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Marek Leja wójtem!
Marek Leja (KWW „Tu jest nasz dom”) po-

nownie został Wójtem naszej Gminy (będzie 
to jego trzecia kadencja). Uzyskał 85,2% po-
parcia (2199 głosów na TAK i 382 na NIE).

Nową Radę Gminy tworzyć będą: 10 przed-
stawicieli  KWW „Tu jest nasz dom” – Ry-
szard Gonschior (Chróścina), Karol Gregulec 
(Mechnice), Leszek Koksanowicz (Karczów), 
Mariusz Konopa (Ciepielowice), Andrzej Po-
śliński (Dąbrowa), Robert Rutowicz (Skarbi-
szów), Maria Rynkowska (Mechnice), Karol 
Widacha (Dąbrowa), Piotr Wieczorek (Sławi-
ce), Kazimierz Wojdyła (Prądy), 4 z Mniejszo-
ści Niemieckiej – Alfred Biksup (Chróścina), 
Piotr Los (Wrzoski), Rafał Lyga (Niewodniki), 
Maria Sikora (Narok) oraz jeden radny repre-
zentujący KWW  Przyjaciół Dąbrowy  - Walde-
mar Prudlik z Żelaznej. Łącznie na 15 radnych 
aż 6 uzyskało mandat po raz pierwszy. Zwy-
cięzcom gratulujemy!

Na stronie 3 przedstawiamy każdego radne-
go na kadencję 2014-2018 (krótki opis i zdję-
cie).

Na stronie 2 rozkład głosów w wyborach 
na wójta Gminy Dąbrowa z uwzględnieniem 
wszystkich obwodów głosowania oraz osobi-
ste podziękowania Marka Lei dla mieszkań-
ców Gminy Dąbrowa.

reklama reklama

ul. Niemodlińska 41a
Żerkowice k. Opola
tel. 77 457 36 34
tel. kom. 601 43 44 80
agal@agal.opole.pl
www.agal.opole.pl
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Wybory wójta naszej gminy oraz no-
wych radnych oczywiście zdomino-
wały ostatnie tygodnie. Dlatego tym 
razem newsletter wyjątkowo krótki.

Informacja
W związku z wyłożeniem do publicznego 

wglądu w dniach od 1 grudnia 2014 r. do 7 
stycznia 2015 r. projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego obej-
mującego części miejscowości Karczów i 
Wrzoski wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko informuje się, że ww. doku-
menty (wraz z pełną treścią obwieszczenia o 
wyłożeniu) będą zamieszczone w  Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa na 
stronie internetowej: http://bip.gminadabro-
wa.pl w zakładce: PROJEKT PLANU (Kar-
czów – Wrzoski). Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się 10 grudnia 2014 
r. w UGD, w sali nr 106, o godz. 14:00. Uwa-
gi można składać do 22 stycznia 2015 r.

Operetka	w	Dąbrowie
Mirosław	Owczarek, gwiazda estrady, 

operetki i musicalu był bohaterem koncer-
tu zorganizowanego 12 listopada, w ZS w 
Dąbrowie, przez GOKiR. Artysta przez 
półtorej godziny popisywał się swoimi nie-

przeciętnymi umiejętnościami wokalnymi, 
znakomicie okraszając je dowcipem. Oka-
zał się świetnym wokalistą i jednocześnie 
konferansjerem, za co po koncercie zebrał 
burzę braw od zadowolonych fanów.

Newsletter Gminy Dąbrowa 

Żyliśmy nie tylko wyborami

Serdecznie dziękuję Państwu za 
udział w wyborach samorządowych. 
Mimo braku kontrkandydatów do ob-
jęcia funkcji Wójta i w wielu okręgach 
wyborczych braku kontrkandydatów 
starających się o mandat radnego, 
frekwencja wyniosła ponad 36%. 
Oczywiście jest ona niższa niż w po-
przednich wyborach, ale i tak uzyska-
łem 2199 głosów poparcia, co stanowi 
ponad 85% ważnych głosów - to je-
den z najlepszych wyników w woje-
wództwie.

Bardzo dziękuję za tak wysokie poparcie. 
Jest to dowód na to, że Państwo pozytywnie 
oceniają nasze dokonania. Podkreślę jeszcze 
raz słowo „nasze”, bo to wspólny sukces wie-
lu osób: radnych, sołtysów, dyrektorów pla-
cówek oświatowych, prezesów OSP i klubów 
sportowych oraz mieszkańców. Jeżeli mowa 
o radnych - to wszyscy kandydaci, którzy 
reprezentowali mój Komitet Wyborczy Wy-
borców „TU JEST NASZ DOM” zdobyli 
mandaty w nowej Radzie Gminy. Dziesięciu 
wygranych na dziesięciu kandydatów z lo-
kalnego komitetu wyborczego, a nie z żad-
nej partii, to ogromny sukces. Z tej drużyny 
(10 w polu i ja na bramce) trzech radnych 
„zagra” z nami po raz pierwszy: Maria	Ryn-
kowska z Mechnic, Leszek	Koksanowicz z 
Karczowa, Mariusz	Konopa z Ciepielowic. 
Tak jak w poprzednich kadencjach  będzie-
my współpracować owocnie i efektywnie z 
radnymi  z pozostałych komitetów (cztery 
mandaty  uzyskała Mniejszość Niemiecka, a 
jeden KWW „Przyjaciół Dąbrowy”). Wśród 
tej piątki znajduje się również trójka nowi-
cjuszy. Łącznie więc w nowej radzie będzie 
aż 6 nowych radnych.

Zdaję sobie również sprawę, że 382 oso-
by zakreśliły opcję „NIE” przy moim na-
zwisku. Chcę niezadowolonych przekonać 
do siebie. Być może trzeba będzie wyjaśnić 
pewne sprawy, a być może po prostu wy-
konać zadania, które zaplanowaliśmy i tym 
przekonamy Was do siebie. Liczę na kon-
takt i przekazanie mi Państwa konkretnych 
potrzeb. Nasze zamierzenia przedstawiłem 
szczegółowo w moim folderze wyborczym. 
Jest ich sporo i na pewno poprawią komfort 
życia w naszej gminie. Myślimy tu głównie 
o drogach, o drogach i jeszcze raz o drogach. 
Wiele osób nie potrafi docenić naszych 
działań typu budowa hali sportowej,  boiska 
Orlik czy kanalizacji, bo codziennie muszą 
pokonywać „tor przeszkód” przed własnym 
domem - to jest dla nich najważniejsze i 
determinuje sposób patrzenia i oceniania 
gminy. Te bardziej ambitne zamierzenia 
to: powstanie strefy ekonomicznej (jest już 
zgoda Ministra Rolnictwa na odrolnienie te-
renu), przejęcie i remont pałacu w Karczo-
wie (jest już zgoda Politechniki Opolskiej 

na przekazanie nam pałacu). Bardzo zależy 
nam na budowie polderu Żelazna z nowy-
mi wałami, które zabezpieczą Sławice, 
Żelazną, Niewodniki i Narok przed powo-
dzią. Dzięki dobrej współpracy z Opolem 
i „wydeptaniu wielu ścieżek” są już pierw-
sze efekty: Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych ogłosił przetarg na 
projekt budowy polderu i wałów, a Opole 
przeznaczyło 1,4 mln zł właśnie na ten pro-
jekt. W dalszym ciągu będziemy wspierać 
kulturę, sport, stację opieki Caritas niosącą 
pomoc starszym i chorym, nie zamierzamy 
zamykać szkół i przedszkoli, lecz będziemy 
wspierać naszych najmłodszych, dalej bę-
dziemy aktywizować mieszkańców poprzez 
przekazywanie środków w postaci funduszu 
sołeckiego.

Wszyscy jesteśmy Państwu bardzo 
wdzięczni za poparcie, ale jednocześnie czu-
jemy brzemię odpowiedzialności jakie na nas 
spoczywa. Jak zwykle liczymy na Państwa 
pomoc. Wspólnie zadbajmy o nasz dom. 

Marek	Leja

Szanowni mieszkańcy Gminy Dąbrowa

ROZKŁAD GŁOSÓW W WyBORACh NA WÓjTA GMINy DĄBROWA:
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Chróścina

Ryszard Gonschior 
KWW „Tu jest nasz dom”
49 lat. Rad-

ny od 2010 r. 
Pracuje w za-
bezpieczeniu 
urządzeń stero-
wania ruchem 
kolejowym. W okręgu zareje-
strowano jedną listę, mandat 
bez głosowania.

Mechnice

Karol Gregulec 
KWW „Tu jest nasz dom”
66 lat. Radny 

w latach 1990-
2002 i od 2010 r. 
Emeryt. W okrę-
gu zarejestrowa-
no jedną listę, 
mandat bez głosowania.

Karczów

Leszek Koksanowicz 
KWW „Tu jest nasz dom”
41 lat. Po	

raz	 pierwszy	
radny. Strażak 
zawodowy - 
młodszy bryga-
dier. Dowódca 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 2 w Opolu. W okręgu zareje-
strowano jedną listę, mandat bez 
głosowania.

Ciepielowice

Mariusz Konopa
KWW 

„Tu jest nasz 
dom”

53 lata. Po	
raz	 pierwszy	
radny. Pod-

pułkownik Wojska Polskiego. 
Uczestnik misji wojskowych w 
byłej Jugosławii, Bośni Herce-
gowinie oraz Afganistanie. W 
okręgu zarejestrowano jedną 
listę, mandat bez głosowania.

Dąbrowa

Andrzej Pośliński 
KWW „Tu jest nasz dom”
51 lat. Radny od 2006 r. Pry-

watny przedsię-
biorca, aktywny 
społecznik na 
rzecz sołectwa 
Dąbrowa. W 
okręgu zareje-
strowano jedną listę, mandat 
bez głosowania.

Skarbiszów, 
Nowa jamka, Lipowa

Robert Rutowicz 
KWW „Tu jest nasz dom”
41 lat. Rad-

ny od 2006 r. 
Pracownik Fil-
harmonii Opol-
skiej, z zamiło-
wania muzyk. 
W wyborach uzyskał 90 gło-
sów na 147 ogółem.

Mechnice

Maria Rynkowska 
KWW „Tu jest nasz dom”
55 lat. Po	raz	

pierwszy	 rad-
na. Nauczy-
cielka edukacji 
wczesnoszkol-
nej i pedagog 
szkolny w Zespole Szkół w 
Chróścinie. W okręgu zareje-
strowano jedną listę, mandat 
bez głosowania.

Dąbrowa, Sokolniki

Karol Widacha 
KWW „Tu jest nasz dom”
29 lat. 

Radny od 2012 
r. (wybrany w 
wyborach uzu-
pełniających 
po śmierci  
Stanisława Królikowskiego). 
Zawodowy strażak, prezes 
OSP Dąbrowa. W wyborach 
uzyskał 147 głosy na 176 
ogółem.

Sławice

Piotr Wieczorek 
KWW „Tu jest nasz dom”
61 lat. Rad-

ny od 1990 
roku. Prze-
wodniczący 
Rady Gminy 
Dąbrowa od 
1998 roku. Profesor Uniwer-
sytetu Opolskiego, Dziekan 
Wydziału Chemii, Prorektor 
UO w latach 2008-2012. W 
okręgu zarejestrowano jedną 
listę, mandat bez głosowania.

Prądy

Kazimierz Wojdyła 
KWW „Tu jest nasz dom”
57 lat. 

Radny od 
1990 roku z 
czteroletnią 
przerwą. Wy-
kształcenie 
wyższe rolni-
cze. Właściciel gospodarstwa 
ogrodniczego w sołectwie 
Prądy. W okręgu zarejestro-
wano jedną listę, mandat bez 
głosowania.

Chróścina

Alfred Biskup 
Mniejszość Niemiecka

59 lat. Radny 
od 2006 r. Pra-
cuje jako agent 
ubezpieczenio-
wy. W wybo-
rach uzyskał 
192 głosy na 219 ogółem.

Wrzoski

Piotr Los 
Mniejszość 
Niemiecka
39 lat. Po	

raz	pierwszy	
radny. Dyspo-
zytor w Tauron 
Dystrybucja SA. W okręgu za-
rejestrowano jedną listę, mandat 
bez głosowania.

Niewodniki

Rafał Lyga 
Mniejszość 
Niemiecka

31 lat. Po	raz	
pierwszy	radny. 
W latach 2009-13 
sołtys. Prowadzi 
własne gospodarstwo rolne. W 
okręgu zarejestrowano jedną 
listę, mandat bez głosowania.

Narok

Maria Sikora 
Mniejszość Niemiecka

52 lata. Radna 
od 2002 r. Filolog 
j. polskiego. Od 
1981 r. nauczyciel 
w PSP Narok. W 
okręgu zarejestrowano jedną 
listę, mandat bez głosowania.

Żelazna

Waldemar Prudlik 
KWW Przyjaciół Dąbrowy
39 lat. Po	

raz	pierwszy	
radny. Pracuje w 
logistyce firmy 
Lellek. W wybo-
rach uzyskał 168 
głosów na 232 ogółem.

Nowa Rada Gminy w Dąbrowie - 6 nowych radnych!

Marek Leja zostaje wójtem
Marek Leja (KWW „Tu jest nasz dom”) ponownie został Wójtem naszej Gminy (będzie to 
jego trzecia kadencja). Uzyskał 85,2% poparcia (2199 głosów na TAK i 382 na NIE). Nową 
Radę Gminy tworzyć będą: 10 przedstawicieli  KWW „Tu jest nasz dom” – Ryszard Gonschior 
(Chróścina), Karol Gregulec (Mechnice), Leszek Koksanowicz (Karczów), Mariusz Konopa 
(Ciepielowice), Andrzej Pośliński (Dąbrowa), Robert Rutowicz (Skarbiszów), Maria Rynkow-
ska (Mechnice), Karol Widacha (Dąbrowa), Piotr Wieczorek (Sławice), Kazimierz Wojdyła 
(Prądy), 4 z Mniejszość Niemieckiej – Alfred Biksup (Chróścina), Piotr Los (Wrzoski), Rafał 
Lyga (Niewodniki), Maria Sikora (Narok) oraz jeden radny reprezentujący KWW  Przyjaciół 
Dąbrowy  - Waldemar Prudlik z Żelaznej. Łącznie na 15 radnych aż 6 uzyskało mandat po raz 
pierwszy. Zwycięzcom gratulujemy, poniżej przedstawiając krótko każdego z osobna.
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30 października w Urzędzie Gminy Dą-
browa gościliśmy dostojnych jubilatów, 
którzy obchodzili swoje Złote Gody. Wójt 
Marek Leja uroczyście wręczył Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyzna-
ne przez Prezydenta RP. Były też kwiaty, a 

wszystko w miłej, nostalgicznej atmosfe-
rze. Blisko dwugodzinne spotkanie obfi-
towało w wiele wspomnień. Co budujące, 
większość par odważnie zapowiadała, że 
za 10 lat chętnie znowu odwiedzi wójta, 
tym razem z okazji 60-lecia pożycia mał-

żeńskiego. Oczywiście wszyscy tego sobie 
życzmy. Goście bez wyjątku przyznali ra-
cję wójtowi, że to szalenie ważne wyróż-
nienie w życiu, bo trzeba na nie czekać aż 
pół wieku!

(r)

Odznaczone pary: Hildegarda i Bernard Kuzior (Niewodniki), Zofia i Szymon Nieckarz (Niewodniki), Urszula i Werner Raudzis 
(Żelazna), Maria i Paul Trocha (Mechnice), Adelajda i Stefan Kotula (Sławice), Krystyna i Henryk Krawczyk (Karczów), Maria i 
Jan Malik (Chróścina), Hildegarda i Arnold, Kokorscy (Mechnice)

Wójt wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Złote Gody w Dąbrowie

11 listopada w Gogolinie odbył się 
II Ogólnopolski Turniej Tańca Towa-
rzyskiego o Puchar Burmistrza Go-
golina. Organizatorem imprezy była 
Akademia Tańca MAESTRO z Opola. 
W zawodach udział wzięło 263 pary. 
Nie zabrakło również reprezentantów 
naszej gminy.

W kategorii 10-11 H w kombinacji 4 
tańców (walc angielski, quickstep, samba, 
cha-cha-cha) pierwsze miejsce wytańczy-
li Bartek	 Kulik i Paulinka	 Kwiek. W 
kategorii juniorów w stylu latynoamery-
kańskim tańcząc pięć tańców (samba, cha-
cha-cha, rumba, paso doble i jive)  - Kuba	
Warsitz ze Sławic tańczący z Agatą	

Brzozowską z Opola wytańczyli 3. miej-
sce, pokonując 11 par.

Gratulujemy obu parom reprezentują-
cym AT MAESTRO.

Sukces dwóch par z naszej gminy w Gogolinie

Wytańczyli podium
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Rywalizację czysto sportową tradycyj-
nie już poprzedziła krótka uroczystość 

z okazji 96. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Wójt Marek	Leja 
oraz Przewodniczący Rady Gminy prof.	
Piotr	Wieczorek w krótkich, żołnierskich 
słowach wspomnieli o potrzebie troski nie 
tylko o swoją małą ojczyznę, ale także tę 
dużą - Polskę.

A po krótkim występie artystycznym 
zespołu działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, 
wójt dał sygnał do rywalizacji biegowej. 
Rozpoczęły maluchy. Pięcio i sześciolat-

ki w towarzystwie rodziców ścigały się 
na dystansie około 200 m. Wśród dziew-
czynek i chłopców zwyciężyły dzieciaki z 
Chróściny. W porównaniu z poprzednim 
rokiem tylko Damian	Kozioł w kategorii 
gimnazjalistów oraz Jacek	Żuk w katego-
rii open mężczyzn z naszej gminy ponow-
nie zwyciężyli. Przed rokiem druga w kla-
sach I-III Paulina	 Kijowska tym razem 
zwyciężyła. Podobnie w klasach IV-VI 
Elżbieta	Lach i w rywalizacji open Szy-
mon	Halczak. Identyczne podium zanoto-
waliśmy w kategorii open mężczyzn z na-
szej gminy. Za obrońcą tytułu tym razem 
uplasował się trzeci przed rokiem Michał	
Grzegorzak, a za nim drugi w 2013 roku 
Łukasz	Śmigiel.

Bardzo atrakcyjne nagrody, ufundowane 
przez wójta (m.in. rowery, bieżnie, sprzęt 
hi-fi, itp.), tylko potęgowały rywalizację.

Przed rokiem zapowiadaliśmy, że jest 
szansa, aby w naszym biegu wystartowało 
ponad 200 uczestników. I „wykrakaliśmy” 
ten rekord! 

W ramce obok dokumentacja ze wszyst-
kich kategorii wiekowych. Nagrody rze-
czowe przypadały za lokaty w czołowej 
trójce, zaś dyplomy przyznawano do 8. 
miejsca. (dk)

W VII Biegu Niepodległości pobiegło ponad 200 osób

Rekordowe ściganie
VII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 

Dokumentacja:  

Pięcio-sześciolatki
- dziewczęta (250 m) 

1.	Karolina	Pluta	(Chróścina?)	
�. Martyna	Kuziora (Dąbrowa) 
�. Kinga	Nowak (Dąbrowa)

Pięcio-sześciolatki
– chłopcy (250 m)

1.	Filip	Algier	(Chróścina)	
�. Karol	Dudek (Sławice) 
�. Dominik	Hadała (Chróścina)

Klasy I-III SP
- dziewczęta (400 m)

1.	Paulina	Kijowska	(Narok)	
�. Zofia	Czech (Sławice) 
�. Natalia	Deker (Dąbrowa)

Klasy I-III SP
– chłopcy (400 m)

1.	Tomasz	Lewandowski	(Chróścina)	
�. Kamil	Puchała (Narok) 
�. Michał	Podlodowski (Dąbrowa)

Klasy IV-VI SP
– dziewczęta (400 m)

1.	Elżbieta	Lach	(Sławice)	
�. Marta	Angel (Narok) 
�. Zuzanna	Siwek (Dąbrowa)

Klasy IV-VI SP
– chłopcy (400 m)

1.	Julian	Półtorak	(Dąbrowa)	
�. Maciej	Buhl (Sławice) 
�. Filip	Wienczek (Dąbrowa)

Gimnazjum
– dziewczęta (800 m)

1.	Zuzanna	Reuss	(Chróścina)	
�. Wiktoria	Mojzyk (Dąbrowa) 
�. Agata	Kulik (Żelazna)

Gimnazjum
– chłopcy (800 m)

1.	Damian	Kozioł	(Dąbrowa)	
�. Aleksander	Kulik (Żelazna) 
�. Szymon	Machnik (Chróścina)

Open – kobiety (4000 m)
1.	Kornelia	Polek-Duraj	(Murów)	
�. Anna	Rygyła (Opole) 
�. Agata	Siejka (Wrocław)

Open – mężczyźni (4000 m)
1.	Szymon	Halczak	(K-Koźle)	
�. Rafał	Rusznica (Opole) 
�. Jacek	Żuk (Mechnice)

Open – kobiety
(mieszkanki Gminy - 4000 m)

1.	Monika	Konwisarz	(Nowa	Jamka)	
�. Dorota	Matuszewska (Dąbrowa) 
�. Olga	Szkulik (Ciepielowice) 

Open – mężczyźni
(mieszkańcy Gminy - 4000 m)

1.	Jacek	Żuk	(Mechnice)	
�. Michał	Grzegorzak (Mechnice) 
�. Łukasz	Śmigiel (Prądy)

Z roku na rok przybywa nam uczestników Biegu Niepodległości, bo właśnie w 
ten sposób w Gminie Dąbrowa obchodzimy Święto Niepodległości przypadają-
ce 11 listopada. Pomysłodawcą tej imprezy jest obecny wójt Gminy Dąbrowa 
Marek Leja, także fundator bardzo atrakcyjnych nagród.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wie-
czorek oraz wójt Marek Leja składają 
kwiaty pod obeliskiem w Ciepielowicach.
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19 października odbyło się po-
święcenie i oddanie mieszkań-
com do użytkowania kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego przy 
remizie OSP we Wrzoskach. Uro-
czystego otwarcia dokonali Wójt 
Gminy Marek Leja oraz Przewod-
niczący Rady Gminy Piotr Wieczo-
rek. Ksiądz proboszcz miejscowej 
parafii, hubert Łysy, poświęcił 
obiekt. Rangi wydarzeniu dodał 
występ Gminnej Orkiestry Dętej.

Na nowym boisku rozegrany został  mecz 
koszykówki Radni Gminy kontra Rada 

Sołecka, najmłodsi weryfikowali swoje ta-
lenty podczas warsztatów malarskich, a 
dorośli delektowali się różnorodnością sma-
kowitych wypieków mieszkanek wsi oraz 
pieczonym dzikiem.

Przedmiotem inwestycji była budowa boi-
ska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę 
i koszykówkę, budowa dwóch wiat drew-
nianych, placu zabaw składającego się z 9 
elementów i powiązań komunikacyjnych z 
istniejącym obiektem. Budowa terenu rekre-
acyjnego obejmowała częściowo powstanie 
chodników, wyposażenie terenu rekreacyjne-
go (kosze do koszykówki, ławki, kosze na od-
pady, tablice informacyjne, stojaki na rowery, 
ogrodzenie). ciąg	dalszy	na	str.	obok 

Dożynki wiejskie w Ciepielowicach 
to już tradycja, której i w tym roku 
nie mogło zabraknąć. Ale tegoroczne 
obchody miały wyjątkowy charakter. 
Po raz pierwszy odbywały się na no-
wym terenie sportowo-rekreacyjnym. 
Przez dwa lata mieszkańcy Ciepielo-
wic wkładali wiele wysiłku i zaanga-
żowania w jego powstanie.

Najpierw był ugór

Proces przekształcania hektarowego nie-
użytku w teren rekreacyjny rozpoczęła wy-
cinka drzew i zakrzaczeń. Przeoranie ziemi 
pomogło wydobyć z gruntu liczne korzenie, 
a ich zbieranie i wywożenie było jednym z 
najtrudniejszych i czasochłonnych etapów 
tego przedsięwzięcia. Zasianie trawy i poja-
wienie się zielonej murawy uwieńczyło suk-
cesem wielomiesięczne trudy i pozwoliło na 
działania zmierzające do zagospodarowania 
miejsca. Powstały długo oczekiwane boiska 
do siatkówki i piłki nożnej. Nie zabrakło też 
miejsca na piknikową altanę i ławki. Cie-
szy fakt, że w tym miejscu przebiega trasa 
gminnej ścieżki rowerowej, w związku z 
czym całości dopełnia przystanek rowerowy 
z  ławostołem, koszami na śmieci i tablicą 
informacyjną.

Otwarcie podczas dożynek

Oficjalne otwarcie terenu sportowo-re-
kreacyjnego w Ciepielowicach nastąpiło we 
wrześniu 2014 na wspomnianych już dożyn-
kach wiejskich. Barwny korowód poprowa-
dził licznie zebranych mieszkańców i gości 
na  ozdobiony kolorowymi chorągiewkami 
teren sportowo-rekreacyjny. Ksiądz Henryk 

poświęcił to miejsce, a uroczystego prze-
cięcia wstęgi dokonali sołtys Ciepielowic 
Helena	Cisowska i przedstawiciele Urzędu 
Gminy Katarzyna	 Szafarska oraz  radny 
Andrzej	Pośliński. Na dzieci czekało weso-
łe miasteczko, malowanie buzi, loteria fanto-
wa, a występy muzyczne umilały wszystkim 
zebranym upływający czas. Na nowym boi-
sku do piłki nożnej i siatkówki nie zabrakło 
sportowych emocji. Każdy też miał okazję 
spróbować grochówki, bigosu i pysznych 
ciast, które upiekły mieszkanki Ciepielowic. 
Zabawa taneczna do późnych godzin noc-
nych zakończyła cały festyn.

Długa lista „dziękuję”

Nie sposób wyrazić ogromnej wdzięcz-
ności tym wszystkim, którzy pomogli w 
tworzeniu ciepielowickiego miejsca sportu 
i rekreacji. A są to: Henryk	 Dec (Zakład 
Usług Leśnych), Zbigniew	 Kostarkiewicz 
(RSP Wydrowice), Kazimierz	 Wochalski, 
Rodzina Szymaczewskich, rodzina Ma-
ciejewskich, Mateusz	 Dajczak	 (Trawniki 

Rolowane), Adam	Broj, Tadeusz	Olszew-
ski, rodzina Cisowskich, Andrzej	Krzywy, 
Tomasz	Mendel, Andrzej i Filip	Słomka, 
Teodor	 Gajda,	 Roman	 Letki,	 Krzysztof	
Węgliński,	 Karol	 Chmielewski,	 Dariusz	
Letki,	Mateusz	Dziedzic,	Michał	Augusty-
niak,	Julian	Letki,	Vanessa	Dziuk,	Domi-
nika	Romkowska,	Halina	 i	 Julia	Kowal-
czyk,	Tomasz	Madura,	Aleksandra	Krok,	
Błażej	 Bubel,	 Marian	 Chochorowski,	
Mirosław	 Zadrożny,	 Marcin	 Węgliński,	
Andrzej	Bienek,	Kazimierz	 i	Maciej	Wę-
glińscy,	 Paweł	 Małek,	Wiktor	 Kościelny,	
Roman	Panin,	Janusz	Gruszka	(Leśnictwo 
Dąbrowa), Bernard	Pudełko (tartak Felix), 
Waldemar	i	Marcin	Gierłach,	Piotr	Karcz,	
Wacław	Dec,	Mariusz	Konopa.

Dziękujemy!

Wrzoski mają swoje miejsce na wypoczynek

Obiekt oddany ludziom

Otwarcie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ciepielowicach

jest gdzie odpocząć!
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Aktualnie park w niczym nie przypo-
mina dzikiego, porośniętego miejsca 

w centrum wsi. To wszystko mogło się 
ziścić m.in. dzięki funduszom unijnym z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
XIX-wieczny obiekt otrzymał dofinanso-
wanie przeznaczone dla dziedzictwa przy-
rodniczego za pośrednictwem Partner-
stwa Borów Niemodlińskich. Oficjalnego 
otwarcia dokonał Wójt Gminy Dąbrowa 
– Marek	Leja	(już lata temu wielki zwo-
lennik „ucywilizowania tego miejsca) oraz 
jego poprzednik Ludwik	Juszczak. Uczy-
nili to w dość oryginalny sposób.

Były i obecny gospodarz gminy piłą 
przecinali sosnowy... konar. Bal o śred-
nicy ok. 15 cm oparty na dwóch kozłach 
stanowił bramę wejściową do parku 
(od strony ul. Niemodlińskiej). W ten 
niecodzienny sposób obaj panowie do-
konali „prawomocnego otwarcia”. Pro-
boszcz miejscowej parafii, ks.	Ryszard	
Wołowiec poświęcił obiekt, akcentując 
znaczenie i funkcję tego miejsca dla lo-
kalnego środowiska, mieszkańców oko-
licznych wsi oraz ich rodzin. Wartość 
prac rewitalizacyjnych to blisko 600 
000,00 zł z czego dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich to 360 000,00 zł. Pozostała kwota 
pochodzi z budżetu gminy. Od dnia ot-
warcia z dumą patrzymy, jak mieszkań-
cy całymi rodzinami spacerują po Parku 
Dworskim. I oto chodziło!

 (red)

Takiego parku pozazdrościć może każdy!

Dworsko i uroczyście w Chróścinie

dokończenie	ze	str.	� 
Boisko wielofunkcyjne posiada nawierzch-

nię asfaltową, ogrodzenie o wysokości 4 m i 
dwie bramy wejściowe. Obiekt jest dostoso-
wany dla osób niepełnosprawnych, ogólno-
dostępny i bezpłatny.   

Wniosek o dofinansowanie inwestycji 
został złożony w ramach ostatniego naboru 
ogłoszonego przez Partnerstwo Borów Nie-

modlińskich.  Projekt pod nazwą: „Zagospo-
darowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we 
Wrzoskach na cele rekreacyjno-sportowe” 
jest dofinansowany z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Zada-
nie zrealizowane od 14 maja do 14 lipca 2014 
roku. Wartość całej inwestycji: 267 493, 89 
zł. Wartość dofinansowania: 164 770,00 zł.

Możemy być dumni! Najbardziej spektakularna gminna inwestycja tego roku 
(bo największa to budowa kanalizacji w Żelaznej) została oficjalnie otwarta. 
Na uroczystości przybyły tłumy mieszkańców Chróściny i okolic. Dzięki zaan-
gażowaniu, wsparciu i przychylności Rady Gminy Dąbrowa oraz wójta Marka 
Lei, w połowie 2014 roku park został zrewitalizowany i odnowiony. Dzisiaj 
wygląda bardzo atrakcyjnie, a proces upiększania wciąż będzie trwał.
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            SPORT            

Bardzo baliśmy się inauguracji LZS 
Mechnice w IV lidze. Początki rze-
czywiście były trudne, ale też bardzo 
pechowe, bo chociaż w każdym meczu 
strzelaliśmy bramki, to nie udawało 
się zwyciężyć. Zła passa przerwana 
została w 5. kolejce i to od razu z przy-
tupem, ponieważ podopieczni Krystia-
na Golca rozgromili 6-0 Olesno.

Potem udało się zwyciężyć jeszcze sześ-
ciokrotnie i po 17 kolejkach plasujemy 
się na 11. miejscu, tracąc niewiele do 7. 
lokaty.  W grudniowym numerze podsu-
mowanie po rundzie jesiennej. Dopiero w 

11. kolejce pierwsze punkty stracił LZS	
Wrzoski, lider w B klasie (średnia niemal 
6 goli na mecz!). Awans którejś z naszych 
drużyn wydaje się przesądzony, bo póki co 
zajmujemy trzy czołowe miejsca.

LZS Mechnice w debiutanckim sezonie IV ligi radzi sobie dobrze

Mechnice dzielne, Wrzoski gromią

SALTEX	IV	LIGA
1. Polonia Głubczyce 17 39 35-17
2. Stal Brzeg 17 37 33-8
3. LZS Piotrówka 17 34 40-16
4. Olimpia Lewin B. 17 30 40-25
5. Chemik K-K 17 29 34-25
6. Śląsk Łubniany 17 28 25-21
7. TOR Dobrzeń Wlk. 17 26 29-27
8. Victoria Chróścice 17 25 34-32
9. Porawie Większyce 17 24 36-38

10. Czarni Otmuchów 17 22 24-29
11.	LZS	MECHNICE	 17	 ��	 �0-��
12. Sparta Paczków 17 21 25-25
13. Racławia Racławice 17 21 22-26
14. Start Namysłów 17 21 20-20
15. OKS Olesno 17 20 27-49
16. Pogoń Prudnik 17 19 21-25	
17. Orzeł Źlinice 17 11 16-37	
18. Piast Strzelce Op. 17 3 14-49	

Klasa	B;	grupa	Opole	V
1.	LZS	Wrzoski	 1�	 ��	��-1�
�.	LZS	Karczów	 1�	 �1	��-�0
�.	LZS	Sławice	 1�	 ��	��-1�
4. LZS Golczowice 13 22 31-36
5. Tempo Opole 13 21 40-27
�.	LZS	II	Mechnice	 1�	 1�	��-��
7. Zieloni Ligota Tuł. 13 18 24-33
�.	LZS	Żelazna	 1�	 1�	�1-�9
9. Victoria II Chróścice 13 17 37-33

10. LZS Komprachcice 13 17 28-22
11. LZS Niewodniki 13 14 21-35
12. LKS Chmielowice 13 6 16-38
13. LZS Świerkle 13 6 15-41
1�.	LZS	Skarbiszów	 1�	 �	 1�-��

TABELE
(stan	na	��.11.�01�	r.)

Kadr z meczu 10. kolejki w Źlinicach, gdzie nasi chłoipcy zwy-
ciężyli 3-2.

Mało kto  się spodziewał, że debiutu-
jąca w naszej gminie nowa dyscyplina 
sportu, jaką jest piłka ręczna, zyska 
taki poklask wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej Zespołu Szkół w Dąbrowie. 
Chociaż Sekcja Piłki Ręcznej, która 
działa przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry i Rekreacji w Dąbrowie zaledwie 
od czerwca tego roku, to uczestniczy 
w jej regularnych zajęciach ponad 
trzydziestka uczniów ZS w Dąbrowie 
i liczba chętnych z każdymi następny-
mi zajęciami systematycznie rośnie!

Pomysłodawcami i inicjatorami utwo-
rzenia Sekcji Piłki Ręcznej w gminie 

Dąbrowa są: Krzysztof	Kasperek  wie-
loletni zasłużony w środowisku sportu 
wiejskiego działacz sportowy, długoletni 
trener, instruktor piłki ręcznej, były sę-
dzia tej dyscypliny sportu i były zawod-
nik oraz Małgorzata	 Bucyk (nazwisko 
panieńskie Małecka), była zawodniczka 
piłki ręcznej grająca z sukcesami na po-
zycji bramkarki  m.in. w Olimpie Grod-
ków i LZS Biechów. Wychowanka duetu 
trenerskiego Marek	Antoniewicz i Bole-
sław	Moraczewski.

Organizatorzy zajęć w Dąbrowie mają 
nadzieję, że także w pozostałych szkołach 
gminy znajdą się chętni do nauki gry w pił-
kę ręczną, co jeszcze szybciej podniosło-
by poziom szczypiorniaka. - Moglibyśmy 
wtedy liczyć na wewnętrzną rywalizację 
pomiędzy szkołami, a tej w sporcie nigdy 
dosyć. Nie ukrywam, że liczymy także na 
wsparcie pana wójta, znanego wszystkim 
miłośnika sportu. Piękna hala w Dąbrowie 
to już wielki od niego prezent dla kochają-
cych sport - uważa Krzysztof Kasperek.

Mało kto wie, że na terenie gminy Dą-
browa mieszka wielu byłych zawodników 
i zawodniczek piłki ręcznej, m.in. z klu-
bów Olimp Grodków, Orlik Brzeg, LZS 
Biechów, czy LKS OSiR Komprachcice, 
co jeszcze bardziej konsoliduje to środowi-
sko w zakresie dalszego rozwoju handbal-
la w naszej gminie. Większość z uczest-
niczących w zajęciach dzieci i młodzieży 
szkolnej to pociechy byłych zawodników i 
zawodniczek. Wielu dorosłych mieszkań-
ców naszej gminy jest zainteresowanych 
utworzeniem drużyny oldbojów i oldbojek 
w piłce ręcznej. Zaplecze w postaci hali 
mamy doskonałe. Tylko grać i podnosić 
swoje umiejętności!

 (red)

W gminie Dąbrowa coraz więcej chętnych do uprawiania szczypiorniaka

Lubimy piłkę ręczną
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            SZKOŁY, PRZEDSZKOLA            

już trzeci rok odbywają się w Zespole 
Szkół w Dąbrowie zajęcia ceramiczne. 
Dlaczego? Ci, co choć raz wyczarowali 
coś z gliny wiedzą, że zajęcia cera-
miczne to przede wszystkim świetna  
i twórcza zabawa z przyjaznym mate-
riałem.

Podczas pierwszych jesiennych war-
sztatów, Katarzyna	 Urbaniak za-

chęcała do wyczarowania własnych mis i 
miseczek. Nie sposób bowiem wyobrazić 
sobie życie bez ceramicznych wyrobów 
użytkowych (na słodycze, zupę, biżuterię, 
płatki z mlekiem, fistaszki itp.).

Nowi uczniowie uczyli się metody 
wygniatania (szczypania) naczynia oraz 
podstawowego łączenia elementów – ku-
lek, wałeczków itp. Pozostali uczniowie 
doskonalili techniki ceramiczne poznając 
nowe możliwości materiału jak i narzę-

dzi do obróbki. Wszyscy, podczas pokazu 
i w kolejnych etapach pracy, poznawali i 
utrwalali nazewnictwo. 

Na takich warsztatach powstaje wiele 
ciekawych form przestrzennych o charak-
terze rzeźbiarskim. Dzieci pogłębiają wie-
dzę na temat kompozycji przestrzennej, 
harmonii, barw i faktur. Uwrażliwiają się 
na piękno i estetykę w sztuce.

Dodatkowym efektem zajęć, lecz nie 
najmniej ważnym, jest rozwój sprawno-
ści manualnej dzieci, siły rąk, wyobraźni 
przestrzennej, nauka koncentracji na wy-
konywanym zadaniu, ćwiczenie cierpli-
wości. Warsztatom przyświecają także 
cele terapeutyczne.

I tym razem, dzięki sprawnym rękom 
i nieograniczonej dziecięcej fantazji po-
wstały wyjątkowe prace, które ozdobią i 
upiększą mieszkanie. Cokolwiek znajdzie 

się w takiej misce i miseczce będzie sma-
kowało jak nigdy dotąd, ponieważ mają 
takie niepowtarzalne kształty i czarodziej-
skie formy. Renata	Planert	–	Palak

Zajęcia ceramiczne - to już trzeci rok!

Zaczarowane miseczki

W Polsce problemem próchnicy do-
tkniętych jest prawie 90% dzieci! 

U maluchów jest problemem społecz-
nym: 60% trzylatków i aż 85,4% sześcio-
latków cierpi na tę chorobę. Najlepszym 
sposobem edukacji jest nauka połączona 
z zabawą, dlatego również w tym roku do 
przesyłanych przedszkolom bezpłatnych 

pakietów materiałów edukacyjnych do-
dawane są liczne gry, zabawy oraz kon-
kursy z atrakcyjnymi nagrodami!

Nauczyciele w przedszkolach realizują 
zajęcia edukacyjnie na podstawie scena-
riuszy zajęć i materiałów multimedial-
nych, w których bohaterowie programu 
„Pastusie” i „Barney” uczą dzieci, jak 
prawidłowo dbać o ząbki oraz jak wal-
czyć z niedobrym „robaczkiem-próch-
niaczkiem”.

Sama edukacja w przedszkolu nie wy-
starczy, powinna być kontynuowana w 
domu. Dlatego rodzice również są zapra-
szani do aktywnego udziału w programie 
Akademii Aquafresh. Na stronie interne-
towej mogą znaleźć wiele ciekawych in-
formacji z zakresu dbania o higienę jamy 
ustnej małych pociech. 

W tegorocznej edycji Akademii Aqua-
fresh postanowiono ustanowić Rekord 

Guinnessa w największej liczbie osób 
myjących zęby w tym samym czasie. Re-
kord ustanowiono 30 września 2014 r. o 
godzinie 12:00. Przez 2 minuty 313 328 
dzieci w całej Polsce, w tym maluchy z 
naszych przedszkoli, szczotkowały ząb-
ki! Poprzedni rekord ustanowiono w In-
diach (177.000 ). 

Przedszkola, które wzięły udział w bi-
ciu Rekordu Guinnessa otrzymały spe-
cjalne certyfikaty. Podobne certyfikaty 
świadczące o uczestnictwie w ustana-
wianiu rekordu otrzymało każde dziecko, 
które wspólnie z innymi przedszkolaka-
mi w całej Polsce szczotkowało ząbki 30 
września.

 (r)

Profilaktyki nigdy dosyć

Rekord Guinessa przedszkolaków
Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny 
jamy ustnej realizowany w przedszkolach, a dodatkowo od tego roku w żłob-
kach. Akademia Aquafresh zyskuje uznanie poważanych instytucji takich, jak: 
Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej i Polskie Towarzystwo Studen-
tów Stomatologii. Zeszłoroczna, III edycja programu, objęła swoim zasięgiem 
5000 przedszkoli, czyli aż 470 000 dzieci! Przedszkole w Chróścinie bierze 
udział w tym programie od trzech lat. Z naszej gminy w tym roku udział wzięły 
także przedszkola z Dąbrowy i Prądów.
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ŻYCIE	 GMINY	 DĄBROWA miesięcznik 
informacyjny dla mieszkańców gminy Dą-
browa i nie tylko  Wydawca: GOKiR w 
Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. 
J. Sztonyka 56, tel. 77 464-10-10 w. 213, 
Nakład: 1500 egzemplarzy;  Strona	inter-

netowa: www.gokir.pl, www.gminadabrowa.pl, e-mail	 do	
redakcji:	 gokir@gminadabrowa.pl  Druk: Wydawnictwo 
Alia-Media, ul. Kwaśna 36;   Reklama:	 	 kolor	 1.	 strona	
-	�	zł	brutto/	1	cm2;	str.	�.,	11.	i	1�.	-	�,�0	zł	brutto/	1	cm2;	
strony	pozostałe	-	1,�0	zł	brutto/	1cm2.

            EKOLOGIA, WYCIECZKI           

W październiku zakończył się w Sła-
wicach X jubileuszowy Rajd „Spa-
cerkiem za miasto”. już po raz drugi  
(wcześniej w 2004 r.) szkoła w Sła-
wicach była organizatorem rajdu z 
tego cyklu, któremu patronuje Komi-
sja Szkolnych Kół Turystycznych przy 
Oddziale PTTK w Opolu.

W tegorocznym udział wzięło pięć 
szkół: PSP nr 1 i 28 w Opolu, PSP 

w Łubnianach, Publiczna Katolicka Szko-
ła Podstawowa w Opolu i oczywiście PSP 
w Sławicach. Razem setka uczniów.

Trasa rajdu wiodła z opolskiego Za-
odrza, wałami nad Kanałem Ulgi i następ-
nie wzdłuż Odry z przejściem pod mostem 
przy obwodnicy północnej do Sławic. 
Grupy prowadzili przewodnicy Opolskie-
go Oddziału PTTK.

Na mecie rajdu, którą stanowiła sala 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławicach, 
uczestnicy posilili się zupą i wzięli udział 
w konkursach - plastycznym i sportowym. 
Nagrody zwycięzcom konkursów wrę-
czył zaproszony na spotkanie z młodymi 
turystami Wójt Gminy Dąbrowa, Marek	
Leja.

Przygotowano wystawę znaczków 
rajdowych i prezentację o szkolnym 
podróżowaniu. A wszystko zakończyła 
turystyczna  piosenka. Przy dźwiękach gi-
tary rozbrzmiewało radosne zapewnienie: 
„choć lata młode szybko płyną wiemy, że 
nie starzejemy się!”

Barbara	Ottenbreit

Pod patronatem PTTK w Opolu

Spacerkiem za miasto, do Sławic

Z inicjatywy Wójta Gminy Dąbrowa 
Marka Lei odbył się pierwszy konkurs 
ekologiczny pn. „Edukacja + Segre-
gacja”, którego głównym celem jest 
kształtowanie zachowań proekolo-
gicznych wśród uczniów przedszkoli 
i szkół naszej Gminy. Pomysł wypa-
lił, nagrody były wspaniałe, a radości 
dzieciaków mnóstwo!

Przedszkolaków i uczniów postanowiono 
nagrodzić za wysiłek związany ze zbiórką 
surowców wtórnych – odpadów, które w 
wyniku wysegregowania nie trafią na skła-
dowisko odpadów, ale ponownie  zostaną 
wykorzystane w  całości lub części.

Zgodnie z regulaminem, w ramach kon-
kursu „Edukacja	 +	 Segregacja” nagro-
dzone były szkoły i przedszkola, które 
zbiorą łącznie najwięcej kilogramów bate-
rii, makulatury oraz puszek aluminiowych 
w przeliczeniu na 1 ucznia/przedszkolaka.

- Tutaj nie ma przypadku, czysta mate-
matyka i zwyciężali faktycznie najlepsi. 
Cieszę się, że uczycie się w ten sposób se-

gregacji śmieci - mówił do dzieci fundator 
nagród, wójt Marek	Leja.

W konkursie wzięło udział 5 placówek: 
Publiczne Przedszkole z Naroka i Dąbrowy 
oraz szkoły podstawowe z Naroka, Sławic 
i Dąbrowy. Rozstrzygnięcie odbyło się 21 
października w świetlicy wiejskiej w Na-
roku, gdzie w roli gospodarzy wystąpiło 

Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka 
w Naroku oraz Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Naroku. Po wy-
stępie artystycznym dzieci z przedszkola i 
szkoły z Naroka, wójt wręczył przedstawi-
cielom poszczególnych placówek pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody.

Klasyfikacja końcowa:
1. PP Narok        
2. PSP Sławice
 PSP Narok
3. PSP Dąbrowa
4. PP Dąbrowa

Dzieci uczą się segregować śmieci

Świadomość od małego
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            OSP, KSIĄŻKI, POŻEGNANIE            

Kolejna porcja książek. W naszej Gmi-
nie znajdują się 4 biblioteki: w Dąbro-
wie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej. 
Wszystkie polecane książki dostępne 
są przynajmniej w jednej z czterech 
naszych placówek! Tym razem tylko 
dla milusińskich i sympatyków komik-
sów. ZAPRASZAMy!

Tytuł: Martynka - Twoje dobranocki
Autor: Delahaye Gilbert

Ciekawe i pouczające przygody sympa-
tycznej dziewczynki wzruszają, bawią i uczą 
jej rówieśniczki na całym świecie. Pełne 
uroku, przyciągające uwagę ilustracje oraz 
dowcipny tekst tworzą niepowtarzalny, cie-
pły nastrój. Doskonały pomysł na prezent i 

pierwszą samodzielną lekturę dla dzieci, któ-
ra ich nie znudzi i rozwinie pasję czytania. 
W tym niezwykłym zbiorze znajdziecie aż 16 
wspaniałych opowiadań, idealnych do czyta-
nia przed zaśnięciem.

Tytuł: Gigant poleca
Autor:  praca zbiorowa

Seria komiksowa Disneya (I tom pt. 
„Jazda bez trzymanki”), opowiadająca 
o przygodach Kaczora Donalda, Myszki 
Miki i innych disneyowskich postaci. Wy-
dawana w postaci tomów. W latach 2001-
2005 kolejny tom ukazywał się co miesiąc, 
a od roku 2006 wychodzi ich rocznie 13. 
Jest bezpośrednią kontynuacją wydawa-
nej wcześniej serii „Komiks Gigant”. Po 
zebraniu całego rocznika z grzbietów ko-
miksów tworzy się obrazek. W piśmie pre-
zentowane są prace europejskich, zwłasz-
cza włoskich, rysowników. Są wśród nich 
między innymi: Massimo	Fecchi, Enrico	
Faccini, Flemming	 Andersen, Giorgio	
Cavazzano, Mardon	Smet, Miguel	Fer-
nandez	Martinez, Francesco	D’Ippolito, 
Guido	 Scala, Lara	 Molinari, Valerio	
Held, Roberto	Vian, Romano	Scarpa czy 
JoseAntonio	Gonzaez.

 (red)

Zapraszamy do bibliotek w Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej

Warto przeczytać Pożegnanie...
Trudno żegnać na zawsze Kole-
żankę, która jeszcze mogła być 
z nami…

 Z ogromnym bólem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci Te-
resy Kuli - długoletniego pracownika 
(33 lata pracy). Wielokrotnie nagra-
dzana za wkład pracy i zaangażowa-
nie. Od 2001 r. Teresa pracowała w 
Publicznym Przedszkolu w Chróści-
nie. Była nam wszystkim bliską, lubia-
ną, kochaną i szanowaną koleżanką. 
Bez reszty oddaną naszej społeczno-
ści przedszkolnej.Jej śmierć uczyniła 
pustkę w naszych sercach. Rodzinie i 
bliskim przekazujemy głębokie wyra-
zy współczucia.

Wierzę, że umiera się nie po to, by 
przestać żyć, lecz po to, by żyć ina-
czej. A myśl, że  Bóg zabiera człowie-
ka wtedy, gdy widzi, że zasłużył na 
niebo - pozwala choć na chwilę ukoić 
ból po nieobecności ziemskiej.

Teresa na zawsze pozostanie w 
naszych sercach.

Krystyna	Kuklak
dyrektor	PP	Chróścina	

nauczyciele,	pracownicy	admini-
stracyjno-obsługowi	PP	Chróścina

We wrześniu i październiku odnoto-
wano 16 zdarzeń na terenie naszej 
gminy. W Naroku strażacy z OSP Że-
lazna zorganizowali ćwiczenia w lesie 
z udziałem wszystkich jednostek oraz 
jRG 2 Opole. 

Wrzesień

-	 1.09: Wypadek dwóch samochodów 
osobowych na DK 46. OSP Wrzoski wraz 
z JRG 2 Opole wyjechały do zdarzenia o 
godz. 17.28.
-	�.09: Wypadek drogowy na DK 46 kie-

runek Niemodlin za Dąbrową. OSP Dąbrowa 
wraz z JRG 3 Niemodlin wyjechały o 12.19.
-	�.09: Wypadek drogowy w Naroku na 

ul. Wiejskiej. OSP Żelazna wyjechała do 
zdarzenia o 09.08.
-	�.09: Palące się suche trawy w Naroku 

na ul. Odrzańskiej. OSP Narok wyjechała 
do zdarzenia o17.50.

-	1�.09: Alarm monitoringu przeciwpo-
żarowego w restauracji Słociak w Sławi-
cach. OSP Sławice  wyjechała do zdarze-
nia o 07.53.
-	1�.09: Wypadek samochodu osobowego 

oraz dwóch motocyklistów na  DK 46 przed 
węzłem A4 Prądy. OSP Dąbrowa wraz z JRG 
3 Niemodlin wyjechały o 17.33.
-	1�.09: Wypadek samochodu ciężarowe-

go na autostradzie A4. OSP Dąbrowa wraz z 
JRG 3 Niemodlin wyjechały o 18.21.
-	 1�.09: Wypadek trzech samochodów 

osobowych na DK 46. OSP Wrzoski i JRG 2 
Opole wyjechały do zdarzenia o 6.24.
-	19.09: Fałszywy alarm w Ciepielowi-

cach. Palące się płody rolne. OSP Dąbro-
wa wyjechała do zdarzenia o 18.58.

Październik

-	�.10: Palące się śmieci pomiędzy Dą-
brową a Sokolnikami. OSP Dąbrowa wy-
jechała do zdarzenia o 20.10.

-	 10.09: Fałszywy alarm we Wrzoskach. 
Palące się coś za restauracją na polach. OSP 
Wrzoski  wyjechała do zdarzenia o 18.33.
-	 11.10: Wypadek drogowy dwóch sa-

mochodów na DK 46 przed węzłem A4. 
OSP Dąbrowa wraz z JRG 3 Niemodlin 
wyjechały o godz. 05.34.
-	 1�.10: Wypadek samochodu osobo-

wego na DK 46 za stacją benzynową koło 
Wrzosek. OSP Wrzoski wyjechała do zda-
rzenia o 5.17.
-	 ��.10: Ćwiczenia w Naroku o temacie 

zwalczania pożarów w lasach. Strażacy z 
OSP Dąbrowa, Chróścina, Narok, Sławice, 
Wrzoski, Żelazna i JRG 2 Opole uczestni-
czyli w trzygodzinnych ćwiczeniach.
-	�0.10: Otwarcie mieszkania na prośbę 

policji w Lipowej. OSP Dąbrowa wyje-
chała do zdarzenia o 21.05.
-	�1.10: Wypadek drogowy na  DK 46. 

Fałszywy alarm. OSP Wrzoski wyjechała 
do zdarzenia o godz. 10.54.
Strażacy	 z	 gminnych	 jednostek	 OSP	

dziękują	 członkom	 OSP	 Żelazna	 za	
przygotowanie	ćwiczeń	gminnych	w	Na-
roku.

(kw)

Kronika strażacka: IX - X 2014 r.

Ratowali i ćwiczyli w... lesie



Kategoria pięcio-sześciolatków - dziewczynki.

Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy I-III - dziewczynki.

Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI - dziewczynki.

Kategoria Gimnazja - dziewczynki.

Kategoria seniorzy (open) - kobiety.

Kategoria pięcio-sześciolatków - chłopcy.

Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy I-III - chłopcy.

Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI - chłopcy.

Kategoria Gimnazja - chłopcy.

Kategoria seniorzy (open) - mężczyźni.

Laureaci VII BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

Open - mieszkanki Gminy Dąbrowa

Open - mieszkańcy Gminy Dąbrowa


