukcesu Justyny Gaczkowskiej z kl. Ia 
naszego gimnazjum, która zdobyła w konkursie III miejsce. Pozo-
stałe uczestniczki zaprezentowały się również bardzo dobrze i na-
leżą im się wyrazy uznania za wysoki poziom występów, a były 
nimi: Małgosia Cisowska z kl. IVb SP, Laura Bachanek z kl. IVa 
SP ( indywidualna pochwała w czasie konkursu od organizatorów) 
i Wiktoria Karakuła z kl. Ia PG. Gratulacje dla uczennic. Mamy 
nadzieję, że ich działania nie pozwolą nikomu zapomnieć o poezji 
i rozbudzą w wielu osobach chęć do częstszych spotkań tą sferą 
sztuki.									                      Anna Olender

ZS W DĄBROWIE

Eksperymenty przyrodnicze
ZS W DĄBROWIE

Uczniowie ZS w Dąbrowie biorą udział w projekcie 
„Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymen-
tów”  w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

W trakcie zajęć przyrodniczo-eksperymentalnych 
w marcu wykonano karmniki dla ptaków z plastikowych 
butelek 5-litrowych. Eksperyment miał odpowiedzieć na 
pytanie, czy plastikowe butelki będą spełniały funkcję 
karmników i czy ptaki będą korzystać z tego typu roz-
wiązań. 

Okres przedwiośnia i wiosny jest jednym z najtrud-
niejszych dla ptaków, ponieważ zasoby pokarmowe są 
na wyczerpaniu, często też ptaki nie mają wewnętrznych 
zapasów w tkance tłuszczowej.
Butelkowe karmniki odebrał leśniczy Janusz Gruszka, 
który będzie monitorował wykorzystanie karmników 
przez ptaki.                                      Bartłomiej Walków

Prosimy o wsparcie i przekazanie 1% podat-
ku na ORGANIZACJĘ UŻYTKU 

PUBLICZNEGO OSP DĄBROWA.

Pragniemy zaznaczyć, że cała kwo-
ta zostanie przekazana na cele sta-

tutowe naszej jednostki.

Nr KRS: 0000192100
Dziękujemy!
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Uczniowie ZS w Dąbrowie na obozie  zimowym w Głuchołazach

W dniach 19.02.2017 - 23.02.2017 r. uczniowie ZS w Dą-
browie brali udział w obozie zimowym w Głuchołazach.

Uczestnicy w trakcie obozu brali udział w zajęciach na-
uki i doskonalenia jazdy na nartach, jak i również rozwijali 
swoje umiejętności jazdy na snowboardzie. Zajęcia odbywa-

ły się na stokach Gór Opawskich w Lipowych - Łaźniach, 
Filipowicach i Ramzowej u naszych południowych sąsiadów 
w Czeskiej Republice. 

Uczniowie korzystali z gościnności ośrodka Banderoza,  
gdzie  nocowali i stołowali się, a także korzystali z obiektów 
sportowych. Nad bezpieczeństwem grupy czuwała doświad-
czona grupa pedagogów na czele z kierownikiem p. Janem 
Kamińskim.  
																Ze sportowym pozdrowieniem Bartłomiej Walków																																								

ZS W DĄBROWIE

Ostatni dzień karnawału w naszej szkole
PSP W NAROKU

Z okazji zakończenia karnawału 
28 lutego 2017 roku w naszej szko-
le został zorganizowany dzień baj-
kowych postaci. Organizacją tego 
dnia zajął się SU wraz z panią Ma-
rią Sikorą.

Tego dnia uczniowie poprzebie-
rali się w kolorowe stroje karnawa-
łowe . Wśród nich można było zna-
leźć min. postacie z bajek. Lekcje 
były wypełnione śmiechem i radoś-
cią. Największą wesołość wzbudziły 
kolorowe peruki oraz inne śmieszne 
dodatki. Około godziny 11:00 odbył 
się apel podsumowujący  ten dzień. 
Pan dyrektor podziękował  wszyst-
kim, którzy odpowiedzieli na propo-
zycję samorządu i przyszli do szko-
ły w przebraniu. Podkreślił, że takie 
inicjatywy przyczyniają się do tego, 
że szkoła staje się miejscem bardziej 
przyjaznym i miłym dla ucznia. Mó-
wił również o tradycjach karnawało-
wych w Polsce i na świecie.   

Ten dzień będzie chyba mile 
wspominany przez wielu z nas. 
			 Izabela Buhl, Paulina Kijowska
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„Mądrością i pracą ludzie się bogacą” 
– podsumowanie I semestru nauki w ZS w Chróścinie

Pierwszy semestr roku 
szkolnego 2016/2017 za 
nami. Uczniowie Zespo-
łu Szkół w Chróścinie 
przepracowali go bardzo 
sumiennie. Efektem tego 
były sukcesy zarówno 
w nauce, jak i sporcie, 
a także liczne akcje wo-
lontariackie. 

Potwierdzenie zaan-
gażowania w zdobywanie 
wiedzy to: zdobycie 30 
stypendiów Wójta Gmi-

ny Dąbrowa, obecność 3 uczniów w Finałach Wojewódz-
kich Konkursów Przedmiotowych (Malwina Szymańska	
– j. angielski, Izabela 
Kasprzyk – j. niemie-
cki, Aleksander Suk-
manowski – geografia; 
tu należy dodać, iż dwie 
uczennice zostały już 
laureatkami w/w kon-
kursów, a Aleksander 
stoi przed taką szansą 
– wyniki nie zostały 
jeszcze ogłoszone) oraz 
stypendium Marszałka 
Województwa Opolskie-
go  „Wspieramy najlep-
szych” dla ucznia klasy 
pierwszej gimnazjum 
Rafała Pasonia. 

Praca na zajęciach 
wychowania fizycznego, 

a także dodatkowych zajęciach sportowych przyniosła osiąg-
nięcia sportowe: zwycięstwo drużyny dziewcząt (gimnazjum) 
w półfinałach powiatu SZS w piłce koszykowej (niestety epi-
demia grypy uniemożliwiła start w finałach), zwycięstwo 
drużyny chłopców (gimnazjum) w finale powiatu SZS w pił-
ce halowej (IV miejsce w półfinale wojewódzkim) i drugie 
miejsce w finale powiatu SZS w piłce koszykowej. 

Działalność wolontariacka to przede wszystkim wspiera-
nie potrzebujących (zbieranie plastikowych nakrętek na zakup 
protez dla Bartka Kurhofera, regularne wizyty w Domu Matki 
i Dziecka w Opolu, przygotowanie świątecznych paczek), ale 
nie tylko – gimnazjaliści zaangażowali się również w szkole-

nie z pierwszej po-
mocy wśród przed-
szkolaków czy 
prace społeczne 
na rzecz szkoły (tu 
najbardziej spekta-
kularną akcją było 
odmalowanie, pod-
czas ferii, Sali Ko-
lumnowej (małej 
sali gimnastycznej) 
przez gimnazjal-
nych trzeciokla-
sistów: Damiana 
Poloka, Grzegorza 
Gambca, Klau-
diusza Skrzypczy-
ka, Michała Biał-
ka	 i	Bartłomieja 

Marcinkiewicza przy technicznym wsparciu pana Marka 
Jauernicka (za które serdecznie dziękujemy!). 

Pierwszy semestr zakończony i pozostaje mieć nadzieję, 
że również w drugim nie zabraknie powodów do dumy i ra-
dości z postawy młodych ludzi uczęszczających do Zespołu 
Szkół w Chróścinie.

Krystian Iwański

ZS W CHRÓŚCINIE

Ubieranie Pani Zimy
20 lutego w ramach współpracy Świetlicy Wiejskiej w Prądach 
z Publicznym Przedszkolem w Prądach odbyły się zajęcia, pod-
czas których ubierano Panią Zimę. Przygotowane zajęcia okaza-
ły się fantastyczną zabawą, w trakcie której dzieci z uśmiechami 
na twarzach mogły rozwijać swoją wyobraźnię i zdolności ma-
nualne. Serdecznie dziękuję Publicznemu Przedszkolu w Prą-
dach za wspaniałą współpracę.              Patrycja 
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18 marca miłośnicy turystyki z naszej gminy uczestniczyli 
w wycieczce autokarowej do Jeleniej Góry. Zarówno atrak-
cji widokowych, jak i pogodowych nie brakowało. Tak wy-
czekiwana wiosna przywitała wycieczkowiczów iście marco-
wą pogodą, mieliśmy: deszcz, silny wiatr i chwile ze słońcem. 
Wrażeń zatem nie brakowało!

Zwiedzanie miasta i poznawanie jego atrakcji turystycznych to 
był ostatni punkt wyjazdu. Pierwszym był spacer przez Wzgórze 
Krzywoustego do gościńca Perła Zachodu. Droga do schroniska 
biegnie malowniczą trasą wzdłuż rzeki Bóbr. Na wzgórzu Krzy-
woustego znajduje się wieża widokowa z początku XX wieku, 
z której uczestnicy mieli okazję podziwiać panoramę miasta. Są 
tam także archeologiczne wykopaliska odsłaniające ruiny gro-
dziska z XI wieku. Ze Wzgórza szlak wiedzie pod malowniczym 

kolejowym mostem, za którym trafimy na „Cudowne Źródło”. 
Tuz przed Perłą Zachodu mijamy starą elektrownię wodną, przy 
której rozpoczyna się malownicze Jezioro Modre, otworzone na 
skutek piętrzenia wód na znajdującej się niedaleko tamie. Spacer 
był zatem okazją do poznania historii Jeleniej Góry od okresu jej 
założenia w 1108 roku po czasy współczesne.

Kolejnym punktem był Wodospad Szklarki - jedno z najczęś-
ciej odwiedzanych miejsc w Karkonoszach. Stamtąd uczestni-
cy wycieczki udali się do Cieplic, by po krótkim spacerze po 
centrum i parku zdrojowym na koniec udać się na zwiedzanie 
starego miasta w Jeleniej Górze. 

Osoby zainteresowane działalnością Towarzystwa Turystycz-
nego Gminy Dąbrowa mogą przyłączyć się do grupy, deklarując 
swój akces na stronie Towarzystwa na portalu społecznościo-
wym Facebook lub osobiście, wypełniając deklarację dostępną 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji. Do zobaczenia na 
szlaku!                  (gokir)

Bogna Cierpicka - poetka i wokalistka z Dąbrowy 
oraz zespół Póki Co - uświetnili swoimi występa-
mi Dzień Kobiet 2017 w naszej gminie. 

W koncercie jako pierwsza 
wystąpiła Bogna Cierpicka, 
której w dwóch kompozycjach 
na gitarze towarzyszył jej tata. 
Pozostałe utwory wykonywa-
ne były z podkładem muzycz-
nym. Występ został niezwykle 
ciepło przyjęty przez widow-
nię, a jego zwieńczeniem były 

kwiaty, a na koniec także możliwość nabycia debiu-
tanckiego albumu artystki wraz z osobistą dedyka-
cją. 

Równie gorąco został przyjęto występ zespołu 
Póki Co. Grupa zagrała w trzyosobowym składzie: 
Jarek Bieliński, Ela Rojek oraz Dalibor Drčelić. 
Wysłuchaliśmy zarówno kompozycje autorskie, jak 
też kilka przebojów muzyki rozrywkowej. Wspólne 
śpiewanie oraz bisy dopełniły niezwykle ciepły kon-
cert.		 	 	 	 	 						(gokir)

Wycieczka na przywitanie wiosny

 Koncertowy Dzień Kobiet


