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Zespół Szkół w Dąbrowie, 29 - 30 kwietnia 2011 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2011

* wykopy pod szamba, fundamenty, ***minikoparka***
przyłącza wodno - kanalizacyjne,
Adres:
szamba ekologiczne, drenaże
Skarbiszów
* pomoc drogowa
ul. Opolska 31
* transport do 1,5 t

Aktualności

Spółka wodna z nowym zarządem
14.04.2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie
Gminnej Spółki Wodnej (GSW). Uczestnicy Zgromadzenia
odwołali dotychczasowy Zarząd Spółki, nie udzielając mu absolutorium za 2010 rok. Jednocześnie wybrany został nowy Zarząd w poszerzonym, 11-osobowym składzie. Przyjęto nową
stawkę opłat na 2011 rok, w wysokości 12 złotych od hektara.
Przed rozpoczęciem wyborów członków Zarządu podjęto
uchwałę, aby w skład nowego Zarządu GSW wchodzili przedstawiciele ze wszystkich miejscowości, z których wybrano
delegatów na Walne Zgromadzenie. Zdaniem obecnych na
spotkaniu, poprawi to skuteczność działania Spółki, obniży
koszty działania oraz ułatwi bieżące kontakty mieszkańców
z Zarządem GSW. Dotychczasowemu zarządowi nie udzielono absolutorium, co było równoznaczne z jego odwołaniem
(art.173, ust.2 Ustawy Prawo Wodne). Nowy Zarząd na pierwszym roboczym spotkaniu w dniu 20.04. podjął szereg uchwał,
uwzględniających dotychczasowe wnioski i krytyczne uwagi
oraz postulaty, mające na celu usprawnienie działań Spółki.
Najistotniejsze z nich to:
1. Dwa razy w miesiącu przewodniczący Spółki lub wskazana przez niego osoba, pełnić będzie dyżur w siedzibie spółki.
Miejsce i terminy dyżurów podane zostaną na tablicach ogłoszeniowych gminy.
2. Podstawa zlecania robót melioracyjnych będzie wyłącznie
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie roczny plan rzeczowo-finansowy GSW.
3. Wszystkie roboty ujęte w rocznym planie zlecane będą
w drodze wyboru ofert, kierowanych do minimum 3-5 wykonawców.
4. Zamierzenia do rocznego planu spółki ujmowane będą wyłącznie w oparciu o pisemne wnioski sołectw. Wzór wniosku
wraz z wytycznymi znajdować się będzie u sołtysów.
5. Reprezentantem spółki wodnej w każdej miejscowości jest
wybrany członek Zarządu GSW. Z urzędu będzie on przewodniczył komisji odbioru zleconych robót.
6. Wszystkie wnioski, skargi, zażalenia czy prośby będą rejestrowane, a przychodzące i wychodzące pisma rejestrowane.
Odpowiedzi udzielane będą w możliwie najkrótszych terminach.
7. Odbiory robót dokonywane będą wyłącznie przy udziale
przedstawicieli sołectw.
8. Zarząd Spółki wystąpi o pomoc do starostwa w celu uaktualnienia wykazu podmiotów zarządzających nieruchomościami,
zobowiązanych do wnoszenia opłat do Spółki z tytułu odnoszonych korzyści z rowów. Włączyć należy do tej grupy płatników
Agencję Nieruchomości Rolnych, która jest właścicielem dużej
ilości gruntów na terenie Gminy Dąbrowa.
9. W oparciu o posiadane dane ze starostwa należy założyć bazę
danych spółki w wersji elektronicznej, co pozwoli na bieżąco
monitorować i analizować sytuację spółki.
10. Należy zmniejszyć i zracjonalizować koszty funkcjonowania spółki, między innymi poprzez zwolnienie zatrudnionego
dotychczas pracownika.
Warunkiem dobrego funkcjonowania spółki jest
terminowe wnoszenie składek członkowskich. Z analizy
dokumentów wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat nigdy nie
wykonywano planu zebranych składek a w ostatnich latach
zebrano zaledwie 20% należnych opłat. Mając powyższe
na uwadze, nowy zarząd apeluje o terminowe opłaty składek.
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Spółka będzie zlecała roboty melioracyjne wyłącznie do kwoty
zebranych składek członkowskich.
Skład nowego zarządu GSW, wybranego na 5 letnią kadencję:
1. Krystian Skop – przewodniczący (Siedliska)
2. Janina Polańska – zastępca przewodniczącego (Wrzoski)
3. Henryk Oleksiuk – sekretarz (Żelazna)
4. Adam Faryniarz – członek zarządu (Skarbiszów)
5. Krystian Kubis - członek zarządu (Chróścina)
6. Marian Kusiak - członek zarządu (Dąbrowa)
7. Tadeusz Kiejs - członek zarządu (Karczów)
8. Jan Kowol - członek zarządu (Narok)
9. Henryk Niedziela - członek zarządu (Mechnice)
10. Andrzej Pochopień - członek zarządu (Nowa Jamka)
11. Weronika Wacławczyk - członek zarządu (Sławice)
Skład komisji rewizyjnej
1. Waldemar Gadziszewski
2. Ludwik Graczyk
3. Henryk Kobszyk
Sekretarz GSW
Henryk Oleksiuk

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2011
Gminne Biuro Spisowe działające w Urzędzie Gminy w Dąbrowie zawiadamia, że z dniem
08.04.2011r. na terenie Gminy Dąbrowa rozpoczęli swe
działania rachmistrzowie, którzy zostali wyznaczeni
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2011r.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić pod
numer 77 4641010 wew. 122 w godzinach pracy Urzędu
Gminy w Dąbrowie.
Poniżej wykaz rachmistrzów oraz poszczególnych
miejscowości, na terenie których, zostanie przez nich
przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2011r.
Chróścina - Turczyk Marianna
Mechnice - Mariusz Czaplicki
Sławice - Grzegorz Wocka
Żelazna - Grzegorz Wocka
Wrzoski - Zarwańska Anna
Siedliska - Zarwańska Anna
Skarbiszów - Zarwańska Anna
Nowa Jamka - Zarwańska Anna
Lipowa - Zarwańska Anna
Narok - Alina Kaleta
Niewodniki - Alina Kaleta
Ciepielowice - Borowicz Anna
Karczów - Borowicz Anna
Sokolniki - Borowicz Anna
Prądy - Wesołowska Emilia
Dąbrowa - Wesołowska Emilia
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Pałac w Karczowie
Rozmowa z Kanclerz Politechniki Opolskiej mgr Barbarą Hetmańską
- W latach 90-tych XVIII wieczny Pałac w Karczowie, wraz
z 3 hektarowym parkiem został przekazany Politechnice Opolskiej. Od tej chwili obiekt jest niedostępny. Pierwotnie miał tam
powstać Park Technologiczny, tak się jednak nie stało. Czy Politechnika zamierza w najbliższym czasie inwestować w ten obiekt?
Bez nakładów karczowski pałac nie tylko straci na wartości, ale
także Opolszczyzna może stracić piękny, zabytkowy obiekt.
- Pałac w Karczowie zbudował w 1791r. Fryderyk Leonard Konrad von Tschirsky. Pierwszych zmian w architekturze dokonał
hrabia Fryderyk Leopold Stollberg zu Stollberg. Od 1862 roku
majątkiem zarządzał pan Walter z Nysy i to on przebudował
pałac w stylu neoklasycystycznym-ten wystrój utrzymał się do
dziś. Kolejne lata nie były zbyt szczęśliwe dla tego majątku: został zlicytowany, groziło mu bankructwo. Po wojnie przejęła go
spółdzielnia rolnicza, potem PGR, a następnie Dyrekcja Zakładu
Unasienniania – która w latach 1970-75 zaadaptowała piwnice
i zmodernizowała pomieszczenia pierwszego piętra. W 1990 roku
przekazano pałac Politechnice Opolskiej.
Od momentu przejęcia Pałacu w Karczowie wraz z otaczającym
go parkiem Politechnika Opolska czyniła i nadal czyni wiele
różnorodnych starań w kierunku „przywrócenia go do życia”.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że uczelnia podejmowała
próby pozyskania do współpracy inwestora, który przedstawiłby koncepcję zagospodarowania zespołu pałacowo-parkowego
w Karczowie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1012/65.
Jak dotąd, niestety, bez powodzenia. Mimo wielu trudności uczelnia w tym roku planuje uzyskać pozwolenie budowlane.
Uczelnia zamierzając utworzyć na tym terenie Park NaukowoTechnologiczny, starała się o pozyskanie środków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dwa razy w Urzędzie
Marszałkowskim w ramach projektów unijnych. Niestety bez rezultatu.
- Czy zewidencjonowano wyposażenie Pałacu? Gdzie znajdują
się meble, obrazy, lustra, które niegdyś zdobiły komnaty w Karczowie? Czy jest szansa, że wrócą do Pałacu?
- Obiekt w Karczowie wraz z wyposażeniem, stanowiący własność Politechniki Opolskiej, był przez te wszystkie lata zabezpieczony i chroniony. Całość wyposażenia przekazanego wraz
z Pałacem jest zaewidencjonowana i systematycznie inwentaryzowana, stanowi jego integralną część.
- Chcąc zrobić pamiątkowe zdjęcie karczowskiego Pałacu - trzeba uzyskać zgodę władz uczelni, by wejść na jego teren. W innym razie ochrona nie wpuści nawet na podwórze. Czy Politechnika zamierza udostępnić zwiedzającym odbudować choćby
Park? Rosną w nim 250-letnie dęby, które mogą być atrakcją
turystyczną w Karczowie.
- Ze względów bezpieczeństwa obiekt nie może być w chwili obecnej udostępniony zwiedzającym. Uczelnia zamierzając
utworzyć na tym terenie Park Naukowo-Technologiczny starała
się o pozyskanie środków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Politechnika Opolska dwukrotnie podjęła próbę
uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 20072013. Niestety bez rezultatu.
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Należy zaznaczyć, że ciągle trwają starania o pozyskanie funduszy unijnych, w szczególności w ramach RPO WO 2007-2013.
Działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości, poddziałanie 1.1.1
Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Przedmiotem planowanej
inwestycji jest przebudowa (remont) istniejącego obiektu oraz
budowa obiektu uzupełniającego wraz z zagospodarowaniem terenu.
Inwestycja ta ma za zadanie stworzenie infrastruktury umożliwiającej poprawę na terenie województwa opolskiego jakości świadczonych usług związanych z funkcjonowaniem instytucji otoczenia biznesu, wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności oraz
umożliwić komercjalizację wyników badań naukowych. Celem
planowanego przedsięwzięcia będzie wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych
usług okołobiznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności
przedsiębiorstw województwa opolskiego poprzez organizowanie konferencji, warsztatów i forów pozwalających przeprowadzać dyskusje związane z innowacyjnością, pomiędzy zainteresowanymi środowiskami.
Przedmiotem projektu będzie nadanie nowych funkcji dla Zespołu Pałacowego w Karczowie oraz stworzenie warunków dla
utrzymania i wzrostu gospodarczego. Inicjatywa umożliwi zintegrowanie środowisk gospodarczo – społecznych na rzecz innowacyjności poprzez polepszenie komunikacji między nimi
wpłynie na wzrost atrakcyjności województwa opolskiego oraz
zdynamizowanie rozwoju regionu.
- Może rozwiązaniem jest znalezienie dla tego obiektu inwestora, aby wzorem innych obiektów zabytkowych w kraju, uczynić
z tego miejsca perełkę turystyczną?
- Politechnika Opolska umieszczała ogłoszenia (również w języku niemieckim) w sprawie poszukiwania inwestora, który przedstawiłby koncepcję zagospodarowania zespołu pałacowo-parkowego w Karczowie, proponując współpracę w formie spółki bądź
wieloletniej dzierżawy, niestety bez powodzenia.
Rozmowę przeprowadził Zbigniew Janowski.
(wypowiedzi autoryzowane)					
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XII Wojewódzki Festiwal Artystyczny „Liść Dębu”
W dniach 29-30 kwietnia 2011r. miała miejsce kolejna, 12 edycja Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego „Liść
Dębu” Dąbrowa 2011.
W Festiwalu wzięli udział soliści, duety i szkolne zespoły wokalne walcząc o trofea festiwalowe, którymi są Złote, Srebrne i Brązowe Liście Dębu. Statuetki są dziełem plastyka naszej szkoły,
p. Małgorzaty Kownackiej i stanowią niepowtarzalny znak naszej
imprezy. Organizatorem Festiwalu jest Zespół Szkół w Dąbrowie.
W Festiwalu wzięło udział 45 solistów, 13 duetów i 12 zespołów reprezentujących różne szkoły z naszego województwa.
Gościliśmy uczestników: z Opola, Naroka, Żelaznej, Branic, Pawłowiczek, Brzegu, Domecka, Grodkowa, Komprachcic, Nysy,
Izbicka, Tarnowa Opolskiego, no i oczywiście z Dąbrowy. Warto
zaznaczyć, że całą organizacją festiwalu rokrocznie zajmuje się
młodzież naszego gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli. Młodzież pracuje w służbach festiwalowych zajmując się informacją, szatnią, prowadząc kawiarenkę dla Gości, w której można
było zjeść ciasta upieczone przez Rodziców oraz pyszne pączki
z naszej dąbrowskiej piekarni. O porządek na sali i poza nią dba
Ochrona. 12-letnia tradycja festiwalu utrwaliła już nasze rozwiązania organizacyjne, za które organizatorzy już nie raz usłyszeli
pochlebne opinie.
Jak co roku, tak i tę edycję festiwalu prowadziła młodzież.
W pierwszym dniu naszymi konferansjerami byli: Aleksandra
Kwiatek i Mateusz Ładocha, a drugiego dnia towarzyszyli nam
na scenie: Paulina Sokalska i Bartosz Chaduch. Wykonawców
oceniało profesjonalne jury w składzie: Aurelia Wenzel, Maria
Kubiak, Anna Łagiewa, Ilona Gruchot, Renata Bulkiewicz, Henryk Hajzyk, Marian Biliński. Konsultantem języka angielskiego,
w przypadku wykonywania piosenki anglojęzycznej była Iwona
Duda.
Patronat nad imprezą objął Wójt i Urząd Gminy Dąbrowa, Kurator Oświaty w Opolu, a nagrody ufundował Urząd Marszałkowski w Opolu oraz Kuratorium Oświaty w Opolu.
Ważnym trofeum kolejnych edycji Festiwalu jest specjalna nagroda Wójta Gminy Dąbrowa, przyznawana przez sprawującego ten urząd, pana Marka Leję.

Uczestnicy walczyli również o nagrodę Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, przyznaną przez pełniącego funkcję - pana Zbigniewa Janowskiego.
Dodatkową nagrodą, o której warto wspomnieć był zaproponowany przez członkinię Jury p. Ilonę Gruchot-(dyrygentkę Chóru
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Chłopięcego Filharmonii Opolskiej), gościnny udział w programie koncertu pt. „Muzyczny bukiet dla Mamy”. W koncercie
tym, 8 maja, na scenie Filharmonii Opolskiej zaśpiewało trzech
laureatów naszego Festiwalu, w tym uczeń naszej szkoły-Julian
Iwański z klasy IIIb. Niewątpliwie było to ogromne przeżycie artystyczne dla nas wszystkich.

Wojewódzki Festiwal Artystyczny w swojej nazwie ma przymiotnik artystyczny nie bez powodu, bowiem obejmuje splatające się ze sobą dwie dziedziny sztuki: muzykę i plastykę.
Imprezą towarzyszącą Festiwalowi jest Konkurs plastyczny
pt.”Impresje muzyczne”, w którym uczestnicy wykonują dowolną techniką pracę plastyczną, inspirując się wybranym przez
siebie utworem muzycznym. Na konkurs ten napłynęło wiele
ciekawych prac, które zostały ocenione przez komisję, a laureaci
otrzymali nagrody podczas drugiego dnia festiwalowego. Wystawę nagrodzonych prac można oglądać w naszej szkole do końca
roku szkolnego.

Staramy się ,by na naszej imprezie wszyscy czuli się dobrze.
Cieszymy się, że Dąbrowa staje się miejscem, do którego przybywa się po to aby wspólnie spotkać się i przeżyć miłe chwile
w gronie ludzi wrażliwych, kochających muzykę. Szkoda jednak, że tak niewielu mieszkańców naszych miejscowości przychodzi, by obserwować zmagania dzieci i młodzieży utalentowanej muzycznie. A naprawdę warto, bo przecież…”Z Festiwalu
w Dąbrowie na Festiwal w Opolu. To może się udać!”
Dorota Słomka

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

Szkoły, Przedszkola

WYNIKI
Kategoria klas I-III szkoły podstawowej
I miejsce : Kamil Janoszek PSP Domecko
II miejsce: Maria Rumin ZS Dąbrowa
III miejsce: Maria Kołodziej PSP Tarnów Op.
Wyróżnienie: Emilia Waliczek PSP Domecko
Kategoria klas IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce: Agnieszka Stawicka PSP 3 Brzeg
II miejsce: Agnieszka Trefon ZGSP Pawłowiczki
III miejsce: Aleksandra Calicka PSP 2 Opole
Wyróżnienie: Teresa Waliczek PSP Domecko
Jessica Glombek PSP Narok
Sonia Gielnik PSP Domecko
Sandra Sajdutka PSP 3 Grodków
Paulina Herbut ZGS Branice
Kategoria klas I-III gimnazjum
I miejsce: Klaudia Borgusz ZGS Branice
II miejsce: Przemysław Wawryk PG nr 3 Brzeg
III miejsce: Agata Polok PG 7 Opole
Wyróżnienie: Aleksandra Kwiatek ZS Dąbrowa
Katarzyna Więckiewicz GIMN. nr 2 Nysa
Karolina Pawęska ZGS Branice
Magdalena Lewoniec PG 4 Brzeg
Nagrodę Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie otrzymała Agata Polok z PG 7 w Opolu
DUETY
Kategoria klas I-III szkoły podstawowej
I miejsce „ Kasia i Zuzia” ZGS Branice
II miejsce Maria Rumin i Julian Iwański ZS Dąbrowa
III miejsce Kamil Janoszek I Paulina Drąg PSP Domecko
Kategoria klas IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce Patrycja Szatkowska i Sandra Sajdutka PSP 3
Grodków
II miejsce Emilia i Teresa Waliczek PSP Domecko
III miejsce Kategoria klas I-III gimnazjum
I miejsce Aneta Wilczyńska i Jędrzej Skiba PG 7 Opole
II miejsce Agata Kubicka i Anna Gala ZS Dąbrowa

III miejsce Magdalena Lewoniec i Monika Łukasik PG 7 Brzeg
Wyróżnienie: Wiktoria Lehnert i Justyna Gebauer ZGSP Pawłowiczki oraz Jagoda Gospodarczyk i Agnieszka Morawska ZGS
Branice
ZESPOŁY
Kategoria klas I-III szkoły podstawowej
I miejsce Zespół Wokalny PSP 2 Opole
II miejsce Iskierki PSP nr 3 Grodków
III miejsce Iskierki PSP 3 Brzeg
Wyróżnienie: Allegro ZS Dąbrowa
Siódemeczki PSP 7 Opole
Kategoria klas IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce Rytmix PSP 3 Grodków
II miejsce Kalejdoskop PSP 2 Opole
III miejsce Fantazja PSP 3 Brzeg
Wyróżnienie: Cantare 1 ZGSP Pawłowiczki
Kategoria klas I-III gimnazjum
I miejsce Kaprys ZS Dąbrowa
II miejsce Iskra ZGS Branice
III miejsce Cantare 2 ZGSP Pawłowiczki

Zespoły Kaprys z ZS w Dąbrowie oraz Rytmix z PSP
3 w Grodkowie otrzymały nagrodę specjalną ufundowaną przez
Wójta Gminy Dąbrowa Marka Leję. Otrzymały one bony o wartości 800,00 zł, do wykorzystania w sklepie muzycznym Reagtime. Opiekunowie młodych artystów oraz jury otrzymało pamiątkowe albumy ufundowane przez Urząd Gminy w Dąbrowie.

Uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II
W niedzielę, 1 maja 2011 roku, odbyły się w Rzymie
uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II. Nasz wielki rodak
jest patronem Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku,
dlatego społeczność szkolna postanowiła godnie upamiętnić
to wydarzenie. Przygotowania rozpoczęły się jeszcze w kwietniu. Z okazji rocznicy śmierci i zbliżającej się beatyfikacji odbyła
się w szkole uroczysta akademia połączona
z prezentacją multimedialną, podczas której
uczniowie pod kierunkiem Marii Ludwig
śpiewali pieśni, recytowali poezję Karola
Wojtyły oraz przypomnieli najważniejsze
przesłania papieża. Złożyli również kwiaty
pod popiersiem patrona.
W przeddzień beatyfikacji odświętnie udekorowano budynek szkolny i wykonano gazetki
ścienne.
		
W niedzielne popołudnie - po zakończeniu
uroczystości w Rzymie - w opolskiej katedrze pod wezwaniem św. Krzyża odbyła się
msza dziękczynna, w której wzięły udział
delegacje i poczty sztandarowe policji, wojska, straży pożarnej, opolskich wyższych
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uczelni oraz szkół noszących imię Jana Pawła II. W uroczystościach dziękczynnych wzięła także udział delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku wraz
z dyrektorem szkoły Przemysławem Gajosem. Eucharystii
przewodniczył ksiądz bp. Andrzej Czaja. „Wciąż aktualny jest
apel Jana Pawła II z początku jego pontyfikatu – mówił biskup
– nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Apel do nas, byśmy byli ludźmi wiary. To
wołanie jest ciągle aktualne. Tym bardziej,
że przychodzi nam żyć w epoce przemądrzałego rozumu”. Zwrócił także uwagę na wielki autorytet moralny błogosławionego i jego
znaczenie w życiu młodzieży i jej wychowawców.
Po mszy w katedrze wszyscy uczestnicy pod
przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja
Czai przeszli w „Marszu Wdzięczności” ulicami Opola do Rynku, gdzie odczytany został
„Testament Jana Pawła II ”. Na zakończenie
odbył się koncert zespołu Deus Meus.
Opracował: P. Gajos
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Konkursy

Dla aktywnych
W kwietniu wystartowała V edycja Konkursu „Mój Balkon - Moja Zagroda” oraz „Aktywna Wieś”. Prezentujemy regulaminy konkursów.
„MÓJ BALKON – MOJA ZAGRODA”
I. Informacje ogólne
1. Konkurs „Mój Balkon – Moja Zagroda” organizowany jest
przez Gminę Dąbrowa.
2. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy.
3. Wszystkie czynności organizacyjno - merytoryczne, związane
z konkursem, prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez
Wójta.
4. Fundatorem nagród jest Gmina Dąbrowa.
II. Założenia organizacyjno-merytoryczne
1. Nadrzędnym celem konkursu jest wyłonienie obiektów z terenu Gminy Dąbrowa, które wyróżniają się największymi walorami
przyrodniczymi oraz estetycznymi.
2. Konkurs rozgrywany jest w dwóch niezależnych kategoriach:
I kategoria – najpiękniej ukwiecony balkon –taras
II kategoria – najbardziej zadbana zagroda.
3. Konkurs ma zasięg gminny.
III. Udział w konkursie
1. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy,
który dokona zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz kategorię konkursu, w której chce
uczestniczyć.
2. Zgłoszenia należy złożyć u sołtysa.
IV. Przebieg konkursu
1. Ogłoszenie konkursu - 1 kwietnia br.
2. Termin dostarczenia zgłoszeń - do 30 czerwca br.
3. Przegląd zgłoszonych obiektów przez Komisję Konkursowąprzełom lipca/sierpnia br.
4. Dokładny termin przeglądu podany będzie w gazetce „Życie
Gminy Dąbrowa”
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – podczas Dożynek
Gminnych
V. Zasady pracy komisji konkursowej
1. Oceny zgłoszonych obiektów dokona Komisja Konkursowa
powołana przez Wójta Gminy.
2. Komisja oceniać będzie zgłoszone obiekty wg następujących
kryteriów:
KATEGORIA I:
a) wrażenia estetyczne,
b) staranność wykonania kompozycji,
c) pomysłowość i oryginalność.
KATEGORIA II:
b) architektoniczna forma zabudowy oraz wzajemne funkcjonalne powiązanie obiektów,
c) stan techniczny i estetyka budynków,
d) estetyka zagospodarowania zagrody,
e) ogólne wrażenie estetyczne,
f) pomysłowość i oryginalność.
3. Ocena Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
VI. Nagrody
1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody.
KATEGORIA I:
I – III miejsce - atrakcyjne nagrody rzeczowe
KATEGORIA II:
I – III miejsce – atrakcyjne nagrody rzeczowe
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„AKTYWNA WIEŚ”
I. Informacje ogólne
1. Konkurs „Aktywna Wieś” organizowany jest przez Gminę Dąbrowa.
2. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy.
3. Wszystkie czynności organizacyjno - merytoryczne, związane
z konkursem, prowadzi Komisja
Konkursowa powołana przez Wójta.
4. Fundatorem nagród jest Gmina Dąbrowa.
II. Założenia organizacyjno-merytoryczne
1. Nadrzędnym celem konkursu jest wyłonienie miejscowości
z terenu gminy, w której mieszkańcy w największym stopniu angażują się w działania na rzecz swojej miejscowości oraz dbają
o jak najlepszy jej wizerunek.
2. W konkursie oceniane będą zadania zrealizowane w minionym
roku tzn. od dożynek roku poprzedniego do dożynek w roku bieżącym.
3. Konkurs ma zasięg gminny.
III. Udział w konkursie
1. W konkursie może wziąć udział każda miejscowość z terenu
gminy.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) dostarczenie poprzez sołtysa do Wójta Gminy w Dąbrowie pisemnego zgłoszenia inicjatywy
z planem działania
b) dostarczenie opisu projektu.
IV. Przebieg konkursu
1. Ogłoszenie konkursu - 1 kwietnia br.
2. Termin dostarczenia zgłoszeń - do 30 czerwca br.
3. Przegląd zgłoszonych obiektów przez Komisję Konkursową przełom lipca/sierpnia br.
4. Dokładny termin przeglądu podany będzie w gazetce „Życie
Gminy Dąbrowa”
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – podczas Dożynek
Gminnych.
V. Zasady pracy komisji konkursowej
1. Oceny zgłoszonych inicjatyw wiejskich dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
2. Komisja oceniać będzie zgłoszone inicjatywy wg następujących kryteriów:
a) zaangażowanie mieszkańców w działaniach
na rzecz danej inicjatywy,
b) wrażenia estetyczne,
c) kultywowanie tradycji i rozwój tożsamości wiejskiej,
d) udział związków, stowarzyszeń, grup itp. w realizacji danej
inicjatywy,
e) dbałość o ochronę środowiska.
3. Komisja ma prawo na etapie zgłoszeń wyeliminować inicjatywę, która nie spełnia warunków konkursu.
4. Ocena Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
VI. Nagrody
1. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca:
I miejsce - 3.000 złotych
II miejsce - 2.000 złotych
III miejsce - 1.000 złotych
2. Przyznane nagrody przeznaczone zostaną na inwestycje poprawiające estetykę i bezpieczeństwo w wyróżnionych miejscowościach.
jd

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

Szkoły, Przedszkola

X Gminny Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim
18 kwietnia 2011 r. Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Naroku była organizatorem X Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Języku
Niemieckim. Tegoroczny jubileuszowy
konkurs odbywał się pod hasłem „Die
Welt der Poesie”.
O najlepsze miejsca walczyli uczniowie wszystkich szkół podstawowych
oraz gimnazjów gminy Dąbrowa, którzy
zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych. 30 uczestników konkursu swoim
udziałem udowodniło, że dobrze zna język niemiecki, lubi poezję oraz wspaniale

radzi sobie z recytacją. Młodzi recytatorzy
prezentowali różnorodne teksty od klasyki do współczesności.
Laureatami w grupie klas I-III zostali :
1 miejsce Lukas Gogol - ZS Chróścina
2 miejsce Daniel Gaida - PSP Narok
3 miejsce Izabela Kasprzyk - ZS Chróścina
W grupie klas IV-VI najlepszymi byli :
1 miejsce Marta Swora - PSP Sławice
1 miejsce Fabian Eszik - ZS Dąbrowa
2 miejsce Marta Stein - PSP Sławice
3 miejsce Katarzyna Smolin - PSP Sławice

W grupie gimnazjalistów :
1 miejsce Patrycja Kornek - PG Żelazna
2 miejsce Anna Kohs - PG Żelazna
3 miejsce Pior Lisson - PG Żelazna
Najlepsi recytatorzy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami. Organizator
konkursu zatroszczył się również o poczęstunek dla uczestników konkursu oraz ich
opiekunów. Jak co roku z programem artystycznym w języku niemieckim wystąpiły
przedszkolaki z Publicznego Przedszkola
im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku.
Organizator konkursu
mgr Maria Sikora

MŁODZIEŻOWA GRUPA TEATRALNA W NAROKU
Przy Parafii św. Floriana w Naroku w listopadzie 2009
roku z inicjatywy ks. Proboszcza Witolda Walusiaka została utworzona amatorska, młodzieżowa grupa teatralna Magia Słów.
Inspiracją powstania była chęć wypełnienia w sposób twórczy
wolnego czasu młodych parafian. Wolę przystąpienia do tej grupy wykazało 8 chłopców i 9 dziewcząt ze szkół gimnazjalnych,
średnich oraz uczelni wyższych. Młodzież z ogromnym zaangażowaniem podeszła do powierzonych im ról.
Pierwsze przedstawienie pt. „Szalony Franciszek” zostało wystawione w maju 2010 roku w kościele parafialnym w Naroku. Wszyscy zgromadzeni po obejrzeniu sztuki byli pod wrażeniem zarówno talentu młodzieży jak i strojów, które uszyły mamy
i ciocie młodych artystów.
W dniu 03.04.2011r. odbyła się premiera następnej sztuki pt.
„W pędzie życia”, która została napisana na kanwie powieści
„Objawienie” Didiera van Cauwelaerta. Przedstawienie łączyło
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ze sobą elementy życia zagubionego, współczesnego człowieka
z objawieniami sprzed wieków, które miały miejsce w Guadalupe.
Rozmieszczenie scen w różnych częściach kościoła oraz dopasowanie ścieżki dźwiękowej sprawiły, że widzowie mogli choć
odrobinę poczuć atmosferę panującą we Francji bądź w Meksyku.Młodzi autorzy oraz reżyser ks. Witold Walusiak byli mile zaskoczeni dużą ilością przybyłych widzów. W wystawionej sztuce
każdy mógł odnaleźć cząstkę swojego życia oraz zrozumieć, że
dla ulotnych rzeczy, często zatracamy prawdziwe wartości.
Już dziś grupa teatralna z zapałem rozpoczęła przygotowania do kolejnej sztuki, której premiera planowana jest na wrzesień, a tytuł pozostaje tajemnicą artystów.
Roksana Odziomek
Sylwia Swaczyna
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Szkoły, Przedszkola

„Oni umieli pięknie żyć i pięknie umierać”
Dnia 30 marca 2011r. w Zespole
Szkół w Dąbrowie odbyła się konferencja poświęcona Szarym Szeregom.
Celem tej konferencji było przybliżenie
uczniom sylwetek harcerskich bohaterów,
którzy walczyli w czasie wojny o Polskę.
25 maja 2011r. Publiczne Gimnazjum
w Dąbrowie otrzyma właśnie imię Szarych Szeregów.
Na konferencję zaproszeni zostali
goście ze Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej: kapitan Andrzej Witkowski - członek Szarych Szeregów, porucznik
Danuta Schetyna, porucznik Regina Mac,
kapitan Krzysztof Werner - prezes Opolskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK, podpułkownik Władysław Gawdyn oraz Zdzisław Borawski.
Poza tym swoją obecnością zaszczyciły
delegacje z Publicznego Gimnazjum w Żelaznej oraz z Zespołu Szkół w Chróścinie.
Na początku konferencji odbyła
się część artystyczna. Członkowie gimnazjalnego chóru „Kaprys” pokazali swoje
możliwości, śpiewając pieśni „Gaude Mater Polonia” i „Biały Krzyż”, a uczniowie

naszego gimnazjum wyrecytowali wiersz
Lidii Tomkiewicz „Kolumbowie” oraz
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Ten
czas”.
Następnie zaprezentowane zostały prezentacje multimedialne, przygotowane przez uczniów Publicznego Gimnazjum
w Dąbrowie: o Aleksym Dawidowskim
(ps. Alek), Tadeuszu Zawadzkim (ps. Zośka) i Janie Bytnarze (ps. Rudy), Tadeuszu
Krzyżewiczu-Buzdyganie,
działalności
grup szturmowych oraz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim (wykonanie PG w Żelaznej).
Po prezentacjach wypowiedzieli się nasi
goście. Kapitan Andrzej Witkowski opowiadał m.in. o tym, jak dostał się do Szarych Szeregów, jak w wieku 12-stu lat brał
udział w Powstaniu Warszawskim oraz
o przeżyciach, które mu towarzyszyły gdy
tunelami kanalizacyjnymi pod ulicami
Warszawy, wraz ze swoimi pomocnikami,
przenosili broń z upadłych już dzielnic
miasta do dzielnic, które się jeszcze broniły.
Warto zaznaczyć, że kapitan Andrzej Wit-

kowski poznał osobiście tak wielkich bohaterów jak Rudy, Alek czy Zośka. Ale dla
nas to właśnie On jest bohaterem, ponieważ jest On jednym z tych, którego imię
będzie nosić nasza szkoła.
Inni kombatanci mówili o tym,
w jaki sposób wydarzenia, przeżycia z czasów wojny ukształtowały ich postawy, podejście do życia, do drugiego człowieka,
jak wpłynęły na nich wybory powojenne,
czego najbardziej pragnęli itp.
W przerwach konferencji, nasi
goście byli odprowadzani przez służby porządkowe do kawiarenki, gdzie czekał na
nich poczęstunek.
Na pamiątkę tego spotkania kombatanci
otrzymali wiersz L. Tomkiewicz i symboliczną różę. Pozostawili po sobie ślad
w naszej szkole, wpisując się do kroniki
szkolnej.
Spotkanie z tak ważnymi ludźmi,
ludźmi którzy walczyli o wolną Polskę,
było naprawdę wspaniałym przeżyciem,
które z pewnością zapamiętamy na długo.
Renata Planert

SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE DLA DZIECI
Frohe Ostern! czyli Wesołego Alleluja!, to jedno
z wielu słówek i zwrotów, których dzieci uczyły się na spotkaniu
przedświątecznym organizowanym przez Mniejszość Niemiecką
w Chróścinie. Spotkaniu towarzyszyły gry i zabawy rozszerzające umiejętności językowo-artystyczne. Dzieci świetnie radziły
sobie z zapamiętywaniem słówek o tematyce wielkanocnej. Nie
zabrakło również muzyki, śpiewu i tańca. Przy akompaniamencie gitary dzieci śpiewały i tańczyły w rytm znanej niemieckiej
piosenki ”Häschen In der Grube“, a swoją dobrą kondycję po-

8

kazały podczas zawodów „Eierlauf” czyli biegu z jajem na łyżce. Świetną zabawą było również doczepianie ogonka naszemu
„Osterhase”(zajączek wielkanocny)oraz sprawdzenie swojej spostrzegawczości podczas zabawy „Welches Ei fehlt?” jakiego jaja
brakuje?.Na zakończenie zgodnie z tradycją zdobiliśmy pisanki
i zrobili „ein Riesenosterei” czyli olbrzymią pisankę. Spotkanie
to było dobrym sposobem by rozwinąć swoje zdolności językowo-artystyczne świetnie się przy tym bawiąc
Aurelia Gogol

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

OPS

REAGUJ NA PRZEMOC
Nie w każdym domu panuje miłość i zrozumienie. Czasem za ścianą twojego pokoju, za płotem Twojej posesji życie
pisze dramatyczne scenariusze czasem bardzo tragiczne. Są to
wielkie dramaty ludzi. Osoby doznające przemocy w rodzinie potrzebują wsparcia, by przerwać zmowę milczenia.
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA KRRZYWDĘ INNYCH !
Jeśli wiesz, że ktoś jest bity lub poniżany, słyszy groźby, doświadcza krzywdy – REAGUJ !
Badania pokazują (TNS OBOP,2007), że co trzeci Polak
(36%) przyznaje, że przynajmniej raz doświadczył jednej z form
przemocy. Aż 30% badanych doświadczyło przemocy więcej niż
raz, natomiast co dziewiąty (11%) wielokrotnie doznawał przemocy. Najczęściej doświadczaną przez Polaków przemocy jest
przemoc psychiczna, która przynajmniej raz stała się udziałem
31% badanych. Przemocy fizycznej doświadczyło 17% respondentów. Połowa polaków 48% mieszkała lub mieszka w gospodarstwie domowym, w którym dochodziło do przypadków przemocy ( w tej grupie znajdują się świadkowie przemocy, jej ofiary
i sprawcy).
Przemoc wobec rodziny jest poważnym przestępstwem.
Nikt nie ma prawa bić ani poniżać rodziny. Jeśli to
robisz – narażasz się na surową karę. Nowe przepisy nakazują policji, prokuraturze i innym służbom z pełną determinacją ścigać sprawców przemocy domowej.
MITY O PRZEMOCY
1.Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych. Prawda czy nieprawda?
NIEPRAWDA
Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia
2. Nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny.

Prawda czy nieprawda?
NIEPRAWDA
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Każdy ma prawo zapobiec przestępstwu.
3. Przemoc jest wtedy gdy są widoczne ślady pobicia. Prawda
czy nieprawda?
NIEPRAWDA
Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej.
Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie.
4. Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasługuje. Prawda czy
nieprawda?
NIEPRAWDA
Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na to
co zrobił.
5. Nie można zmienić swego przeznaczenia. Prawda czy nieprawda?
NIEPRAWDA
Nawet po wielu latach osoba doznająca przemocy może przerwać
przemoc.
Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!
6. Alkoholizm jest przyczyną przemocy. Prawda czy nieprawda?
NIEPRAWDA
Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za
czyny. Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.
7. Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego.
Prawda czy nieprawda?
NIEPRAWDA
Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych
niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dąbrowie

„POSTAW NA RODZINĘ”
ogólnopolska kampania

Fabian Eszik - laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Języka Niemieckiego

Świetlica w Dąbrowie przystąpiła do ogólnopolskiej
kampanii „POSTAW NA RODZINĘ”.
Współczesne badania naukowe nad skutecznością profilaktyki
ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży udowodniły, że największą efektywność mają działania i programy skoncentrowane na rodzinie. To właśnie rodzina dostarcza dziecku wzorców
zachowań – prawidłowych i nieprawidłowych. Więź z rodzicami, a także innymi członkami rodziny, stanowi najważniejszy
czynnik, chroniący przed niebezpiecznymi eksperymentami i doświadczeniami
Kampania „POSTAW NA RODZINĘ” promuje działania
podejmowane w gminie wobec osób borykających się z problemami. Jeśli w rodzinie pojawiają się problemy z uzależnieniem od alkoholu, samorząd może udzielić specjalistycznej pomocy, wskazać ośrodki terapii. Gmina inwestuje także pieniądze
w różne formy pomocy dla rodzin osób uzależnionych, zajmuje
się wspieraniem osób doznających przemocy. Kampania ta ma
również służyć pomocą w przekazywaniu ważnych informacji
o roli rodziny w profilaktyce i w promowaniu odpowiedzialnego
rodzicielstwa.

26 marca 2011 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu miało miejsce rozdanie dyplomów oraz zaświadczeń dla tegorocznych laureatów Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych.
Zaproszenie na to ważne wydarzenie otrzymał uczeń Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie Fabian Eszik, który został laureatem
Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Fabian jest
uczniem klasy piątej i na ostatnim etapie konkursu uzyskał
92,5 punktu na 108 możliwych. Jest to ogromny sukces, gdyż
wojewódzkie konkursy przedmiotowe charakteryzują się bardzo
wysokim poziomem. Uczestnicy tej olimpiady językowej zmagali się z trudnymi zagadnieniami z zakresu realioznawstwa, czy
też gramatyki. Na konkursie sprawdzane były również sprawności językowe takie jak czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, pisanie a na koniec konwersacja w języku niemieckim. Gratulujemy
Fabianowi ogromu wiedzy i umiejętności językowych i życzymy
dalszych sukcesów. Nadmienię, iż w roku szkolnym 2009/2010
Fabian jako prawie najmłodszy uczestnik konkursu zdobył również taki tytuł. Oby tak dalej!

MAJ

Karolina Bernacka
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Ogłoszenia

Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa
18 marca w świetlicy w Prądach odbyły się I Zawody
Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa. Impreza miała nietypowy przebieg, ponieważ w roli głównej wystąpili zawodnicy-amatorzy z Polskiego Związku Niewidomych. Pozornie tylko stali na przegranej pozycji. Okazało się, że konkurencja polega
na trafieniu do celu promieniem laserowym nakierowywanym na
cel przy pomocy dźwięku. Wszyscy zawodnicy w trakcie prób
strzeleckich mieli zasłonięte oczy. Jak się dowiedzieliśmy taka
konkurencja strzelecka pojawi się w programie Igrzysk Pa-

raolimpijskich w Londynie w 2012 roku. O tym, że trafienie
w „10” nie jest sprawą łatwą, mogli przekonać się wójtowie i burmistrzowie z sąsiednich gmin: Niemodlina, Tułowic, Komprachcic i Krapkowic. W rywalizacji najlepsi okazali się zawodnicy ze
Związku Niewidomych.
Wszystkim uczestnikom zawodów dziękujemy, a najlepszym
strzelcom gratulujemy!
red.
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Warsztaty Wielkanocne w Mechnicach
Po raz trzeci w Mechnicach odbyły się Warsztaty Wielkanocne. W tym roku Święta wypadły wyjątkowo późno, z tego
powodu Warsztaty odbywały w połowie kwietnia. Impreza odbyła się po raz trzeci. Zajęcia poprowadziła artystka ludowa Gabriela Waliczek. W tym roku uczestnicy skupili się na wyrobie
palm wielkanocnych oraz zdobieniu jajek. Świąteczne wypieki
przygotowała Pani Sołtys Teresa Kowolik. Stroiki wielkanocne,
ozdobione jajka oraz piękne palmy uczestnicy warsztatów zabrali
ze sobą, by zdobiły ich domostwa.
Za pomoc w organizacji warsztatów i uczestnictwo w zajęciach
dziękujemy!
gokir

Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą
W dniu 4 maja w szkole Podstawowej w Sławicach
odbyło się rozdanie nagród w konkursie plastycznym pt. „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą” na szczeblu gminnym. Celem konkursu jest uświadomienie
dzieciom i młodzieży różnorodności działań strażaków podczas
pełnienia służby. Konkurs poszerza wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie oraz o bardzo trudnej i potrzebnej pracy
strażaka, który nie tylko gasi pożary i nie tylko niesie pomoc,
ale także ratuje ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych,
podczas klęsk żywiołowych oraz usuwa skutki katastrof chemicznych i ekologicznych. Jury w składzie Zbigniew Janowski
– przewodniczący, Renata Planert – członek, Mariola Podbrożny – członek oraz Krystian Iwański – członek oceniło 21
prac w trzech kategoriach wiekowych i postanowiło nagrodzić
następujące prace:
I.Młodsza Grupa Wiekowa 6-8 lat
I miejsce – Oliwia Mendel – ZS w Dąbrowie
II.Średnia Grupa Wiekowa 9-12 lat:
I miejsce – Mikołaj Żytyński – ZS W Dąbrowie
II miejsce – Aleksandra Kokot –ZS w Dabrowie
III miejsce – Radosław Myślicki – PSP w Sławicach
Prace wyróżnione:
Katarzyna Smolin – PSP w Sławicach
Marcel Głatki – PSP w Sławicach
Aleksander Kulik – PSP w Sławicach
III.Starsza Grupa Wiekowa
I miejsce – Katarzyna Gwość – ZS w Dąbrowie
Prace wyróżnione:
Natalia Słabowska – ZS w Dąbrowie
Kasper Biegun – Świetlica Socjoterapeutyczna w Dąbrowie

MAJ

Nagrody dla laureatów oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu ufundował Wójt Gminy Dąbrowa oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
Jednocześnie Jury postanowiło zakwalifikować i przesłać do
eliminacji etapu powiatowego prace Oliwii Mendel z I grupy
wiekowej, Mikołaja Żytyńskiego, Aleksandra Kokot i Radosława Myślickiego z II grupy wiekowej oraz Katarzyny Gwość z III
kategorii wiekowej.

Miło nam poinformować, iż prace Mikołaja Żytyńskiego oraz
Katarzyny Gwość zajęły I miejsca w swoich kategoriach wiekowych i zostały zakwalifikowane do szczebla wojewódzkiego.
j.damboń
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„GMINNY MAM TALENT”
– zapisy rozpoczęte
Potrafisz ładnie śpiewać, tańczyć, grać na
instrumencie, recytować wiersze, opowiadać
kawały? A może masz jakiś inny ukryty talent,
z którym chciałbyś się podzielić? Jeśli tak, to weź
udział w Gminnym Mam Talent organizowanym 28 sierpnia podczas
Dożynek Gminnych we Wrzoskach. Serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych, którzy chcieliby zaprezentować swe talenty przed szeroką publicznością. Całość oceniać będzie profesjonalna komisja konkursowa. Na
wszystkich uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zapisy można zgłaszać pod numerem tel. 510808472 (P. Daniel Wocka).

Kabaret Derkacz

niespodzianką będzie występ rockowej
grupy Vintage. Jest to trio założone przez
byłego wokalistę Oddziału Zamkniętego
Krzysztofa Wałeckiego. W repertuarze
znajdują się kompozycje nawiązujące do
najlepszych lat muzyki rockowej i bluesrockowej. Muzycy występujący w Vintage współpracują z takimi formacjami, jak
Dżem, TSA, Złe Psy, czy No Name.

Porcję rozrywki kabaretowej zapewnią
nam w tym roku Kabaret Derkacz oraz
Kabaret Klaps z Wrocławia. Oba zespoły od lat występują na scenie kabaretowej,
zdobywając nagrody na ogólnopolskich
przeglądach.
gokir

Wynajem namiotów

oraz kompletów biesiadnych
-imprezy okolicznościowe
- urodziny
- festyny itp.

Ceny dopasowujemy
indywidualnie!!!

Kontakt:
tel. 668 361 134

--- reklama ---

Zespół założył 13 grudnia 1983 roku Piotr
Klatt (wokalista, autor tekstów, dziennikarz radiowy i telewizyjny, wielokrotny
dyrektor Krajowego Festiwalu Piosenki
Polskie w Opolu i Krajowych Eliminacji Konkursu Piosenki Eurowizji) oraz
Piotr Frąckiewicz (gitarzysta). Później
do zespołu dołączyli m.in. Artur Orzech
(obecnie dziennikarz radiowy i telewizyjny), Michał Grymuza, Grzegorz K.
Witkowski, Maciej Ochman oraz Arek
Żurowski i perkusista Darek Kąkol. Oficjalnie zespół po raz pierwszy zaprezentował się na żywo w 1985 roku na Festiwalu w Jarocinie.
Z Różami Europy debiutowała między
innymi Edyta Bartosiewicz, która zaśpiewała z zespołem piosenkę zatytułowaną
„Jedwab’’. Utwór ten przyniósł zespołowi i wokalistce ogromny rozgłos, trafiając
na pierwsze miejsce m.in. Listy Przebojów
Programu III PR i dostając nagrodę Pro-

gramu I PR za najlepszą piosenkę roku.
„Jedwab” utrzymywał się na pierwszym
miejscu listy przebojów Marka Niedźwieckiego przez 5 tygodni, a na samej liście
przez 21. Album „Poganie! Kochaj i Obrażaj”, na którym znalazła się kompozycja
„Jedwab” był najlepiej sprzedającą się
polską płytą w latach 1992-1994.
Największe przeboje Róż Europy pochodzą z początku lat 90-tych. To między innymi „Stańcie przed lustrami”, „Mamy dla
was kamienie”, „Rock’n’rollowcy” , „Radio Młodych Bandytów” i „Marihuana”.
W roku 2010 „Róże Europy” wystąpiły na
wielu koncertach w Polsce, świętując 25
lat działalności. W dorobku Zespołu znajduje się 8 płyt długogrających, z których
ostatnia została wydana w 2007 roku. Na
Festynie Dębowym usłyszymy najpopularniejsze kompozycje Róż Europy. Dla
wszystkich będzie to okazja do posłuchania jednej z najważniejszych polskich grup
rockowych ostatniej dekady XX wieku.
Obecnie grupa występuje w składzie: Piotr
Klatt (voc.), Darek Osiński (gitara basowa), Bartek Wawrzyniak (gitara), Karol
Szolc (gitara) i Irek Zaręba (perkusja).
Oprócz Róż Europy, na scenie Festynu
Dębowego usłyszymy zespół Tia Maria
- grupę z nurtu polskiej muzyki tanecznej.
Liderką i wokalistką zespołu jest Agnieszka Andrzejewska. Popularność zespołowi
Tia Maria przyniósł przebój „Słoneczne
reggae”, który stał się jednym z największych przebojów lata 1996. Do dzisiaj
zespół nagrał osiem płyt. Miłośników
przebojów bawić będzie grupa coverowa
Nagła Zmiana Klimatu, a dla wszystkich

Nagła Zmiana
Klimatu

Róże Europy

Tradycyjnie w ostatni weekend
czerwca spotykamy się na wspólnej zabawie podczas Festynu Dębowego w Dąbrowie. Koncerty muzyczne, rozgrywki
sportowe, występy kabaretowe, zabawy
taneczne, konkursy z nagrodami, wesołe
miasteczko oraz program przygotowany
przez szkoły z naszej gminy – tak w skrócie można zapowiedzieć zbliżająca się imprezę. Gwiazdą Festynu Dębowego będzie
legenda polskiego rocka – zespół RÓŻE
EUROPY.

Vintage

FESTYN DĘBOWY

