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Mała gmina,
wielka promocja!

Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja i Prezy-
dent Opola podpisali umowę o współpra-
cy w zakresie działań promocyjnych tere-
nów inwestycyjnych w gminach Dąbrowa 
i Opole. Nie bójmy się napisać wprost - to wielki 
sukces naszej gminy, o którym rozmawialiśmy 
z naszym wójtem.
- Jestem gospodarzem pracującym w samorzą-
dzie, więc oczywiste są moje priorytety. I teraz 
będę miał większy komfort. Wierzę, że z pożyt-
kiem dla wszystkich.

Cały wywiad na stronie 2.
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- Chciałoby się rzec krótko i dobitnie 
- „Mała gmina, wielka promocja”. Ostat-
nio rozchwytywany był pan przez media. 
Przytuliliśmy się do dużego Opola, to dla 
naszej gminy wielka szansa.
- Nie powiem, to był dla nas ostatnio dobry 
czas. Dzięki współpracy z miastem Opole 
od teraz nasza oferta inwestycyjna zosta-
nie szalenie wzbogacona i zdecydowanie 
uatrakcyjniona.
- Wreszcie będzie łatwiej o inwestorów 
chcących prowadzić działalność na na-
szym terenie?
- O, tak! Gminie Dąbrowa zależy na pozy-
skaniu inwestora na ok. 166-hektarowym 

obszarze położonym przy drodze krajowej 
nr 46, za miejscowością Wrzoski w kie-
runku węzła A4 w Prądach.
- Jak to pan powiedział w radiowym wy-
wiadzie: „Mamy kapitalną lokalizację. 
7 km od autostrady, 70 od lotniska we 
Wrocławiu. Wjeżdżając na A4 Europa stoi 
dla nas otworem”. Stoi otworem, czyli 
co?
- Zabiegamy o włączenie naszych terenów 
do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Możemy już powoli szukać inwe-
storów do strefy ekonomicznej, a razem 
z Opolem będzie o to dużo łatwiej!
- A co zyskają zwykli mieszkańcy?
- Jeżeli przyjdą inwestorzy, zwiększą się 
nasze wpływy z podatków i będzimy mo-
gli przeznaczyć dodatkowe środki np. na 
infrastruktur drogową. Zapewniam, że tak 

chcemy wydawać ewentualne dodatkowe 
pieniądze.
- A ludzie pewnie zaraz odpowiedzą, że 
Gminy Dąbrowa i Opole stworzą kolej-
ną instytucję obsługującą porozumienie 
i biurokracja znowu urośnie w siłę.
- Nie ma takiej możliwości! Wykluczone, 
abyśmy w tym celu mieli wydać choćby 
złotówkę! Żadnych dodatkowych biur, 
żadnych dodatkowyh kosztów!
- W porządku, podpisał pan porozumienie 
z prezydentem Opola Ryszardem Zemba-
czyńskim. Co dalej?
- Rzecz teraz najważniejsza, to stworzenia 
planu zagospodarowania.

- Potencjalni inwesytorzy zapewne czeka-
ją na gotową ofertę. Czekają?
- Oczywiście! Rozmawiamy już z wielo-
ma biznesmenami zainteresowanymi zo-
stawieniem pieniędzy na naszym terenie. 
Wspomniałem, że trzeba mieć plan zago-
spodarowania, mówiłem o wejściu do stre-
fy ekonomicznej. Trzeba też przekonywać   
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad, aby włączyła się w projekt i 
wybudowała rondo umożliwiające zjazd 
na strefę ekonomiczną. Wtedy skomuni-
kujemy cały teren. Teraz możemy prze-
konywać ich szerzej, niż tylko jako gmi-
na Dąbrowa, a to może znacznie pomóc. 
Ważne są jeszcze media. Na interesującym 
nas terenie woda jest, tak samo kanaliza-
cja, w tym roku doprowadzany jest gaz.
- W czym jeszcze możecie współdziałać 

razem z Opolem? 
- Na  przykład  będziemy wzajemnie informo-
wać inwestorów o możliwości korzystania 
z naszych terenów. Powstaną foldery, 
wejdziemy na targi. Postaramy się robić 
wszystko kompleksowo.
- Mała gmina występować będzie u boku 
dużego Opola. O to chodzi?
- Będzie występować u boku dużego Opo-
la, ale absolutnie jako równorzędny part-
ner. O to chodzi! Oczywiście, że to dla nas 
wielki pozytyw.
- Myśli pan, że znajdą się zainteresowani 
naszymi terenami z pełnymi porfelami?
- Już widzę zainteresowanie. Inwestorzy 
i biznesmeni doskonale zdają sobie spra-
wę z bardzo dobrej lokalizacji naszych 
terenów. Trzeba nam teraz tylko zakasać 
rękawy i pójść za ciosem.
- Umowa z Opolem, to kolejny krok w kie-
runku stworzenia aglomeracji opolskiej?
- Aglomeracja ma więcej zalet. Powin-
niśmy stworzyć wspólny program, aby 
skutecznie pozyskiwać środki na lata 
2013-2020. Teraz będzimy próbowali roz-
wiązywać małe, lokalne problemy, ale też 
współtworzyć duże projekty.
- Dla www.24opole.pl powiedział pan: 
„Już czujemy się obecni w aglomeracji 
z Opolem, czego dowodem podpisane po-
rozumienie. Sami jako gmina nie mamy 
takiej siły przebicia, jak stolica regionu. 
Ja nie mam zaplecza politycznego, w ogó-
le nie jestem politykiem, ale gospodarzem 
pracującym w samorządzie”. Jak to tłu-
maczyć?
- Tak jak mówiłem dla tego serwisu kilka 
chwil później: „Dojścia, jakie ma miasto, 
kontakty z marszałkiem województwa, co-
raz większe gremium do współpracy to dla 
nas nowe możliwości i ogromna szansa na 
rozwój”. Jestem gospodarzem pracującym 
w samorządzie, więc oczywiste są moje 
priorytety.

�
Rozmawiał	Dariusz	Król

Marek Leja - wójt Gminy Dąbrowa

Mała gmina, wielka promocja!
Ryszard Zembaczyński:

„Nie mamy tak dużego terenu w gra-
nicach Opola, z kolei gmina Dąbro-
wa potrzebowała wsparcia w zakre-
sie promocji i lobbingu, którego my 
możemy udzielić. Ten teren ma wiele 
atutów i liczymy, że wspólnie uda się 
nam go zagospodarować, a być może 
także ściągnąć strategicznego inwe-
stora dla miasta Opola.”

Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja i Prezydent Opola Ryszard Zembaczyński pod-
pisali umowę o współpracy w zakresie działań promocyjnych terenów inwesty-
cyjnych w Gminach Dąbrowa i Opole. Nie bójmy się napisać wprost - to wielki 
sukces naszej Gminy, o którym rozmawialiśmy z wójtem, Markiem Leją.

            WYDARZENIE            
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Zwycięzcy wykazali się szeroką wiedzą 
z zakresu organizacji i funkcjonowania 

samorządu terytorialnego, kompetencji or-
ganów samorządowych oraz wiedzą ogól-
ną dotyczącą gminy Dąbrowa. Podczas 
konkursu panowały duże emocje, gdyż 
stawką były super nagrody (np. aparat cy-
frowy i wieża stereo). Uczestnicy przeko-
nali się na własnej skórze, że konkurs nie 
był łatwy i wymagał dużej wiedzy o samo-
rządzie terytorialnym i o gminie Dąbrowa. 
Szczególnie ciężką przeprawą była część 
związana z prawem, na której konkurso-
wicze stracili najwięcej punktów. - Według 
niektórych część związana z wydarzenia-
mi kulturowymi okazała się prosta i szyb-
ko szli dalej, aby zdążyć odpowiedzieć na 
wszystkie pytania – relacjonuje zwycięzca 
konkursu, Łukasz	Szczepańczyk. 

Organizatorami konkursu były Zespół 
Szkół w Chróścinie oraz Koło Naukowe 
Prawa Administracyjnego Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Opol-
skiego. Konkurs objęty był honorowym 
patronatem Wójta Gminy Dąbrowa, który 
ufundował i wręczył nagrody.

Dopłaty do materiału siewnego

Pieniądze  
dla rolników
Szkody powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skut-
ków przezimowania w okresie zimowym 2011/12 są objęte 
dopłatami w ramach DE MINIMIS. Producenci rolni, którzy 
zużyli do siewu materiał kategorii elitarny lub kwalifikowa-
ny, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału kategorii elitarny lub kwalifikowany.    

Producenci rolni chcący skorzystać z pomocy zobowiązani są 
do złożenia właściwego ze względu na siedzibę lub adres za-

mieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty. Termin upły-
wa 25 czerwca.

Przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu li-
kwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien 
powiadomić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych 
czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem 
poczty, faksu lub poczty elektronicznej.

Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W 
związku z tym, w okresie 3 lat łączna kwota pomocy dla produ-
centa rolnego nie może przekroczyć 7500 euro.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
ARR www.arr.gov.pl, w zakładce „Warunki uzyskania dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w 
rolnictwie w 2012 r.” Infolinia ARR  22�661�72�72.

(red)

„Razem Możemy Więcej”

Zbudują altanę
Stowarzyszenie Miłośników Chróściny zostało laureatem 
VII edycji Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Ra-
zem możemy więcej” w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej. Złożony projekt „Cztery Pory Roku” 
otrzyma grant w wysokości  10 000 zł z przeznaczeniem na 
budowę altany w Parku w Chróścinie. Z terenu Opolszczy-
zny to jedyna przyznana dotacja, a w całym kraju złożono 
aż 781 wniosków, a pozytywnie rozpatrzono 50. Zatem 
to wielki sukces naszego Stowarzyszenia. Gratulujemy! 

Działania zmierzające do budowania kapitału społecznego, 
odnowy wsi i wspierania rożnych form aktywności lokal-

nych społeczności na terenach wiejskich są równie ważne, jak 
rozwój infrastruktury technicznej tych terenów. 

Potwierdzają to m.in. takie inicjatywy i działania, jak Leader 
(Leader+), Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i inne. W ten nurt 
wpisuje się również realizowany od 2009 roku Program „Razem 
Możemy Więcej”. Wśród wielu celów tego programu jest m.in. 
rozwój infrastruktury społecznej, stymulowanie aktywności 
mieszkańców wsi do samoorganizacji oraz wspieranie działań 
wiejskich organizacji pozarządowych i ich współpracy z władza-
mi samorządowymi.

Program „Razem Możemy Więcej” jest kontynuacją realizowa-
nego w latach 2006-2007 programu „Wspierania Inicjatyw Oby-
watelskich”. W jego ramach o wsparcie finansowe mogą ubiegać 
się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia 
posiadające określoną formę prawną, jak i podmioty kolegialne 
(np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją 
siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i 
miasta do 5 tys. mieszkańców).

Samorządowe emocje

Łukasz wiedział najwięcej
Znamy laureatów IV Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 
i Gminie Dąbrowa. Zwyciężył Łukasz Szczepańczyk z PG w Chróścinie, drugie 
miejsce przypadło Michałowi Kukiełce z PG w Chróścinie, a trzecie Darii Kwo-
sek z PG w Żelaznej. 

Przykładowe 
pytania: 

- Kto jest sołtysem 
w Nowej Jamce?
- Gdzie odbył się 
turniej piłki halo-
wej ,,Hattrick”?  
- Kto wygrał mecz 
pracownicy UG 
Dąbrowa kontra 
Radni Gminy  
Dąbrowa?
- Kto był głównym 
gościem podczas 
,,Zamczyska”  
w Dąbrowie?

            Z ŻYCIA GMINY            
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- Skąd zainteresowanie taką dziedziną?
- Ładna trawa i śliczny ogród to moja pa-
sja. Zawsze się tym interesowałem. Mam 
hopla na punkcie zielonych przestrzeni.  
W Anglii widziałem najpiękniejsze trawni-
ki świata i pomyślałem, dlaczego nie robić 
równie ładnych w Polsce. 
- I jak pan zaczął?
- Jako student Politechniki Opolskiej do-
wiedziałem się o projekcie „Wsparcie na 
Starcie” AIP PO. Wziąłem w nim udział 
i otrzymałem 40 tysięcy złotych. Tamte pie-
niądze bardzo się przydały.
- Minęło kilka lat i został pan wyróżnio-
ny nagrodą juniora biznesu. Sympatyczne 
uczucie?
- Przed galą miałem diablo wielką tremę, 
ale też byłem dumny! Wyróżniono mnie za 
pomysł na biznes i wyniki finansowe.
- Ciągnie pan ten wózek w pojedynkę?
- Tylko formalnie, bo niebywale pomaga 
mi rodzina, zwłaszcza dziadek. Bez najbliż-
szych byłoby trudno.
- Więc jeżeli chcę mieć ładny trawnik, w 
dodatku szybko, pan mi to zapewni?

- Produkuję trawę w rolkach. Trawniki, ja-
kie znajdziemy u każdego w ogródku, choć 
staram się, aby moje były bardziej zagęsz-
czone. Docieram najczęściej do ludzi, któ-
rzy są w nieustannym pędzie.
- Ktoś kończy budowę i za dwa tygodnie 
chce robić grilla?
- Dokładnie! Jestem ekspresowym ogrod-
nikiem. Studiowałem budownictwo, które 
zmieniło się w rolnictwo.
- I jacy są ludzie?
- Nie mają czasu. „Proszę przyjechać, pro-
szę zrobić szybko i z zachowaniem mini-
malnych kosztów” - mniej więcej to zwykle 
słyszę od klientów.
- Pana hobby zamieniło się w pracę.
- Zdecydowanie. Nigdzie się nie wybieram. 
Tu jest moje miejsce. Cieszę się, że byłem 
w Anglii. Tam przekonałem się, że wszę-
dzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tam 
byłem obcy, tu mnie wszyscy znają.
- Nagroda juniora biznesu z pewnością w 
tym nie przeszkodzi.
- Trudno byłoby o lepszą motywację.

Rozmawiał	(red)

Nasz człowiek juniorem biznesu

Tu jest moje miejsce!
Podczas XII Gali Biznesu w Prószkowie jedna z prestiżowych nagród dla naj-
lepszych biznesmenów trafiła w ręce mieszkańca i przedsiębiorcy z naszej 
gminy. Do konkursu zorganizowanego przez Izbę Gospodarczą Śląsk, Fundację 
Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, OCRG i Punkt Informa-
cyjny Europe Direct – Opole, zgłosiło się 28 firm. Mateusz Dajczak z Chróściny, 
właściciel PPHU TRAWA - Trawniki Rolowane okazał się najlepszy w kategorii 
junior biznesu. W tej części konkursu mogli wystartować tylko przedsiębiorcy 
mający poniżej 35 lat. Oto, co powiedział nam nowy junior biznesu.

Lista nominowanych:
Inwestycja:

• Tomechna Małgorzata Tomechna, Michał 
Tomechna Sp. J. z Prószkowa,
• Zakład Produkcyjno-Handlowy PILCH  
z Wisły,
• Delta Wgw Sp.J. Rudolf Wojtala Tomasz 
Wojtala Sylwester Górecki z Krapkowic

Produkt/Usługa:

• VITRA Spółka Jawna Arnold i Paweł Zdzuj 
z Prószkowa,
• Zakład Produkcyjno-Handlowy PILCH z 
Wisły,
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowe LISSY Janusz Lissy  
z Dobrodzienia

Junior biznesu:

• Neomedia Mirosław Marzec z Opola,
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe TRAWA – Trawniki Rolowane Ma-
teusz Dajczak z Chróściny Opolskiej
• MARCWOOD Marcin Szafran z Opola

Pierwsze dwie godziny poświęcone są na zajęcia grupowe, podczas któ-
rych najmłodsi członkowie zespołu uczą się podstaw gry na instrumentach 
dętych. W dalszej kolejności instruktorzy (Jan	Swaton i Jakub	Domań-
ski), doskonalą warsztat muzyczny grupy średnio-zaawansowanej na za-
jęciach indywidualnych. Ćwiczenia dotyczą zarówno osób grających na 
instrumentach dętych drewnianych, jak też blaszanych. Ostatnią częścią 
spotkań w Naroku jest próba 10-osobowego trzonu dąbrowskiej orkiestry. 

Pierwszy występ naszych muzyków szykowany jest na 28 kwietnia pod-
czas festynu strażackiego w Sławicach. 

Osoby zainteresowane dołączeniem do Gminnej Orkiestry Dętej po-
winny kontaktować się z instruktorami w czasie sobotnich zajęć zespołu 
w świetlicy w Naroku.

 (gokir)

Muzykantów zapraszamy do Naroka

Orkiestra już gra
Gminna Orkiestra Dęta działa od początku lutego tego roku przy 

Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji. W każdą sobotę w świetlicy 
w Naroku spotykają się miłośnicy wspólnego grania.

W „Życiu Gminy Dąbrowa” zmianie ulegają 
cenny reklam. I tak: 
kolorowe:  1. strona - 3.00 zł brutto za cm kw; 
strony 2, 11 i 12 - 2.50 zł brutto za cm kw; 
czarno-białe: 1.50 zł brutto za cm kw bez względu 
na stronę.

            Z ŻYCIA GMINY            
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W bieżącym roku szkolnym w gimna-
zjach naszej gminy realizowany jest 
projekt „Uwierz w siebie – wygraj 
przyszłość” współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 
9.1 Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.2  Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych.

Jedno z zadań pod wiele mówiącym tytu-
łem „Poszukiwacze skarbów” realizo-

wane jest w ZS w Chróścinie. Myliłby się 
ten, kto sądzi, iż młodzież chróścińskiego 
gimnazjum „bawi się” w odnajdywanie 
ukrytych złotych monet, drogocennej bi-
żuterii czy szlachetnych kamieni. Uczest-
nicy pod opieką instruktorów Barbary	
Tempki i Krystiana	Iwańskiego szukają 
skarbów o zupełnie innym charakterze 
– skarbów języka ojczystego, m.in. gwary, 
skarbów ukrytych w jaskiniach w postaci 
form krasowych oraz skarbów architektu-
ry naszego regionu.

Te poszukiwania 17 marca zaprowadziły 
uczniów z Chróściny w dwa niesamowite 
miejsca. Pierwsze z nich to Jaskinia Niedź-
wiedzia w Kletnie - podziemny korytarz 
w Masywie Śnieżnika o długości 2,5 km 
„ozdobiony” stalaktytami, stalagmitami, 
draperiami i innymi formami krasowymi, 
tworzonymi przez tysiące lat, zapierają-
cy dech w piersiach pięknem, wielkością 
i tajemniczością. Drugie to Zamek Książ 
– owiana legendą potężna budowla z prze-

bogatą historią, zachwycającymi wnętrza-
mi i ogrodami.

 Z wyprawy „poszukiwacze skarbów” 
wrócili pełni wrażeń, a przede wszystkim 
bogaci w wiedzę i dokumentację fotogra-
ficzną. Posłużą one do przygotowania wy-
stawy i prezentacji multimedialnej umoż-
liwiających poznanie tych urokliwych 
miejsc pozostałym członkom szkolnej 
społeczności.

 Krystian	Iwański

 

Młodzież z Chróściny  
w poszukiwaniu „skarbów”

Pomysłodawcą i organizatorem jest 
nauczyciel plastyki Krystian Iwański. 

Przez ponad 2 godziny czterdziestu mło-
dych adeptów sztuki zdobniczej, kulty-
wując tradycje ludowe, z podziwu godną 
cierpliwością wydrapywało, pisało wo-
skiem i barwiło oraz oklejało jaja wielka-
nocne. 

Efekty zachwyciły nie tylko jury 
(w składzie: etnograf z Muzeum Wsi 
Opolskiej w Bierkowicach Bogdan	 Ja-
siński i dyrektor GOKiR-u w Dąbro-
wie Zbigniew	Janowski), ale i uczniów 
z Zespołu Szkół w Chróścinie, którzy 
„podglądali”  swoich pochłoniętych pracą 
rówieśników. 

Konkurs tradycyjnie zakończył się 
wręczeniem dyplomów dla najlepszych, 
a dzięki wsparciu finansowemu dyrekto-
ra Zespołu Szkół w Chróścinie Danuty	
Panufnik każdy z uczestników otrzymał 
jeszcze z rąk dyrektora GZEASiP Janu-
sza	 Staszowskiego słodki świąteczny 
upominek. Krystian	Iwański

Chróścińska „Kroszonka”

Trzynastka niepechowa
W Zespole Szkół w Chróścinie po raz trzynasty odbył się Gminny Konkurs Kro-
szonkarski. „Trzynastka” nie okazała się pechowa - 4 kwietnia, jak co roku, mała 
sala gimnastyczna wypełniła się uczniami z wszystkich szkół naszej gminy.

            Z ŻYCIA GMINY            
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Gdzie szukać przyczyn przemocy, gdzie 
przebiega granica miedzy surowymi 

zasadami a znęcaniem się? Na indywidu-
alne formy przemocy wpływają wartości 
kulturowe, dostępność do broni, stykanie 
się z negatywnymi modelami zachowań, 
trudności w radzeniu sobie z agresywnymi 
impulsami. Wynikają one z niedojrzałości 
emocjonalnej, depresji, nadmiernego ego-
centryzmu lub nabytych doświadczeń. 

Naukowcy dopatrują się przyczyn fru-
stracji w niskich	zarobkach,	bezrobociu,	
złych	warunkach	mieszkaniowych,	 izo-
lacji,	trudnych	warunkach	pracy.

Jest też wiele sytuacji, które powodują 
niczym nieusprawiedliwioną przemoc.

Specjaliści do takiej zaliczają:
1. Pojawienie się zakłócenia równowagi 

oczekiwań, np. bezrobotny  dorosły opie-
kuje się swoim starzejącym się zależnym 
od niego rodzicem. Wzrasta tu prawdopo-
dobieństwo stosowania opartej na przemo-
cy kontroli nad sytuacją.
�. Problemy ekonomiczne współmałżon-

ków i różnice w poziomie ich wykształce-
nia doprowadzają do obniżenia  pozycji 
jednej ze strony w rodzinie. Wtedy prze-
mocą chce się uzyskać wyższą pozycję 
i poprawę samooceny.
Jakie	są	możliwości	przeciwdziałania	

przemocy? Czoła temu stawiają zarówno  
psychologowie, socjologowie, pedagodzy, 

pracownicy społeczni oraz państwo na po-
ziomie ustawodawczym i prawodawczym.
Ściganie	 z	 urzędu polega na tym, że 

prokurator i policja prowadzą postępowa-
nie niezależnie od woli i zgody osoby po-
krzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmo-
wa zeznań nie jest podstawą do umorzenia 
postępowania, jeśli istnieje uzasadnione 
przypuszczenie popełnienia przestępstwa. 
Ściganie	 na	 wniosek oznacza, że bez 
wniosku strony pokrzywdzonej postępo-
wanie  w sprawie nie może być wszczęte.

Prawo i praktyka odgrywają ważną rolę 
w demokratycznym państwie, ponieważ 
przyczyniają się do kształtowania społecz-
nych i kulturalnych zasad, wartości oraz 
porządku obywateli. Dobre prawo musi 
i może zabezpieczać przed wpływem 
osobistych poglądów na jego stosowanie. 
Zadania polskich instytucji i służb spo-
łecznych w dziedzinie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie zostały określone i 
mogą być skutecznie realizowane. Dzięki 
wysiłkom wszystkich współpracujących 
instytucji przeciwdziałanie i zwalczanie 
przemocy w rodzinie będzie skuteczniej 
chronić prawa ofiar. 

O	zadaniach	policji	i	roli	pomocy	
społecznej	przeczytacie	w	kolejnym	

numerze	Życia	Gminy	Dąbrowa.

Do najczęściej zdarzających się czynów znęcania nad rodziną podlegających karze według Kodeksu karnego należą:
RODZAJ CZYNU NIEDOZWOLONEGO SANKCJA

Znęcanie fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą 
lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym 
stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnimi 
lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny 
lub fizyczny.

Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat  (art. 207 §1 k.k.). Jeśli czyn ten połą-
czony ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10 (art.207 §2 k.k.). Jeśli następstwem czynu określonego w § 1 
lub 2 art. 207 k.k. jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat (art. 207 § 3 k.k.).

Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z 
mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opie-
ki przez łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub  
innej osoby i przez to narażenie jej na niemożliwości 
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

Grzywna, kara ograniczenia wolności do lat 2 ( art. 209 §1 k.k) - ściganie następuje na 
wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub właściwej instytucji (art.209 §2 
k.k), jeżeli pokrzywdzonemu przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ściga-
nie odbywa się z urzędu (art. 209 §3 K.k).

Powodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w po-
staci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, 
zdolności płodzenia; innego ciężkiego kalectwa, cięż-
kiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby 
realnie zagrażającej  życiu, trwałej choroby psychicz-
nej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do 
pracy w zawodzie, trwałego, istotnego zeszpecenia lub 
zniekształcenia ciała

Kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 156 § l K.k.). 
Jeżeli sprawca działał nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 
156 § 2 K.k.). Jeżeli następstwem czynu określonego w § l art. 156 k.k. jest śmierć 
człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12 (art. 156 § 
3 k.k.)

Stosowanie przemocy wobec osoby lub groźby bez-
prawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego 
działania, zaniechania lub znoszenia

Kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 191 § l k.k.). Jeżeli sprawca działa w sposób 
określony w § l art. 191 Kodeksu karnego w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 191 § 2 K.k.).

Doprowadzanie przemocą, groźbą bezprawną lub pod-
stępem innej osoby do obcowania płciowego 

Kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 197 § l K.k.). Jeżeli sprawca, w sposób 
określony w § l art. 197 k.k. doprowadza inną osobę do poddania się czynności seksual-
nej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5 (art. 197 § 2 K.k.); jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia określonego w § l 
lub § 2 art. 197 k.k., działając ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą, 
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (art. 197 § 3 k.k.);

6. Pomawianie innej osoby, grupy osób, instytucji, oso-
by prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej o takie postępowanie lub właści-
wości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub 
narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego sta-
nowiska, zawodu lub rodzaju działalności

Grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 212 § l K.k.). Jeżeli 
sprawca dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania się, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 
212 § 2 k.k.). W razie skazania sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, 
Polskiego Czerwonego Krzyża albo inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego 
(art. 212 § 3 k.k.); ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego (art. 212 §4 k.k.).

Jeszcze surowość czy już znęcanie się?

Przemoc domowa
Zjawisko przemocy domowej coraz częściej jest dokumentowane. Obok przemocy 
fizycznej, która jest przestępstwem, istnieje też psychiczna i emocjonalna, równie 
niebezpieczne, ponieważ stwarzając nieustanną groźbę zastosowania przemocy 
fizycznej, powodują w domu atmosferę napięcia i niepewności.  Ze względu na 
prywatność osobistą ten rodzaj przemocy jest trudny do udowodnienia i  wykrycia,  
a tym samym łatwiejszy do stosowania. Statystyki policji, jak i ośrodka pomocy 
społecznej wskazują, że każdego roku zgłaszanych jest coraz więcej przypad-
ków przemocy w rodzinie. Wiele kończy się tragicznie, nawet zabójstwem.

            OPS            
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W ramach kursu języka niemieckie-
go, prowadzonego w świetlicy w 

Chróścinie, dzieci własnoręcznie wykona-
ły Pana Zimę, czyli Herr Winter, po czym 
wspólnie maszerując przez wieś i wykrzy-
kując słowa „Herr Winter geh hinten, der 

Frühling kommt bald!”  („Odejdź Panie 
Zimo – już wkrótce wiosna!”)  dotarły do 
celu. Był nim pobliski potok, przy którym 
kukłę spalono i wrzucono do wody. Całe-
mu zdarzeniu towarzyszył dobry humor 
i uśmiech na twarzach dzieci, nic dziwne-
go - nadeszła upragniona wiosna! 

Czym są kursy sobotnie?

Kursy sobotnie dla dzieci w wieku od 
6 do 11 lat dają dzieciom mniejszości 
niemieckiej możliwość kreatywnej nauki 
języka niemieckiego, dzięki czemu mo-
tywują je do komunikacji między sobą 
w tym języku. Ważne jest także, aby dzie-
ci zintegrowały się z lokalnym Kołami 
Mniejszości Niemieckiej (DFK) i dzięki 
spotkaniom w siedzibach DFK czuły się 
tam mile widziane i akceptowane.

Kursy nie są zajęciami pozalekcyjnymi. 
Dzieci nie realizują w ich trakcie progra-
mu szkolnego. Nie jest także kursem ta-
kim, jak w prywatnych szkołach języków 
obcych.

 A.	Gogol

Nowa Jamka zimę żegnała tradycyj-
nie, czyli spaleniem Marzanny - kukły 
przedstawiającej słowiańską boginię 
symbolizującą zimę i śmierć. Marzan-
nę ulokowano na specjalnie dla niej 
przygotowanym stosie i podpalono. 
Spaliła się szybko, co wróży szybkie 
nadejście długo oczekiwanej wiosny!

Następnie rozpoczęto mecz piłki noż-
nej, po którym w świetlicy zaplano-

wano ucztę dla podniebienia. Oprócz og-
niska z kiełbaskami rozpalono także grilla, 
na którym upieczono uprzednio przygoto-
wane szaszłyki. Pod koniec uczestnicy po-
stanowili rozegrać krótki mecz siatkówki. 
Liczono raczej na dobry słuch niż wzrok, 
gdyż dogasające ognisko dawało minimal-
ne światło. Mimo tej niedogodności zaba-
wa trwała na całego! 

Spotkanie trwało do godzin nocnych.   
Młodzież i dzieciaki z Nowej Jamki po-

sprzątali po sobie, ugasili dogorywające 
ognisko i    zadowoleni rozeszli się do do-
mów. 

Dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej w Dąbrowie za możliwość zaku-
pienia produktów. Dziękujemy także pani 
Edycie oraz panu Andrzejowi za nie-
ocenioną pomoc przy ognisku oraz przy 
sprzątaniu.  

Herr Winter spalony

Odejdź, Panie Zimo!
Wiosna to symbol nowego życia. Czekamy na nią z radością i nadzieją. Aby 
jednak móc się nią cieszyć, trzeba pożegnać zimę. 24 marca dzieci z Chróściny 
zadbały o to, by zima opuściła nas przynajmniej na następne parę miesięcy.

Cele projektu:
• nauka języka niemieckiego
• podniesienie poziomu znajomości 
języka Niemców na Śląsku
• ożywienie i pielęgnacja niemieckich 
tradycji, obyczajów i uroczystości,
• zwiększenie motywacji do komuni-
kowania się w języku niemieckim,
• rosnące zaangażowanie rodziców,
• poprawa współpracy międzypoko-
leniowej w szeregach mniejszości 
niemieckiej.
Kursy sobotnie realizowane są z pro-
gramów Ministerstwa Administracji i 
Cyfryzacji w Polsce oraz Bundesmini-
sterium des Innern RFN.

Nowa Jamka odprowadziła Marzannę

Wiosna zamówiona
KONKURS FOTO!

Gminny Ośrodek Kultury i Re-
kreacji w Dąbrowie zaprasza do 
udziału w Gminnym Konkursie 
Fotograficznym dla Fotografów 
Amatorów „Słońcem malowane” 
Dąbrowa 2012. 

Słońcem 
malowane
Prace powinny być związane ze 

światem przyrody, krajobrazu 
i życia mieszkańców gminy Dąbrowa. 
Prace będą rozpatrywane w 2 katego-
riach wiekowych: do lat 15 (dzieci 
i młodzież ze szkół podstawowych 
i gimnazjum) i powyżej 15 lat. Ter-
min nadsyłania mija 4 maja 2012 r. 
(data stempla pocztowego). Szcze-
gółowy regulamin na www.gokir.pl�
i	www.gminadabrowa.pl
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Walka z pijanymi kierowcami sięgnę-
ła zenitu. Mamy w tym względzie naj-
surowsze prawo. Statystyki wskazują 
jednak, że pomimo tak zaostrzonego 
prawa liczba pijanych kierowców nie 
spadła.Nie bądźmy częścią statystki! 
Każdego roku policja łapie ponad 160 
tys. pijanych kierowców.

Stan po spożyciu alkoholu

Jeśli stężenie alkoholu we krwi zawiera 
się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 
do 0,25 mg w 1 dm wydychanego powie-
trza) jest to stan po spożyciu alkoholu. Kie-
rując w takim stanie pojazdem popełniamy 
wykroczenie zagrożone aresztem, grzywną 
do 5000 zł i czasowym zatrzymaniem pra-
wa jazdy. Sąd orzeka zakaz prowadzenia 
pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. 
Okres biegu zakazu rozpoczyna się od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia lub zwro-
tu blankietu prawa jazdy. Do chwili zwrotu 
blankietu prawa jazdy zakaz nie biegnie. 
Jeśli zakaz trwał dłużej niż rok, przed od-
biorem dokumentu uprawniającego do 
prowadzenia pojazdów mechanicznych, 
konieczne jest kontrolne sprawdzenie kwa-
lifikacji przez egzamin w Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu Drogowego. 

Stan nietrzeźwości

Stan	nietrzeźwości	w	rozumieniu	tego	
kodeksu	zachodzi,	gdy:	

- zawartość alkoholu we krwi przekra-
cza 0,5 promila, albo prowadzi do stężenia 
przekraczającego tę wartość lub 

- zawartość alkoholu w 1 dm3 wydycha-
nego powietrza przekracza 0,25 mg, albo 
prowadzi do stężenia przekraczającego tę 
wartość.

Wprowadzenie do definicji zwrotu 
„prowadzi do” odnosi się do kierujących, 
którzy bezpośrednio przed prowadzeniem 
pojazdu spożywali alkohol, który nie 
zdążył jeszcze w całości przeniknąć do 
krwiobiegu. Słowa „prowadzi do” pozwa-
lają na przyjęcie, że sprawca był w stanie 
nietrzeźwości, jeśli spożył taką ilość alko-
holu, który po pełnej absorpcji spowoduje 
przekroczenie progu nietrzeźwości.
Trzy	 podstawowe	 metody	 badania	

stanu	nietrzeźwości:	
- badanie wydychanego powietrza, 
- badanie krwi, 
- badanie moczu.
Najbardziej miarodajne jest badanie 

krwi. Krew do badania pobiera się w ilości 
około 5 cm3 przy użyciu sprzętu jednora-

zowego użytku. Krew może pobrać tylko 
lekarz lub inny pracownik medyczny. 

Podstawę odpowiedzialności za prowa-
dzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości sta-
nowi art. 178a kk.

 

Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w 
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 
środka odurzającego, prowadzi pojazd 
mechaniczny w ruchu lądowym, wod-
nym lub powietrznym, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności, albo 
pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 2. Kto, znajdując się w stanie nie-
trzeźwości lub pod wpływem środka 
odurzającego, prowadzi na drodze pub-
licznej lub w strefie zamieszkania inny 
pojazd niż określony w § 1, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności, 
albo pozbawienia wolności do roku.

Odpowiedzialność za ten czyn może po-
nosić nie tylko osoba kierująca pojazdem, 
ale również współsprawca, podżegacz lub 
pomocnik. 

Pasażer lub każda inna osoba zachęca-
jąc lub godząc się na picie wódki przez 
kierowcę, a następnie dopuszczając go do 
prowadzenia samochodu w stanie nietrzeź-
wości, popełnia przestępstwo podżegania 
lub pomocnictwa do art. 178a. 

Przestępstwo opisane w § 1 może być 
popełnione w każdym miejscu, w którym 
odbywa się ruch pojazdów. Nie	musi	więc	
to	być	droga	publiczna.

Kara

Za prowadzenie pojazdu mechaniczne-
go w stanie nietrzeźwości sąd	może	orzec	
karę	 grzywny,	 ograniczenia	 wolności	
lub	pozbawienia	wolności	do	lat	�.

Oprócz tego sąd obligatoryjnie orzeka 
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych lub pojazdów 
mechanicznych 
określonego rodza-
ju na okres od 1 
roku do lat 10. Jeśli 
kierując pojazdem 
w stanie nietrzeź-
wości sprawca spo-
wodował wypadek, 
w którym są zabici 
lub ranni, sąd	może	
orzec	 dożywotni	
zakaz	 prowadze-
nia	 pojazdów	 me-
chanicznych.	

Oprócz powyższego sąd	 orzeka	 rów-
nież	 świadczenie	 pieniężne	 na	 rzecz	
instytucji	 lub	 organizacji	 społecznej	
zajmujących	 się	 pomocą	 ofiarom	 wy-
padków	drogowych.

Ponadto w przypadku zawieszenia wy-
konania orzeczonej kary pozbawienia 
bądź ograniczenia wolności, istnieje	rów-
nież	możliwość	 orzeczenia	 środka	 kar-
nego	przewidzianego	w	art.	��	§	�	k.k.,	
tj.	 przepadku	 pojazdu	 jako	 narzędzia	
służącego	do	popełnienia	przestępstwa.

Prowadzący postępowanie mają rów-
nież możliwość dokonać zabezpieczenia 
samochodu, którym poruszaj się spraw-
ca, na poczet grożących mu majątkowych 
środków karnych art. 46§1 k.k., art. 47 § 3 
k.k. i ewentualnie art. 44 § 2 k.k.

(Gminna	Komisja	Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych)

Kampania ogólnopolska  „Odpowiedzialny kierowca”!

Walczmy z pijakami
Statystyki policji

Sięgnęliśmy do policyjnych sta-
tystyk, spoglądając na ostatnie 
5 lat i okres do 10 kwietnia tego 
roku. Rzecz dotyczy przyłapanych 
w naszej gminie po alkoholu kie-
rowców i rowerzystów. Niestety, 
tendencja w trwającym roku nie 
wygląda dobrze! W rubrykach 
kolejno rok, nietrzeźwi kierowcy, 
nietrzeźwi rowerzyści:

2007............15............11
2008............. 7............22
2009............16............13
2010............. 8..............5
2011............13............18
do 10 IV........ 8..............2

USŁUGI	GEODEZYJNE
Zbigniew	Konieczny

45-306 Opole ul. Gdańska 5
tel. 774579702 , 601529242
---------------------------------

podziały i wznowienia granic działek ,
mapy do celów projektowych ,

pomiary powykonawcze budynków i sieci

            x            

RELAMA PŁATNA
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Młodych talentów poetyckich z pewnością nam nie braku-
je. To wniosek, który nasuwa się po ceremonii rozdania 
Złotych Piór w konkursie zorganizowanym przez gimna-
zjum w Żelaznej. Był to już 12. finał, w którym mierzyli 
się uczniowie z Opolszczyzny w dwóch kategoriach: szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.

Zanim szacowne jury rozdało najważniejsze nagrody (lista lau-
reatów w ramce) mieliśmy okazję przywitać Karolinę	Chy-

łę. Ta młoda licealistka z Byczyny aktualnie jest pod artystyczną 
opieką Wandy	Chotomskiej, wie już z pewnością, że jej przy-
szłość związana będzie z poezją. My zaś jesteśmy bardzo dumni, 
że kilka lat temu debiutowała właśnie w konkursie w Żelaznej.

- Byłam w V klasie szkoły podstawowej i zajęłam wtedy drugie 
miejsce - powiedziała nam. Obecnie, mimo tak młodego wieku, 
ma za sobą wydanie pierwszego tomiku wierszy „Debiut przed 
debiutem”.

Sama uroczystość przyznania nagród w kategoriach szkół gim-
nazjalnych i podstawowych okraszona była oczywiście czytaniem 
wierszy przez samych laureatów, a hasłem przewodnim tegorocz-
nej poetyckiej rywalizacji był „Człowiek obok mnie”.

- To miłe i napawające dumą, że z roku na rok nasze „Złote 
Pióro” pięknie się rozrasta - cieszył się wójt gminy Marek	Leja, 
który już po raz kolejny fundował „Złote Pióra” oraz patronował 
imprezie.

Najszczęśliwsza na sali z pewnością była Aleksandra	Olbryt  
z Ozimka, która zwyciężyła w kategorii gimnazjalnej oraz otrzy-
mała nagrodę specjalną ufundowaną przez Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. - Jechałam na luzie, 
marzyłam o jakimś wyróżnieniu za mój wiersz „Nauczmy się żyć”, 

a tu taka niespodzianka. Zaraz zadzwonię do mamy! Jestem prze-
szczęśliwa - powiedziała nam i uciekła dzwonić do rodziców.

Świetna idea, którą trzeba kontynuować. Żelazna zaczyna się 
kojarzyć z poezją i mamy nadzieję, że co rok ta komitywa będzie 
ściślejsza. Szczególne podziękowania należą się dyrektor gimna-
zjum w Żelaznej, Aureli	Wenzel, która jako organizator i członek 
jury kolejny już raz spisała się na szóstkę!

Karolina Chyła, choć mieszka w By-
czynie, jest trochę nasza. Taka Dą-
browianka z Żelaznej. Dlaczego? Mło-
da poetka (obecnie licealistka), którą 
pod skrzydła wzięła Wanda Chotom-
ska, debiutowała właśnie w rywaliza-
cji o „Złote Pióro” w Żelaznej.

- Kiedyś walczyłaś o nasze nagrody, teraz 
jesteś gościem. Najważniejszym.
- Szalenie miła zmiana. Żelazna zawsze 
będzie bliska mojemu sercu. Wiosną 2007 
roku właśnie tutaj debiutowałam, byłam 
wtedy w V klasie szkoły podstawowej. 
Zajęłam drugie miejsce. Rok później wy-
grałam, a jako drugoklasistka gimnazjum 
oprócz pierwszego miejsca przyznano mi 
również nagrodę specjalną.
- Jesteś młodziutka, ale chyba twoja przy-
szłość została przesądzona.
- Tak, moja przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość to pisanie.
- W którą stronę pomaszeruje twoja wy-
obraźnia?
- Tomik „Debiut przed debiutem” jest 
moim rozliczeniem z dotychczasowym sty-
lem. Do tego sposobu pisania raczej nie 

wrócę. Była miłość, trochę satyry. Teraz 
chcę pisać wiersze białe, bez ozdobników 
o tematyce egzystencjonalnej, wolności.
- Będziesz poetką?
- Poetą się bywa. Poezji trzeba umieć spro-
stać. Do tej pory była to dla mnie zabawa 
językowa. Teraz widzę to inaczej. Pisanie 
jest czymś więcej niż pasją.
- Zwłaszcza, że pod względem artystycz-
nym masz wielkich opiekunów.
- Prawda! Od 2010 roku pod swoje skrzyd-
ła wzięła mnie pisarka, autorka wierszy 
i opowiadań dla dzieci i młodzieży Wan-
da Chotomska oraz poeta, krytyk literacki 
i eseista Piotr Matwiecki.
- I co w związku z tym?
- Szczegółów zdradzić nie mogę. Pan Piotr 
zabrania. Mam przez najbliższe dwa lata 
po prostu pisać. (red)

XII Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich „Złote Pióro” w Żelaznej rozstrzygnięty

Nauczmy się żyć... z poezją
Laureaci „Złotego Pióra”:

Kategoria szkoły podstawowe:
1.	Agnieszka	Hetmańczyk (PSP nr 29 w Opolu)
�.	Michał	Górski (PSP Moszczanka)
�.	Agnieszka	Kołodziej (PSP nr 2 w Opolu)
Paulina	Gryszczyk (PSP Dobrzeń Wielki)
Wyróżnienia: Maria	Pozniak (PSP Dobrzeń Wielki)
Joanna	Kozołub („TAK” w Opolu)

Kategoria gimnazjum:

1.	Aleksandra	Olbryt	(Gimnazjum nr 1 w Ozimku)
�.	Natalia	Jarocka (PG w Opolu)
�.	Olaf	Lizakowski (PG w Praszce)
Julia	Gadzińska (PG w Żelaznej)
Wyróżnienia: Joanna	Pylla (ZS w Chróścicach)
Natalia	Grabowska (GZS nr 1 w Ozimku)
Monika	Kokot (PG w Praszce)

Nagroda Specjalna Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie:
Aleksandra	Olbryt	(Gimnazjum nr 1 w Ozimku)

Karolina Chyła: „Żelazna bliska mojemu sercu”

Pupilka Chotomskiej

            Z ŻYCIA GMINY            
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- Tyle lat w zespole. Jak na polskie warun-
ki -  aż trudno uwierzyć.
- Aleks Ferguson w Manchesterze jest jesz-
cze dłużej (śmiech).
- Ale nadal żartując dodajmy, że macie 
jednak trochę różny komfort pracy.
- Ja i wszyscy w Mechnicach udzielamy 
się wyłącznie społecznie. Nie każdy w to 
wierzy, ale tak jest w istocie! U nas grają 
tylko ci, którzy chcą. Wiedzą, że nie mamy 
pieniędzy i nie przeszkadza im to. Oczy-
wiście po meczu dostają kolacyjkę, jakieś 
piwko. Nie ukrywamy tego. Po sezonie też 
się spotykamy.
- Jesteście jak rodzina?
- Żeby pan wiedział! Jesteśmy drużyną 
prawie familijną i nie tylko wyniki na boi-
sku się liczą, choć tych wcale nie musimy 
się wstydzić.
- No właśnie. Ogrywaliście ostatnio ekipy 
z wyższej klasy rozgrywkowej. Macie się 
czym pochwalić.
- Znaleźliśmy się w czołowej szesnastce 
Pucharu Polski na Opolszczyźnie. To od 
lat nasz największy sukces.
- Ciężko na to pracujecie? Chłopcy potra-
fią godzić granie w piłkę z pracą?
- Trenujemy trzy razy w tygodniu. Zimą 
mamy nawet przez dwa-trzy tygodnie, co-
dziennie treningi. W klasie okręgowej nie 
możemy spotykać się tylko raz w tygodniu 
i jazda na mecz. Tu trzeba dobrze się przy-
gotować, a my już 10 lat jesteśmy w klasie 
okręgowej. Zwykle w czubie tabeli. W mi-
nionych dwóch sezonach niewiele zabra-
kło do awansu (3. miejsce, a dwa pierwsze 
dawały awans - przyp. red.).
- Ewentualny awans przeraziłby was?
- Sportowo dalibyśmy radę, co pokazały 
nasze występy w Pucharze Polski. I nadal 
potrafilibyśmy zmontować dobry zespół 
bez płacenia piłkarzom.

- A zdolna młodzież pojawia się, czy kie-
dyś było z tym lepiej? Obserwuje pan to 
od wielu lat, więc chyba może porównać.
- Kiedyś było z tym lepiej. Przepisy na-
kazują wystawiać dwóch młodzieżowców,  
a my kilka lat wstecz mieliśmy ich w pierw-
szym składzie nawet pięciu, sześciu. Teraz, 
po ciężkich bojach, znajdujemy dwóch, 

góra trzech.... Choć szkolimy trampkarzy  
i juniorów, to poziom jest trochę słabszy.
- Dlaczego?
- Nie mam pojęcia! Może wokół za dużo 
innych atrakcji? Mam kolegów, którzy za-
powiadali się na dobrych piłkarzy, a zaraz 
po dwudziestce kończyli granie. Nie rozu-
miałem ich, bo kochałem grać. 
- Naprawdę tak mocno przywiązany jest 
pan do tej drużyny?
- Namawiali mnie inni, miałem nawet 
epizod w Skalniku, ale rzeczywiście nie 
widzę się poza Mechnicami. Uważam 

wręcz, że zżyci ze mną zawodnicy mogli-
by odejść. Naprawdę tworzymy jedność. 
Na meczu mogą mówić do mnie trenerze, 
ale potem jesteśmy kolegami na równych 
zasadach. Utożsamiam się z zespołem 
i chłopakami. Muszę i chcę być także ich 
psychologiem. Mam 20 graczy z różnymi 
charakterami. Do każdego trzeba pod-
chodzić oddzielnie, inaczej. Jednemu wy-
starczy wytłumaczyć, innego zwyczajnie 
ochrzanić. Trzeba umieć ich wyczuć.
- O co więc gracie tej wiosny?
- Nie o konkretną lokatę, bo awans i spa-
dek już nam nie grożą. Ale fajnie, że dużo 
ludzi przychodzi na nasze mecze, także 
z ościennych miejscowości. I wrócę do pana 
poprzedniego pytania. Nie tylko ja, ale 
wielu mnie podobnych w Mechnicach, ale 
także w innych małych klubach, jest bardzo 
do nich przywiązanych. Ludzie dają swoje 
pieniądze, ja też. Każdy wie, że mógłbym 
odejść, ale najpierw musiałbym chcieć!  
O wielu rzeczach, które robimy, nawet się 
nie mówi. Ludzie nie znający tematu my-
ślą: „idą sobie pograć, potem piwko”. 
To wielkie uproszczenie. Gdybym policzył 
godziny z zawodnikami, rocznie wyjdzie 
z 500. W klubie zostawiam mnóstwo cza-
su kosztem rodziny, także w weekendy. To 
jest poświęcenie, ale nie za karę. Powinni 
o tym wiedzieć ci wszyscy, którzy deprecjo-
nują naszą pasję.
- Ale gminę to macie po swojej stronie.
- Nie oszukujmy się, bez władz gminy nie 
moglibyśmy funkcjonować! To oczywiste. 
Zapewniają nam opłaty za sędziów, do-
jazdy. Parę lat temu zrobiono nam nową 
murawę z nawadnianiem. Wszystko dzięki 
gminie, której jesteśmy szczerze wdzięcz-
ni. A swojej energii i tak musimy wkładać 
mnóstwo, bo bez pracy społecznej takie 
kluby nie istnieją! Naszym problemem 
jest klubowy budynek, choć zdajemy so-
bie sprawę, że w dzisiejszych czasach na 
wszystko brakuje pieniędzy. Będziemy jed-
nak próbowali coś uprosić.

Rozmawiał	(dk)

Krystian Golec - trener LZS Mechnice

Prawie jak Ferguson
Mechnice najbardziej dumne są ze swojej drużyny piłkarskiej LZS, która od lat 
jest mocnym teamem w stawce drużyn klasy okręgowej. A pisząc o tym zespole 
wypada zacząć od trenera, Krystiana Golca, nieprzerwanie prowadzącego ze-
spół od 14 lat! Umówiliśmy się na krótką pogawędkę.

            sport            
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Podobało nam się. Macie bardzo akustyczną salę - dziękowała przed 
odjazdem Dorota	Jankiewicz. - I przesympatyczną publiczność 

- dodał mąż Andrzej. Nic dziwnego, że goście wyjeżdżali uśmiech-
nięci, bo dla nich najważniejszy zawsze jest kontakt z publicznością. 
A w Chróścinie rzeczywiście iskrzyło. 

Ciepło między wykonawcami i publicznością było bardzo wyczu-
walne, a już zupełnie „kajdany zostały zerwane”, gdy artyści zaśpie-
wali o... Chróścinie i Dąbrowie oraz jej mieszkańcach!

Hitów z takich musicali, jak My fair lady, Skrzypek na dachu, 
Cabaret, West side story, Cats, Hair, czy arii z operetek Straussa, 
Kalmana oraz Lehera na żywo można posłuchać najczęściej wyłącz-
nie wybierając się do operetki lub opery w dużym mieście. Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie wymyślił jednak (podobnie 
jak przed rokiem), że tego rodzaju kultura może dotrzeć pod strzechy. 
I znowu okazało się, że to świetny pomysł, który warto powtarzać, bo 
nasi mieszkańcy polubili musical i operetkę.

(gokir)

W świetlicy w Chróścinie Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji z Dąbro-
wy zorganizował czwarte już  War-
sztaty Wielkanocne. Termin spotka-
nia był nieprzypadkowy, ponieważ 
przypadł na sobotę, 31 marca, a więc 
dzień przed Niedzielą Palmową. 

Uczestnicy zajęć mogli samodzielnie 
wykonać własną palmę wielkanocną 

oraz świąteczne stroiki. Zajęcia poprowa-

dziła artystka ludowa, kroszonkarka Ga-
briela Waliczek, która przyjechała z Do-
mecka razem ze swoimi dwiema córkami 
próbującymi iść w ślady mamy. - Jestem z 
nich dumna, bo już zaczynają zdobywać 
wyróżnienia - chwaliła się artystka.

Przez blisko trzy godziny dzieci i do-
rośli z wielką pasją skrobali wielkanocne 
jaja i jednocześnie tworzyli świąteczne 
palmy. Pani Gabriela służyła radą, podpo-
wiadała, pomagała, opowiadała o swojej 

pasji, przytaczała niezliczone ciekawostki 
związane ze zdobieniem jaj. W świetlicy 
cały czas było wesoło i... twórczo. Gorąca 
kawa i herbata oraz pyszne ciasto przy-
gotowane na warsztaty przez gospodynie 
z Chróściny tylko na kilka minut oderwały 
uczestników od zajęć. W trakcie powsta-
wania swoich małych dzieł na własnym 
przykładzie przekonywali się, że każdy ma 
w sobie przynajmniej odrobinę talentu.

- Do zobaczenia za rok. Chętnie znowu 
przyjadę do waszej gminy - powiedziała 
kroszonkarka. O tym, że warto było od-
wiedzić świetlicę w Chróścinie niechaj 
świadczy efekt końcowy warsztatów, któ-
ry prezentujemy na zdjęciu (gokir)

Muzyczne podróżowanie

Arie na dwa głosy
Małżeństwo Dorota i Andrzej Jankiewiczowie z wrocławskiej operetki gościli  
w Zespole Szkół w Chróścinie. Licznie zgromadzona widownia przez półtorej 
godziny wspólnie z sopranistką i tenorem „podróżowała” po całym świecie. 
Artyści z Wrocławia co rusz przenosili nas w ciepłe klimaty zorientowane na 
miłość i wspomnienie. Była też melancholia oraz humor, a na koniec burzliwe 
brawa i bisowanie.

Warsztaty wielkanocne w Chróścinie

Do zobaczenia za rok

            GOKIR            



Sposób oceny fotografii w „School Press 
Photo” jest tym, co wyróżnia konkurs 

spośród innych. Fotografie były oceniane 
wielokrotnie i dopiero suma cenzurek sta-
nowiła o ostatecznej pozycji.

Wybór najlepszego autora i przyznanie 
tytułu MISTRZA FOTOGRAFII dokona-
ny został na podstawie punktów zdobytych 
w czasie trwania całej edycji konkursu. 
Na ostateczną ocenę istotny wpływ miały 
punkty zdobyte we wszystkich edycjach 
tematycznych. Każdy z uczestników pro-
jektu i wystawy zdjęć mógł głosować na 
wybrane zdjęcie w podanym temacie przy-
znając: I miejsce (100 punktów), II miejsce 
(80 punktów), III miejsce (60 punktów).

Mistrzem fotografii został uczestnik, 
który w podstawowych edycjach tema-

tycznych zgromadził największą liczbę 
punktów, przy czym z każdej edycji brana 
była pod uwagę tylko jedna fotografia au-
tora - ta, która  w danej kategorii zdobyła 
najwięcej punktów. Na konkurs wpłynęło 
49 fotografii.

9 marca 2012 roku, na szkolnym koryta-
rzu zorganizowano wystawę fotograficzną: 
„School Press Photo”. Każdy z uczniów 
Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie po-
brał od wychowawcy klasy kartę do głoso-
wania. Oddano 103 karty z wyborami.

Wszyscy Mistrzowie otrzymają pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Fotografie zwycięzców cechowała  wraż-
liwość, która pozwala zobaczyć to, czego 
inni nie widzą… Intrygują wyjątkowym 
ujęciem tematu i zaciekawiają formą. Po-

zostali uczestnicy konkursu fotograficz-
nego otrzymają podziękowania – okolicz-
nościowe dyplomy oraz upominki.

Wystawę fotografii pokonkursową moż-
na oglądać w holu szkoły do końca maja 
2012 r.

Grażyna	Gabriel,		
Renata	Planert	-	Palak

 

Mistrzowie fotografii

Kategoria Zwycięzca

Czarno-Białe „Zmęczony”, Monika Stępień  
(godło MONA)

Ludzie „Żebraczek”, Agata Kubicka  
(godło MAŁOLATA)

Architektura „Grecka uliczka”, Agata Kubicka (godło 
MAŁOLATA, fot. 4)

Makro „Wielkość kropli” Marta Biela  (godło 
BABKA, fot. 2)

Kolory „Gra w zielone”, Natalia Słodkowska 
(godło YOSHIRO)

Pejzaż „Niebo nad Dąbrową”, Krzysztof Mro-
ziewicz (godło NAQURION, fot. 1)

Różności „Wodna cytryna”, Agata Kubicka (godło 
MAŁOLATA, fot. 5)

„Uwierz w siebie – wygraj przyszłość”

School Press Photo
W Zespole Szkół w Dąbrowie zorganizowano konkurs fotograficzny. Adreso-
wany był do wszystkich fotografujących w ramach projektu „Uwierz w siebie 
– wygraj przyszłość”. Prace były przyjmowane w następujących tematach: Po-
dróże, Polska, Czarno-Białe, Ludzie, Architektura, Makro, Kolory, Pejzaż, Róż-
ności oraz Natura. Każdy uczestnik mógł przedstawić maksymalnie pięć zdjęć.
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