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Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

mieszkańcom naszej Gminy
składam serdeczne i szczere życzenia.

Niech nadchodzące Święta
będą niezapomnianym czasem

spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Niech mijają w spokoju, radości,

wśród Rodziny, Przyjaciół
oraz wszystkich Bliskich Państwu osób.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem

życzę dużo zdrowia, szczęścia
i wiecznego uśmiechu.

Niech nie opuszcza Was pomyślność
i spełniają się najskrytsze marzenia.

Te malutkie, i te ogromne.
Dzisiaj, jutro i zawsze!

Wójt Gminy Dąbrowa
MaRek Leja

Magiczny czas Świąt!
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LZS	Mechnice	zagra	wiosną	w	PP!
Czarni	Otmuchów (IV liga) nie dali rady 

naszemu LZS	Mechnice (okręgówka), prze-
grywając 2-3 w 1/16 Wojewódzkiego Pucharu 
Polski! 9	marca	�013	r. podopieczni Krystia-
na	Golca zagrają o awans do najlepszej ósemki 
w województwie. Przeciwnikiem będzie 
trzecioligowa	Leśnica. Na	stronie	6.	relacja	
i	zestaw	par	1/8	finału	Wojewódzkiego	Pu-
charu	Polski.
Akcja	Zima	�01�	/�013
Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej w Dąbro-

wie informuje, że w związku ze zbliżającą 
się zimą zawiadomiono  wszystkich sołty-
sów Gminy Dąbrowa o konieczności zgła-
szania osób narażonych na niebezpieczne 
skutki zimy w celu zapobiegania ewentual-
nym zagrożeniom. O czujność prosimy nie 
tylko sołtysów.
Gmina	w	samym	czubie!
Spośród 71 gmin województwa, Dą-

browa znalazła się na 6.	miejscu w kla-
syfikacji najlepiej segregujących odpady, 
z wynikiem 24,85 kg/rok/mieszkańca! 
W Województwie Opolskim średnia ilość 
odpadów opakowaniowych w przeliczeniu 
na mieszkańca wyniosła w 2011 r. 16,1 kg/
rok. Więcej	o	odpadach	na	str.	7.

Zuzia	w	Filharmonii	Opolskiej
Zuzanna	Letka ze Studia Piosenki dzia-

łającego przy Gminnym Ośrodku Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie, zaśpiewała w kon-
cercie finałowym XVI	Mikołajkowego	Fe-
stiwalu	Piosenki	Dziecięcej. Koncert odbył 
się 6 grudnia 2012 r. w sali koncertowej Fil-
harmonii Opolskiej. Więcej	na	str.	5.
Kiermasze	w	Sławicach	i	Chróścinie
2 grudnia, w PSP w Sławicach odbył się 

XI Kiermasz Adwentowy. Rodzice, miesz-
kańcy i goście przybyli zakupić wieńce ad-
wentowe, stroiki i świąteczne dekoracje. 
Z kolei w Chróścinie zorganizowano kier-
masz bożonarodzeniowy. W sali gimnastycz-
nej Zespołu Szkół stanęły stoiska z wypieka-
mi, żurkiem w chlebie, swojskim smalcem, 
stroikami, świątecznymi ozdobami i kartka-
mi oraz książkami. Więcej	na	str.	10.
Pogodna	w	Karczowie
Gmina nam się rozrasta! Nie może być 

inaczej, skoro znowu donosimy o powstaniu 
nowej ulicy. Przed miesiącem w Ciepielowi-
cach zaistniała Słonecznikowa, teraz w Kar-
czowie ulica Pogodna. Z dobrze poinfor-
mowanych źródeł wiemy, że w Karczowie 
szykuje się nam także ulica Miodowa, choć 
na razie informacja to tylko nieoficjalna. 

Newsletter Gminy Dąbrowa

Brawo ZUZIA!
Życząc wszystkim naszym mieszkańcom pięknych Świąt Bożego Narodze-
nia zapraszamy na ostatni w tym roku rajd po gminnych wydarzeniach. 
A działo się sporo, o czym szerzej poniżej i na innych stronach „ŻGD”.

Jak rośnie sala gimnastyczna w Dąbrowie...

Jak się zmienia
ORLIK

w Chróścinie...

GMINNe INwestytCJe w 2012 rokU - wIĘCeJ NA str. 2-5

w ostatnim numerze 2012 roku pokazujemy mieszkańcom, co inwestycyj-
nie udało się zrobić w Gminie. Z prawej orlik jeszcze niedawno porośnięty 
chaszczami... U dołu dźwigająca się ku górze sala gimnastyczna w Dąbrowie. 
Zdjęcia pochodzą z okresu wrzesień - listopad 2012 r. Na stronie obok tekst 
i zdjęcia z kolejnych inwestycji. Na stronie 4. o figurkach Jana Nepomuce-
na. obydwie (z Chróściny i Dąbrowy) odrestaurowane powróciły w blasku na 
swoje miejsce. Na str. 5. o końcówce prac przy placu zabaw w Naroku.
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Boisko w sławicach

Wielofunkcyjne boisko przy PSP w Sła-
wicach oficjalnym przecięciem wstę-

gi oddali do użytku Wójt Marek	Leja, Prze-
wodniczący Rady Gminy Piotr	Wieczorek 
i nowy sołtys Sławic Janusz	Warsitz. Pro-
boszcz tamtejszej parafii Piotr	Kondziela 
obiekt poświęcił, zaś dzieci, rodzice, urzęd-
nicy i radni sprawdzili murawę w trzech 
dyscyplinach sportowych (piłce nożnej, ko-
szykówce i siatkówce). W ramach dużych 
projektów, z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Urząd Gminy wystarał się na 
ten cel ok. 216 tys., uzupełniając środkami 
z budżetu gminy (ok. 116 tys.).

orlik w Chróścinie

Prace przy Orliku w Chróścinie ruszyły 
we wrześniu. Koszt inwestycji to pra-

wie 1,4 mln zł, z czego 653 000,00 zł  po-
chodziło z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
a 13 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego. Budowę odwie-
dzaliśmy na różnych etapach. Także wtedy, 
gdy wokół roiło się od potężnych koparek, 
a w głębokim dole pracowano nad systemem 
odwodnienia. Mogliśmy zatem z bliska zo-
baczyć to, czego zwykły śmiertelnik nigdy 
nie uświadczy. Montowany na naszym Or-
liku Wavin	Q-Bic w zależności od potrzeb 
przyjmie rolę podziemnego zbiornika na 
wodę deszczową. W przypadku przeciążenia 
sieci kanalizacyjnej i braku naturalnych od-
biorników pełnił będzie funkcję zbiornika, 
z którego deszczóka wsiąknie w grunt. Nie 
doświadczymy więc horroru z 16 paździer-
nika, gdy ulewny deszcz spadł na murawę 
stadionu Narodowego w Warszawie i mecz 
Polska	-	Anglia należało przełożyć! Podob-
ne rozwiązania do naszego zastosowano 
m.in. na Stadionie Miejskim we Wrocła-
wiu, Motoarenie Toruń, Torze  Lodowym w 
Ośrodku Sportów Zimowych w Zakopanem 
oraz na Stadionie Olimpijskim w... Berlinie. 

Nasz Orlik ma boisko piłkarskie o na-
wierzchni z trawy syntetycznej. Ogrodzone, 
wyposażone w piłkochwyty i trwale mon-
towane do podłoża dwie bramki. Jest także 
boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki 

siatkowej. Ogrodzone, wyposażone w trwale 
montowane kosze do koszykówki i komplet 
wyposażenia do piłki siatkowej. Nie brakuje 
także budynku sanitarno-szatniowego. Ca-
łość jest oświetlona kompleksem 10 słupów.

sala gimnastyczna 
w Dąbrowie

Koniec inwestycji zaplanowano na 30 
października 2013 roku, ale postęp prac 

przy budowie sali przy ZS w Dąbrowie idzie 
błyskawicznie. Rośnie nam obiekt o po-
wierzchni  użytkowej 1274,97 m2, pierwszy 
pełnowymiarowy w Gminie, który pomie-
ści do 200 osób. Koszt to ponad 3,5 mln zł. 
1,064.800 mln zł będzie pochodzić ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sala wraz 
z łącznikiem będzie przystosowana do ćwi-
czeń gimnastycznych oraz gier (na przepi-
sowej pełnowymiarowej powierzchni) pił-
ki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa 
oraz wyposażona w 4 kosze treningowe do 
koszykówki na ścianach bocznych i drabin-
ki gimnastyczne. Powstanie zaplecze sali 
w łączniku z magazynem na sprzęt sporto-
wy, zaplecze szatniowo-sanitarne, pomiesz-
czenie trenera, pokój nauczycielski oraz 
salka kultury fizycznej.

Nowe lampy

To efekt wieloletnich i ciężkich nego-
cjacji zakończonych sukcesem Gminy. 

Modernizacja polegała na wymianie dotych-
czasowych zużytych opraw na nowe, ener-
gooszczędne. Przed modernizacją na terenie 
gminy były 769 oprawy, będące własnością 
Tauronu i 102 należące do Gminy Dąbrowa. 
Dowieszono 181 opraw, co łącznie daje 1052 
nowe lampy na terenie 15 naszych sołectw. 
Modernizacja objęła tylko oprawy na istnie-
jących słupach energetycznych. Dobudowy 
nowych słupów oświetleniowych wiążą się 
z tworzeniem oddzielnego projektu, uzy-
skaniem pozwoleń na budowę, warunków 
podłączenia - jest to zadanie inwestycyjne fi-
nansowane z budżetu Gminy, jak ta przy ul. 
Wodociągowej w Dąbrowie, gdzie zamonto-
wano 8 słupów stalowych z zamontowanymi 
energooszczędnymi lampami.

Na boisku
w sławicach już grają

wymiana lamp przebiegła sprawnie
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w poprzednim numerze pisaliśmy, 
że chróściński Jan Nepomucen wró-
cił do domu. 2 grudnia został uro-
czyście poświęcony przez probosz-
cza ryszarda wołowca. tydzień 
później na swoje miejsce, również 
pięknie odnowiony, powrócił Nepo-
mucen z Dąbrowy. Było równie uro-
czyście.

Na tę okoliczność odprawiona została 
piękna msza przez proboszcza Marci-

na	Bonka, który przy siarczystym mrozie 
i w obecności wielu mieszkańców Gminy, 
także wójta Marka	 Lei i jego zastępcy 
Erwina	Marsolka, dokonał poświęcenia 
figurki.  Przy okazji podziękował włoda-
rzom gminy, że w tych trudnych czasach 
potrafili znaleźć środki na renowację figu-
rek. A że są obecnie tak ładne, spora w tym 
zasługa także konserwator Doroty	 Gry-
czewskiej (na zdjęciu z Nepomucenem 
z Dąbrowy kilka dni przed ponowną wpro-
wadzką do kapliczki). Pani konserwator 
zdradziła nam nieco kuchni ze swojej pra-
cy nad obydwoma Nepomucenami.

Figurka z Chróściny była w dużo gor-
szym stanie. Zaatakowana grzybem, częś-
ciowo przypalona, chyba zniczem. Nie 
dziwmy się, zrobiona z lipowego drzewa 
dużo szybciej niszczała od tej z Dąbrowy, 
wykonanej z mocnego dębu. Figurek drew-
nianych nie jest zbyt wiele, ale też gdy je 
robiono, nie myślano, aby były na wieki, 
bo przecież w przeciwnym razie zdecydo-
wano by się wykuwać je w kamieniu. A gdy 
drewno niszczało, ludzie własnym sposo-

bem próbowali naprawiać Nepomucenów, 
kilka razy na przykład przemalowując. Nie 
fachowo, ale też nie można mieć pretensji, 
robili to w dobrej wierze.

Pracę nad obydwoma figurkami rozpo-
częłam od odtrucia, czyli zdezynfekowania 
specjalnym preparatem. Następnie nale-
żało je delikatnie i powoli oczyszczać. Tak 
długo, aż dotarłam do warstwy pierwotnej. 
Tak delikatnie, aby słabe drewno się nie 
rozpadało. Po oczyszczeniu wzmacniałam 
figurki.

I tu więcej kuchni Doroty Gryczew-
skiej.

Kupiłam 200-litrowy... kosz na śmieci, 
który wyścieliłam folią, a między nią i ko-
szem wsypałam piasek. Nepomucena wło-
żyłam do kosza. Pomiędzy figurką a folią 

znajdował się impregnat. W takim stanie 
figurka leżała około miesiąca, zanurzona 
w roztworze żywicy akrylowej. A potem 
przyszedł czas na suszenie, wzmocnienie, 
gruntowanie i wreszcie na koniec polichro-
mia (ozdabianie malarskie) oraz złocenie. 
Proces renowacji trwał kilka miesięcy.

Dąbrowski Nepomucen był w lepszym 
stanie, ale wymagał za to rekonstrukcji 
obydwu dłoni i zrobienia nowej podstawy, 
także dębowej. Takie sprawy zawsze dro-
biazgowo należy konsultować z Opolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Tutaj nie ma żadnej „partyzantki”!

Efekt pracy pani konserwator każdy 
może zobaczyć na własne oczy w Chróści-
nie, Dąbrowie i na naszych zdjęciach.

Wysłuchał	dk

skĄD pIeNIĄDZe NA FIGUrkI?

NEPOMUCEN	w	Chróścinie:
- 8.000 zł ze środków Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków;

- 9.000 zł ze środków Samorządu  
Województwa Opolskiego;

- �7.97� zł z budżetu Gminy;
-	��.97� zł. łączny koszt konserwacji

NEPOMUCEN	w	Dąbrowie:
- 15.000 zł dofinansowanie ze środ-

ków Opolskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków

- 17.000 zł ze środków Powiatu Opol-
skiego

- ��8 zł z budżetu Gminy
- 3�.��8	zł łączny koszt konserwacji  

figury
-	8.�70 zł remont kapliczki sfinanso-

wany ze środków budżetu Gminy.

Dorota Gryczewska - konserwator figurek z Chróściny i Dąbrowy

Figurki wróciły

Proboszcz parafii w Dąbrowie moment po poświęceniu kapliczki i figury Św. Jana 
Nepomucena.

Wójt i proboszcz parafii w Chróścinie 
przecinają wstęgę przed odrestaurowaną 
kapliczką.
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Czym byłyby 6 grudnia 2012 roku  bez Świętego  Mikołaja? 
Czyż nie o tym właśnie marzymy? 

MIKOŁAJU, MIKOŁAJU, KOCHAM CIĘ OGROMNIE,
JEŚLI BĘDZIESZ W DĄBROWIE,

NIE ZAPOMNIJ O MNIE!!!

Od rana wypatrywaliśmy gościa, nasłuchiwaliśmy Jego kro-
ków i dźwięku dzwoneczków. Na gazetce szkolnego koryta-

rza prezentowały się wspaniałe portrety Mikołaja. Radości nie było 
końca, gdy zebrani w sali gimnastycznej uczniowie klas 1-3 Szkoły 
Podstawowej w Dąbrowie ujrzeli Szacownego Gościa w pięknym, 
czerwonym stroju. Uczniowie powitali Go gromkimi brawami 
i wesołymi okrzykami. Spotkanie przebiegało w miłej, radosnej 
atmosferze. Były wspólne tańce, zagadki i zabawy. Każde dziecko 
otrzymało od Mikołaja paczkę, a ten magiczny moment uwiecz-

niła fotografia. Mikołaj obiecał nam wszystkim, że jeśli będziemy 
grzeczni, to odwiedzi nas ponownie z ogromną przyjemnością… 
za rok. Renata	Planert	–	Palak

Kochany Mikołaju, przybądź z dalekiego kraju

Nie zapomniał!

Zuzanna Letka ze studia piosenki działającego przy Gminnym ośr odku kultury 
i rekreacji w Dąbrowie, zaśpiewała w koncercie finałowym XVI Mikołajkowego 
Festiwalu piosenki Dziecięcej. koncert odbył się 6 grudnia 2012 r. w sali kon-
certowej Filharmonii opolskiej. 

W eliminacjach, które odbyły się 20 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Opolu, wzięło udział 41 uczniów opolskich szkół podstawowych. Wyłoniono 

13 osób do koncertu finałowego. w tym naszą Zuzę.To nie koniec wyróżnień, bowiem 
już 13 stycznia będzie można posłuchać finalistów na głównej scenie koncertu podczas 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Opolu.

Organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu od 1997 roku  konkurs, 
adresowany jest do uczniów opolskich szkół podstawowych. Jego głównym celem jest 
promowanie dziecięcej aktywności artystycznej.

 Magda	Janoszka

Zuzanna Letka zaśpiewała w Filharmonii Opolskiej!

Nasza mała laureatka

II Szkolny Dzień Życzliwości 

world Hello Day
Listopad w narockiej podstawówce  
upłynął pod hasłem „tylko szlachet-
ne czyny są trwałe”. pod tym hasłem 
uczniowie przygotowywali się do 
obchodów „Dnia Życzliwości”. pod 
okiem pedagoga Małgorzaty kolanko 
uczestniczyli w warsztatach na temat 
dobrych manier i życzliwości wobec 
innych.

Klasa I pod okiem wychowawcy 
i przy pomocy rodziców uczestni-

czyła w konkursie „Mistrz Grzeczności”. 
Uczniowie wykonywali ordery życzliwo-
ści, najpiękniejsze życzenia i pozdrowie-
nia oraz wybierali uczniów życzliwych w 
szkole. 21 listopada odbył się apel pod-
sumowujący działania, przedstawiający 
najżyczliwszych uczniów, którym przy-
znano nagrody. Uczniowie poznali krót-
ki rys historyczny „Dnia Życzliwości” 
nazwanego przez dwóch Amerykanów 
„World Hello Day”. Idea życzliwości zo-
stała doceniona przez 31 noblistów: m.in.  
Lecha Wałęsę , Jana Pawła II i Matkę Te-
resę z Kalkuty.

 Wyróżnione osoby życzliwe to: Gabi-
sia	Urbana (kl.I), Paulina	Kijowska (II), 
Marta	Angel	(III), Karolina	Mazur i Ju-
lia	Szymańska (IV), Karolina	Graca (V) 
i Jessika	Glombek (VI).

Wszyscy zebrani obiecali nie zapominać 
czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, 
przepraszam, dzień dobry i do widzenia.

MK
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            PIŁKA NOŻNA, SZKOŁA           

LZs Mechnice, na co dzień rywalizujący w klasie 
okręgowej, odniósł spory sukces. Za taki należy 
uznać awans podopiecznych krystiana Golca do 
1/8 finału wojewódzkiego pucharu polski. Naj-
lepszy zespół w Gminie Dąbrowa 3-2 ograł IV-li-
gowych Czarnych otmuchów. w kolejnej rundzie 
wylosowaliśmy trzecioligowy LZs Leśnica.

Mecz przebiegał zgodnie z założeniami trenera Golca. 
- Do 70 minuty byliśmy lepsi. W końcówce osłabliśmy, 

ale mam wąską kadrę i młodych chłopaków. Z Czarnymi 
świetnie zagrało trzech juniorów: bramkarz Jakub Koczwań-
ski oraz w polu Tomasz Szopa i Łukasz Brzeziński. Krzysztof 
Niedworok pracował, więc mógł zagrać dopiero od II poło-
wy. Wszedł i strzelił gola! - opowiada trener. - Dwa tygodnie 
przed rudną wiosenną gramy w 1/8 finału z Leśnicą. Dla 
chłopaków to mecz sezonu, więc o zaangażowanie będę 
spokojny. Przypomnę jeszcze, że w Leśnicy kiedyś gra-
łem przez półtora roku. Zestaw	par	1/8:	LZS	Mechni-
ce	-	LZS	Leśnica, Śląsk Łubniany - Polonia Głubczyce, 
GLKS Kietrz - Odra Wodzisław, Źródło Krośnica - Start 
Namysłów, Małapanew Ozimek - Piast Strzelce Opolskie, 
Chemik Kędzierzyn-Koźle - Odra Opole, Walce - Staro-
wice, Orzeł Źlinice - Swornica Czarnowąsy.

Przypomnijmy, że przed rokiem w 1/8 finału Mechnice 
odpadły po karnych z Chróścicami, a przecież gola wyrów-
nującego straciliśmy w 120. minucie.

Podsumowując rundę jesienną „Mechnicki Niedzielnik 
Sportowy” przyznał nagrody: Krzysztofowi	Niedworokowi 
(pewny punkt zespołu - najwięcej minut na boisku w run-
dzie), Denisowi	Gleinertowi (najlepszy zawodnik) i Damia-
nowi	Kampie (wyróżnienie od trenera). (r)

LZS Mechnice wyeliminował z PP IV-ligowy Otmuchów i wiosną zagra w 1/8 z Leśnicą

sukces chłopców Golca

Denis Greinert (z prawej) w biegowym pojedynku z piłkarzem Czarnych 
Otmuchów. W tej akcji i w całym meczu nasi górą!

Fot. M. Matkowski

Działalność turystyczna w Zespole 
szkół w Chróścinie ma już wieloletnie 
tradycje. od 1998 roku działa przy 
chróścińskiej placówce szkolne koło 
krajoznawczo-turystyczne „trAMp-
ek”, którego założycielem i opieku-
nem jest nauczyciel geografii kry-
stian Iwański. w ramach działalności 
koła organizowane są  liczne imprezy 
turystyczne: coroczny krajoznawczy 
rowerowy obóz wędrowny Absol-
wentów (krowA), zimowe wyjazdy 
na narty, rajdy rowerowe i piesze.

Jednak turystyka w chróścińskiej szkole 
to nie tylko działalność „TRAMP–KA”, 

to również wycieczki klasowe. Ostatnią 
z nich był wyjazd klas pierwszych gimna-
zjum do Kopalni Soli w Bochni i Krakowa. 
Zjazd górniczą windą na głębokość ponad 

300 m, zwiedzanie multimedialnej trasy 
turystycznej opowiadającej dzieje kopalni, 
podziemna dyskoteka i rozgrywki sporto-
we na wykutej w skale sali gimnastycz-
nej, a przede wszystkim nocleg w kopal-

nianych korytarzach, na długo pozostaną 
w pamięci uczestników. Nie zapomną też 
pewnie o dodatkowych atrakcjach: świet-
nej zabawie w Parku Wodnym, spacerze 
po Wawelu i przepięknym Starym Mieście 
w Krakowie. Zgodnie ze słowami „Świat 
jest wspaniałą książką, z której Ci, co ni-
gdy nie oddalili się od domu, przeczytali 
tylko jedną stronę” trzeba i warto podró-
żować. K.	Iwański

Uczniowie z Chróściny na turystycznym szlaku

podziemne atrakcje
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            SAMORZĄD - NASZE SPRAWY            

Na stronie Urzędu Gminy 
(www.gminadabrowa.pl) wid-
nieje zakładka „Pytania do 
Wójta”. Marek Leja odpowiada 
tam na wątpliwości mieszkań-
ców. ponieważ nie wszyscy 
korzystają z Internetu, konty-
nuujemy prezentację najcie-
kawszych pytań i odpowiedzi. 
tym razem wójt odniesie się 
do najbardziej „palącej” obec-
nie sprawy, czyli gospodaro-
wania śmieciami.

pytANIe: Witam, mam zastrzeżenia co do ,,Śmieci po nowemu’’. 
Chodzi o to, że moje gospodarstwo C wywozi śmieci raz w miesiącu pła-
cąc przy tym 23 zł. i taki wywóz mi wystarcza. Jeżeli będę musiała wy-
stawiać co dwa tygodnie kosz, to on będzie praktycznie pusty chyba, że 
nie będę segregować śmieci, które trafią do 120 l pojemnika. Mam piec 
na drzewo więc mam bardzo mało popiołu, reszta śmieci jest segrego-
wana, więc taki wywóz jaki mam teraz mi wystarcza, nie mam zamiaru 
ponosić większych kosztów z tym związanych. Z poważaniem.

Mieszkanka Niewodnik
pytANIe: Witam Pana Zbliża się koniec roku, więc konieczne będzie 

podjęcie uchwały dot. gospodarowaniem odpadami. Proszę o informację 
wg jakiego kryterium (ilość osób, powierzchnia mieszkania itp.) zgodnie 
z ustawą będą naliczane opłaty. Czy zostało już to ustalone ? czy może 
tak jak w Gminie Opole należałoby przeprowadzić głosowanie wśród 
mieszkańców Gminy?  Mieszkanka karczowa
ODPOWIEDź: Na wstępie jeszcze raz przypominam: zmiany	w	syste-

mie	odbioru	śmieci	nie	są	moim	pomysłem	ani	Gminy. Sejm Polski zade-
cydował, że od lipca 2013 roku Gminy mają przejąć „opiekę” nad śmieciami 
i wyposażył  nas w ustawę, która budzi wielkie emocje i kontrowersje. Usta-
wa daje możliwość naliczania opłaty śmieciowej od mieszkańca, od zuży-
tej wody, od powierzchni nieruchomości lub od nieruchomości ryczałtowo. 
Żadna z tych metod nie jest zdaniem większości dobra, bo nie wiąże opłaty 
z ilością produkowanych śmieci, ani z wielkością usługi (jak było do tej 
pory). Wiele gmin protestuje lub nie uchwala żadanych prawem uchwał, tak, 
aby to Wojewoda narzucił gminom ostateczne rozwiązanie. My zdecydo-
waliśmy się na dosyć karkołomne rozwiązanie, by podjąć uchwałę, według 
której naliczenie następowałoby na podstawie ryczałtu za gospodarstwo 
(ale ryczałt jest uzależniony od wielkości gospodarstwa związanej z liczbą 
mieszkańców). Karkołomne, bo większość prawników uważa, że ta metoda 
łączy dwa rozwiązania (od gospodarstwa i od liczby mieszkańców), co jest 
niezgodne z ustawą. Dochodzą do nas jednak głosy, że ustawa miałaby być 
w tym względzie zmieniona i być może nasze rozwiązanie uzyska akcepta-
cję nadzoru Wojewody. Ryczałt dobraliśmy tak, aby powiązać go z liczbą 
wywozów i kosztami związanymi z odbiorem worków z posegregowany-
mi śmieciami i tak, by opłata nie odbiegała znacząco od dotychczasowych 
opłat. Jeżeli nie uzyskamy na to zgody, będziemy musieli dokonać zmian 
w uchwałach i naliczać najprawdopodobniej od osoby (metoda ta jest wybie-
rana przez większość jako najmniejsze zło). 
A	teraz	konkretnie	odniosę	się	do	pierwszego	pytania: Przedstawiona 

liczba wywozów i ich częstotliwość to absolutne minimum. Wiedząc, że pra-
wie połowa rodzin 3 i 4-osobowych korzysta tylko z jednokrotnego wywozu 
w miesiącu, to taką częstotliwość zaproponowaliśmy. Choć zdajemy sobie 
sprawę, że pozostałe rodziny z tej grupy domówią sobie dodatkowo kosz co 
dwa tygodnie, jak mieli do tej pory (obliczenia na końcu tekstu). Natomiast 
nie do przyjęcia jest, że gospodarstwa z grupy C (od 5 do 7 osób) korzystają z 
wywozu tylko raz na 4 tygodnie. W ogóle, tak naprawdę nie ma o co kruszyć 

kopii, bo jeśli nie przejdzie nasze rozwiązanie, to będzie pani (Gospodarstwo 
C) musiała zapłacić nie �3	zł, ale kwotę od ilości osób, czyli 65	zł	(5 osób 
w rodzinie) lub 78	zł (6 osób w rodzinie) lub 91	zł (7 osób w rodzinie). I ta 
opłata nie jest już w żaden sposób powiązana z liczbą wywozów (najczęściej 
inne Gminy proponują „jak leci” wywóz raz na dwa tygodnie). Może pani 
sobie również policzyć swoją opłatę przy zastosowaniu innych metod: od 
metra kwadratowego domu (w Opolu propozycja była 0,55 zł za 1 m2) lub 
od zużytej wody miesięcznie (w Opolu propozycja 5,20 zł za 1 m3) . Jak by 
nie liczyć, nasza propozycja jest zdecydowanie korzystniejsza. Natomiast 
segregować i tak pani musi, bo inaczej stawki tak w naszym rozwiązaniu, jak 
i w opłacie od osoby, są podwójne. Oczywiście nie dał nam rząd  narzędzi 
jak to skutecznie sprawdzać, ale na pierwszej deklaracji trzeba zaznaczyć, 
czy pani będzie segregować śmieci, czy nie. 

Teraz jeszcze obiecane obliczenie np. dla rodzin 3 i 4-osobowych, które 
do tej pory korzystały z wywozu 120 l co dwa tygodnie. Te rodziny będą 
mogły jak dotychczas domówić dotykowy wywóz, co pozwoli im zachować 
dotychczasowy standard wywozu. Ten dodatkowy koszt to ok. 17	zł., czyli 
np. rodzina 4-osobowa zapłaci za co-2 tygodniowy wywóz �6+17=�3	zł (do-
tychczas koszt wynosił niecałe 40 zł). Oczywiście uchwała o usługach do-
datkowych przewiduje również możliwość zwiększenia sobie pojemników 
(z 80 na 120 l i 120 l na 240 l).

I na koniec: proszę	o	cierpliwość	i	wyrozumiałość. Cała akcja wyjaś-
niająca zasady wywozu śmieci, naliczania opłat, wypełniania deklaracji 
nastąpi w marcu i kwietniu, po uzyskaniu ostatecznych rozwiązań za-
twierdzonych przez wojewodę (nowe zasady mają obowiązywać dopiero 
od lipca, a biorąc pod uwagę protesty społeczne i samorządowe może 
dojść jeszcze do kilku zmian lub do całkowitego wycofania się rządu 
z tej reformy).

pytania do wójta

Tabelka	pokazuje	opłaty	przyjęte	w	uchwale	naszej	Gminy	
(3.	kolumna),	oczywiście	przy	założeniu	segregowania	śmie-
ci	 i	 kompostowania	 bioodpadów	 (kwoty	miesięczne)	 oraz	
dla	porównania	inne	rozwiązanie	i	opłaty	dotychczasowe.

Liczba Nasze Opłata  Opłata Opłata
osób	w rozwiązanie* w	naszym od	osoby dot.***
gospodar.  rozwiązaniu po	13	zł** 

1 Gospodarstwo	A 23 13 21
�	 Gospodarstwo	B 26 26 23
3	 Gospodarstwo	B 26 39 23
�	 Gospodarstwo	B 26 52 23
5	 Gospodarstwo	C 43 65 40
6	 Gospodarstwo	C 43 78 40
7	 Gospodarstwo	C 43 91 40
8	 Gospodarstwo	D 72 104 69
9	 Gospodarstwo	D 72 117 69
10	 Gospodarstwo	D 72 130 69

*Gospodarstwo	A – wywóz 80 l raz na 4 tygodnie + wywóz 
worków z segregowanymi raz na miesiąc
Gospodarstwo	B – wywóz 120 l raz na 4 tygodnie + wywóz 
worków z segregowanymi raz na miesiąc
Gospodarstwo	C – wywóz 120 l raz na 2 tygodnie + wywóz 
worków z segregowanymi raz na miesiąc
Gospodarstwo	D – wywóz 240 l raz na 2 tygodnie + wywóz 
worków z segregowanymi raz na miesiąc
**	 13	 zł to średnia jaką przyjmują inne Gminy w swoich 
uchwałach
***opłata	dotychczasowa zgodnie z usług podaną wyżej przy 
rodzaju gospodarstwa.
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            ZAPOWIEDZI, SZKOLENIA            

Gminny ośrodek kultury i rekreacji 
w Dąbrowie zaprasza na styczniowe 
koncerty. 8 stycznia (wtorek) rozpo-
czynamy cykl koncertów piosenki au-
torskiej pod wspólną nazwą „Muzycz-
na przystań”.

Pierwszym z zaproszonych gości będzie 
bydgoski artysta, od niemal 30 lat zwią-

zany z nurtem poezji śpiewanej, piosenki 
turystycznej i pieśni żeglarskich – Leonard	
Luther. Na scenie prezentuje utwory swoje 
oraz poetów wywodzących się z Pomorza 
i Kujaw. Swoje piosenki z sukcesami pre-
zentował na ogólnopolskich festiwalach, 

takich jak: Yapa, Bazuna, Włóczęga czy 
Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. 
Na koncercie 8	 stycznia promował będzie 
swoją najnowszą płytę. Koncert	odbędzie	
się	 w	 Sali	 w	 Ciepielowicach	 o	 godzinie	
18.00.	Szczegóły	na	plakatach!
�0	stycznia	w	Kościele	we	Wrzoskach	

GOKiR	proponuje	spotkanie	z	najpięk-
niejszymi	kolędami	i	pastorałkami. Pro-
gram tego występu przygotowują adepci 
Studia Piosenki z Dąbrowy z udziałem 
zaproszonych gości. Już dzisiaj serdecznie 
zapraszamy na wspólne kolędowanie!

(gokir)

GOKiR zaprasza

Noworoczne koncerty 

13 listopada 2012 r. odbyło się spe-
cjalistyczne szkolenie zorganizowane 
przez Zespół Interdyscyplinarny dzia-
łający w ramach Gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie przy ops w Dąbrowie. spotkanie 
dotyczyło procedury uruchamiania 
Niebieskiej karty, a także diagnozo-
wania przemocy domowej

Szkolenie odbyło się w Urzędzie Gminy 
w Dąbrowie, a przeprowadziła je Bar-

bara	 Leszczyńska - kierownik Specja-
listycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Opolu, Przewod-
nicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w Opolu, Certyfikowany Superwizor IPZ 
PTP w zakresie przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie.

W spotkaniu uczestniczył Wójt Marek	
Leja, członkowie Zespołu Interdyscypli-
narnego w Dąbrowie, dyrektorzy szkół 
i przedszkoli, pedagodzy szkolni, człon-
kowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. (r)

Hej! kolęda, kolęda
pUBLICZNA sZkoŁA poDstAwowA

im. JANA pAwŁA II w NArokU

serdecznie zaprasza 
szkoły podstawowe do udziału w

XII MIĘDZysZkoLNyM koNkUrsIe
koLĘD I pAstorAŁek

11.01.2013 r., godz.10.00, kościół św. Floriana  w Naroku

Prezentacja	odbędzie	się	w	następujących	kategoriach:

Grupa	wiekowa	klas		I-III  -   *kategoria soliści *kategoria zespoły

Grupa	wiekowa	klas		IV-VI  -   *kategoria soliści  *kategoria zespoły

- szkołę może reprezentować jeden solista i jeden zespół w każdej kategorii,

- każdy solista i zespół zaprezentuje tradycyjną polską kolędę i pastorałkę lub 
piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej,

- kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą , e-mailem lub faksem do 20 grudnia    
bieżącego roku pod adres:

Publiczna	Szkoła	Podstawowa	im.	Jana	Pawła	II	w	Naroku,
ul.	Szkolna	19,	�9-1�0	Dąbrowa,	e-mail:	szkolanarok@op.pl

lub	faksem.	pod	nr		77/�6��00�

Szkolenie w Urzędzie Gminy

o przemocy
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            SZKOŁY             

14 listopada w Zespole szkół Zawodo-
wych im. stanisława staszica  w opo-
lu odbyła się konferencja informacyj-
no – promocyjna programu „Uczenie 
się przez całe życie”.

W konferencji uczestniczyły: Opol-
ska Kurator Oświaty Halina	Bilik, 

Barbara	Milewska z Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji w Warszawie – Program 
eTwinning,  Halina	Pilarz - koordynator 
wojewódzki programu „Uczenie się przez 
całe życie” Comenius. Na konferencję 
zostali zaproszeni dyrektorzy wszystkich 
typów szkół i placówek oświatowych oraz 
nauczyciele i  młodzież szkół wojewódz-
twa opolskiego, którzy zainteresowani 
są współpracą międzynarodową poprzez 
uczestnictwo w programach eTwinning 
i Comenius.  Podczas konferencji swoje 

osiągnięcia prezentowały wybrane szkoły 
z terenu województwa opolskiego, a wy-
konana przez nie praca w zakresie współ-
pracy międzynarodowej wskazywana była 
jako przykłady dobrej praktyki programu 
„Uczenie się przez całe życie”.

Wśród zaproszonych do prezentacji 
szkół znalazł się również Zespół	 Szkół	
w	 Dąbrowie, gdzie w mijającym roku 
szkolnym był realizowany projekt pt. 
„The Rainbow Village” w ramach pro-
gramu eTwinning.  Należy przy tym 
wspomnieć, iż zaproszenie nie było 
przypadkowe, gdyż międzynarodowy 
projekt realizowany w naszej szkole zo-
stał nagrodzony Krajową	i	Europejską	
Odznaką	 Jakości. Odznaki te wskazu-
ją, że podejmowane działania w ramach 
współpracy międzynarodowej osiągnęły 
wysoki krajowy i europejski standard 
i są przyznawana wybitnym projektom 
eTwinning. Standard ten potwierdza 
również 1. miejsce naszego francuskiego 
partnera w konkursie krajowym.

Stanisława	Czerezdrecka

Krajowa i Europejska Odznaka Jakości dla Zespołu Szkół w Dąbrowie

w doborowym towarzystwie!

to święto zakorzeniło się w nas na 
dobre. stało się tradycją obchodzo-
ną rokrocznie z wielkim oddaniem 
i szacunkiem. Mowa oczywiście o ko-
lejnym Dniu Świętego Marcina, który 
upamiętniliśmy jak co roku w bardzo 
uroczystym nastroju.

11 listopada tradycyjnie zebraliśmy się 
w Kościele Parafialnym p.w. Św. Floriana 
w Naroku i wzięliśmy udział w krótkim 
nabożeństwie, po którym uczniowie klas: 
drugiej, czwartej i szóstej w sposób troszkę 
inny niż zwykle ukazali życie św. Marcina 
z perspektywy małego chłopca – Marti-
na – opowiadającego koleżance Lenie o 
splotach wydarzeń w jego wczesnym ży-
ciu, które - z pozoru nieistotne – ukierun-
kowały jego los w ten, a nie inny sposób. 
Apodyktyczny ojciec, który widział tylko 
żołnierską przyszłość syna, zniesmaczenie 
Marcina wojskowym życiem, prowadze-
niem wojen, wreszcie wrażliwość na ludz-
ką biedę i potrzebę pomocy bliźniemu – to 
wszystko stało się dla młodego Marcina 
pobudką do znalezienia innej drogi.

Historia z płaszczem

Zwrot nastąpił w trakcie historii z płasz-
czem. Marcin, widząc głodnego i marzną-
cego u bram miasta nędzarza, rozciął szab-
lą swoją żołnierską pelerynę i okrył nią 
biedaka. Ten szlachetny czyn tak uderzył 
w ludzkie sumienia, że wnet zaczęto bacz-
niej przyglądać się młodemu altruiście. 
A czyny Marcina były coraz szlachetniej-
sze i dojrzalsze.

przyszły biskup i... gęsi

Będąc początkowo nieochrzczonym, po-
stępował jak prawdziwy chrześcijanin – 
ofiarowywał siebie innym i dawał przykład 
prawidłowej postawy wobec człowieka po-
trzebującego. Pełne pokory, a zarazem wiel-
kości życie skłoniło ówczesną społeczność 
do ogłoszenia go biskupem Tours. Marcin 
jednak nie dał się łatwo namówić. W całej 
swej prostocie i prostolinijności starał się 
ukryć przed ludźmi optującymi za jego bi-
skupstwem w … stajni! Stajnia jednak miała 
już swoich lokatorów - gęsi, które z odda-
niem „wygęgały” kryjówkę przyszłego bi-
skupa. Dlatego po dziś dzień gęsi są jednym 
z symboli Dnia Św. Marcina. 

Marcinowe rogaliki

Przedstawienie wystawione było w ję-
zyku niemieckim z polskim komentarzem, 
a aktorzy spisali się znakomicie. Na każ-
dego uczestnika uroczystości przy wyjściu 
z kościoła czekała pyszna niespodzianka 
– rogaliki „marcinowe”. Zajadając się 
nimi ze smakiem wszyscy udaliśmy się na 
pochód „marcinowy” ulicami Naroka. Po-
stać Św. Marcina na koniu była oczywiście  
najistotniejszym jego akcentem.

Impreza zakończyła się smacznym po-
częstunkiem w PSP w Naroku, którego or-

ganizacja jest zasługą niezawodnych pań 
z lokalnych organizacji społecznych i Rady 
Rodziców, zawsze dbających o kulinarne 
uświetnienie tego dnia. Każdy mógł się po-
silić pysznym bigosem i kiełbaską przy na-
strojowym blasku ogniska, o którego bezpie-
czeństwo zadbała - jak zwykle - nasza OSP.

piękna ofiara uczniów

Tego dnia zachęcano uczniów, by wzorem 
Św. Marcina podzielili się swoimi dobrami 
z dziećmi bardziej potrzebującymi. Ucznio-
wie przynieśli swoje dawno nie używane 
maskotki, gry planszowe, przybory szkolne, 
książki, zabawki, by ofiarować je uboższym 
od siebie. Dary przekazane będą na rzecz 
Domu Dziecka w Skorogoszczy. Za ofiar-
ność i wrażliwość każdego ucznia biorącego 
udział w akcji składamy serdeczne „Bóg za-
płać”. Dziękujemy również wszystkim dar-
czyńcom oraz osobom, które z pełnym po-
święceniem przyczyniły się do tego, że dzień 
ten będzie zapamiętany przez nas na bardzo, 
bardzo długo… Małgorzata	Wenzel	

Święty Marcin w Naroku

Być jak oN
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ŻYCIE	 GMINY	 DĄBROWA miesięcznik 
informacyjny dla mieszkańców gminy Dąbro-
wa i nie tylko  Wydawca: GOKiR w Dąbrowie, 
49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56, 
tel. 77 464-10-10 w. 213,  Strona	 interneto-
wa: www.gokir.pl,www.gminadabrowa.pl, e-

mail	do	redakcji:	gokir@gminadabrowa.pl  Druk: Drukarnia 
Sady - Zenon Gil, Os. Sady 2, Krapkowice;   Reklama:		kolor	
1.	strona	-	3	zł	brutto/	1	cm2;	str.	�.,	11.	i	1�.	-	�,50	zł	brutto/	
1	cm2 ;	strony	czarno-białe	-	1,50	zł	brutto/	1cm2.

            IDĄ ŚWIĘTA!

Jak co roku, w jeden z grudniowych 
weekendów, budynek Zs w Chróści-
nie zapełnił się członkami szkolnej 
społeczności oraz gośćmi. tradycyjnie 
już zorganizowany został świąteczny 
kiermasz bożonarodzeniowy.

Na sali gimnastycznej stanęły kierma-
szowe stoiska z pysznymi wypieka-

mi, żurkiem w chlebie, swojskim smal-
cem, stroikami, świątecznymi ozdobami 
i kartkami oraz książkami. Pierwszym 
punktem imprezy były występy uczniów 
– przez ponad godzinę chrościńska sala 
rozbrzmiewała śpiewem, muzyką i gwa-
rem. Licznie zgromadzona publiczność 
nie szczędziła oklasków dla szkolnych 
muzyków, śpiewaków i aktorów.

Po części artystycznej przyszedł czas 
na przedświąteczne zakupy. Nie przypo-
minały one jednak zupełnie pełnego na-
pięcia i negatywnych emocji biegania po 

supermarketach... Tu na twarzach gościł 
uśmiech, radość i ciepło. Zamiast kłótni, 
szarpaniny i nerwów słychać było życz-
liwe pozdrowienia, przy stolikach domi-
nowały rodzinne i sąsiedzkie rozmowy, 
a wokół rozchodził się zapach igliwia 
i przygotowanych specjałów. Ta atmosfera 
sprawiała, że każdy mógł naprawdę po-
czuć magię zbliżających się świąt.

Składamy serdeczne podziękowania 
Radzie Rodziców, Gronu Pedagogiczne-
mu, Pracownikom Szkoły, Uczniom oraz 
wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do tego, iż uroczystość przebiegła w tak 
wspaniałej i prawie rodzinnej atmosferze. 
Za rok, w podobnej atmosferze, spotkamy 
się ponownie.

K.	Iwański

Już po raz jedenasty odbył się 
w psp w sławicach kiermasz 
Adwentowy. punktualnie o 
godzinie 14.30, 2 grudnia, ro-
dzice, mieszkańcy i zaprosze-
ni goście przybyli by zakupić 
wieńce adwentowe, stroiki i  
dekoracje związane ze zbliża-
jącymi się Świętami Bożego 
Narodzenia.

Po zakupach wszyscy odwiedzili ka-
wiarenki, by w miłym towarzystwie 

napić się kawy i zjeść upieczone przez 
nasze mamy ciasto. Wielkim powodze-
niem cieszyły się pieczone jabłka. Wie-
le osób chętnie posiliło się pieczonymi 
kiełbaskami. Stoisko grillowi obsługi-
wali nasi ojcowie. 

Cieszymy się, że już po raz kolejny 
kiermasz spotkał się z miłym i życzli-
wym odbiorem. Dziękując wszystkim 
za zaangażowanie w przygotowanie i 
przebieg Kiermaszu życzymy radosnego 
przeżywania Adwentu.

(red)

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Zespole Szkół w Chróścinie

Zakupy inaczej

To już 11. raz!

kiermasz w sławicach

skutecznie i tanio!
Język	angielski	dla	dzieci,	młodzieży
i	dorosłych.	
Tel.:	 696	 �33	 ��9,	E-mail:	 zbigniew.
derda@op.pl

reklama
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„HAttrICk”
sympatyków piłki nożnej halowej do udziału w IV No-
worocznym turnieju piłki Nożnej Halowej „HAttrICk”. 
Zawody, jak zwykle odbędą się w hali Zespołu szkół 
w Chróścinie, 19 stycznia 2013 r. (początek godz. 9.00).

Tradycyjnie w trakcie turnieju rozegrany zostanie mecz towa-
rzyski Radni	Gminy kontra Pracownicy	Urzędu	Gminy, 

który zakończy seria rzutów karnych.
W poprzedniej edycji wystartowało 10 drużyn:  Bongo Kar-

czów I, Bongo Karczów II, LZS Niewodniki, Sąsiedzi Sławice, 
FC Żelazna, LZS Mechnice - Juniorzy, LZS Sławice, LZS Na-
rok, LZS Prądy oraz FC Ciepielowice. W finale zmierzyły się FC	
Ciepielowice i LZS	Narok. O zwycięstwie zdecydowały rzuty 
karne, rozstrzygnięte na korzyść Ciepielowic. U	 dołu	 zdjęcia 
z	Żelaznej	Piłki	i	HATTRICKA	w	poprzednim	roku. (gokir)

Gminny ośrodek kultury i rekreacji w Dąbrowie zaprasza!

„Żelazna piłka”
siatkarzy amatorów do udziału w IV Gminnym turnieju 
piłki siatkowej „Żelazna piłka”.  Zawody zostaną rozegra-
ne 26 stycznia 2013 r. (początek godz. 9.00). w sali świet-
licy wiejskiej w Żelaznej. Najlepsi otrzymają pamiątkowe 
puchary od organizatora, czyli Gokir w Dąbrowie.

Spotkania rozgrywane będą systemem „drabinkowym” (do 
dwóch przegranych). Dane spotkanie na swoją korzyść 

rozstrzyga zespół, który jako pierwszy wygrywał dwa sety (do 
15 punktów, bez względu na 2-punktową przewagę).

Przypomnijmy, że przed rokiem w zawodach wzięło udział 
6 drużyn. Gminę Dąbrowa reprezentowały zespoły ze Sławic, Że-
laznej, Ciepielowic oraz Karczowa. Stawkę uzupełni zawodnicy 
z Brzegu i Skarbimierza. Triumfatorami zostali goście z Brzegu, 
przed Karczowem i Ciepielowicami. (gokir)

            GOKiR            

Gminny ośrodek kultury i rekreacji 
w Dąbrowie zorganizował IV Andrzej-
kowy turniej Darta o puchar Dyrekto-
ra Gminnego ośrodka kultury i rekre-
acji w Dąbrowie. Zawody odbyły się 
23 listopada w świetlicy wiejskiej 
w Naroku.  rywalizacja toczyła się 
w systemie „high score” - o zwycięstwie 
decydowała suma punktów uzyska-
nych w 10 rundach. turniej rozgrywano 
w dwóch kategoriach wiekowych. 

Rzucanie lotkami do celu z roku na 
rok zyskuje w naszej gminie coraz 

większe grono sympatyków. Tym razem 
w grupie młodzieży do lat 15 wystartowało 
18 zawodników, zaś w grupie starszej 16. 
Świetlica w Naroku była pełna, bowiem 
nie zabrakło także licznie przybyłych kibi-
ców. W grupie starszej zwyciężył Andrzej	
Pochopień	(479 pkt., sołtys Nowej Jamki), 
a kolejne miejsca zajęli Krzysztof	Szcze-
ponek	 (464) i Mateusz	 Kobszyk	 (445, 
ubiegłoroczny zwycięzca). Wśród dzieci 
triumfował Rajmund	Soppa	 (469) przed 
Markiem	 Szczeponkiem	 (404) i Arka-
diuszem	 Graczykiem	 (374). Za pomoc 
przy tej niezwykle udanej imprezie GO-
KiR z Dąbrowy dziękuje sołtys Naroka, 
Marzenie	Odziomek. (gokir)

IV Andrzejkowy Turniej Darta w Naroku rozstrzygnięty

sołtys nieźle rzuca!

Stoją od lewej: Mateusz Kobszyk, Krzysztof Szczeponek, Andrzej Pochopień, Arka-
diusz Graczyk, Marek Szczeponek, Rajmund Soppa.



Donat	Niekrawiec	nie	potra-
fi	 żyć	 bez	 ptaków,	 konkretnie	
bez	 kanarków.	 Miłość	 musi	
być	 wzajemna,	 bo	 jego	 pod-
opieczne	w	listopadzie	wyśpie-
wały	dla	siebie	i	opiekuna	1.	i	�.	
miejsce	w	Otwartych	Mistrzo-
stwach	 Opolszczyzny!	 Miesz-
kańca	Sławic	 i	 jego	„trzódkę”	
odwiedziliśmy	 w	 domu	 kilka	
dni	po	sukcesie.

- Odkąd pamiętam, a trochę już na tym świecie żyję, zawsze 
interesowałem się ptakami. Na początku miałem szczygły, mama 
kupiła mi parkę gołębi. Gdy w 1970 roku przeprowadziłem się 
z Luboszyc do Sławic, zacząłem hodować kanarki i wiem na pew-
no, że już nigdy się z nimi nie rozstanę! - powiedział nam Donat	
Niekrawiec. W piwnicy swojego domu aktualnie opiekuje się 
34 kanarkami, ale w sezonie hodowlanym zdarza mu się mieć 
ich ponad setkę.

- Hoduję tylko kanarki śpiewające, fachowo nazywane harceń-
skimi - opowiada. - Codziennie muszę zabierać je z piwnicy do 
mieszkania, one wtedy dostają dużo światła i zaczynają swoje 
cudne koncerty. Mnie pozostaje tylko umiejętnie wybrać te naj-
lepsze na zawody. Tym razem dwie moje kolekcje po cztery ka-
narki zajęły dwa czołowe miejsca. Do tego przywieźliśmy puchar 
dla najlepszego kanarka i jeszcze kilka innych. To były bardzo 
udane mistrzostwa. Nie pierwsze takie! - wspomina.

Szybko jednak dodaje, że hodowla kanarków to jego wielka 
pasja i nie o zawody tu chodzi, choć miło jest być wyróżnianym. 
- Nie mógłbym bez nich wytrzymać dnia. Udaje się to tylko wte-
dy, gdy z żoną jedziemy na urlop. Szkoda jednak, że młodzież 
jakoś do tego się nie garnie - żałuje.

Coś musi być na rzeczy, bo zapytany o „kolegów po fachu” 
w naszej gminie, nikogo nie mógł sobie przypomnieć... (d)

W Otwarych Mistrzostwach Opolszczyzny kanarki Donata Niekrawca ze Sławic śpiewały najpiękniej! 

Człowiek, który kocha kanarki

reklama

reklama


