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Przed
nami
ukochane
święta
Bożego Narodzenia
i Nowy Rok.
Niechaj
będą dla Was
wszystkich,
drodzy mieszkańcy
Gminy Dąbrowa,
zdrowe, szczęśliwe i zapamiętane
na długie, długie lata.
Jako gospodarz gminy życzę
wszystkim, aby nigdy nie żałowali,
że przyszło im żyć tutaj,
a nie gdziekolwiek indziej!
Proszę również o codzienny uśmiech,
wzajemny szacunek i zrozumienie.
To najprostsza recepta, abyśmy byli
szczęśliwsi - nie tylko od święta!
Wójt
Gminy Dąbrowa
Marek Leja

Krystian Golec podsumowuje rundę
w LZS Mechnice

W klubie jak w rodzinie
Tuż po zakończeniu debiutanckiej rundy LZS Mechnice w IV
lidze, rozmawiamy z trenerem
drużyny, Krystianem Golcem.
Wywiad i najciekawsze statystyki na str. 4-5

reklama
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Newsletter Gminy Dąbrowa

W Wigilię Urząd
Gminy Dąbrowa
nieczynny

Pierwsza sesja i... święta
Za nami gorączka wyborcza. W poprzednim numerze prezentowaliśmy nowych
radnych gminy Dąbrowa. W tym numerze zdjęcia wszystkich podczas pierwszej
powyborczej sesji oraz ze ślubowania wybranego po raz trzeci na wójta Marka
Lei. Na stronie obok zapowiadamy wybory sołtysów w naszej gminie i zachęcamy do głosowania. A poza tym przed nami święta, więc niechaj nam się darzy!

Uprzejmie informujemy, że w dniu
24 grudnia 2014 roku (środa),
Urząd Gminy Dąbrowa będzie nieczynny.
Dzień ten jest wolnym dla pracowników tutejszego urzędu za sobotę,
1 listopada br.
Jednocześnie dla spraw pilnych ustala się dyżur Urzędu Stanu Cywilnego
dnia 26 grudnia 2014r. (piątek), w godzinach 9:00-13:00, pod numerem telefonu 696-083-026.
Za niedogodności przepraszamy.
Na zdjęciu poniżej reprezentant opolskiego Hawi Racing Team 2014 prezentuje się
z okazałą szarfą i paterą za wywalczenie
tego tytłu. Panu Andrzejowi gratulujemy!
(r)

Ślubowanie wójta
i nowej Rady Gminy Dąbrowa
W czwartek, 27 listopada 2014 r. w
Urzędzie Gminy Dąbrowa odbyła się uroczysta Pierwsza Sesja Nowej Rady Gminy
Dąbrowa (na zdjęciu powyżej radni razem
z wójtem) w kadencji 2014-2018. Podczas
sesji Wójt i radni uroczyście złożyli ślubowanie oraz otrzymali zaświadczenia o

wyborze. Przewodniczącym Rady Gminy
Dąbrowa został Piotr Wieczorek, a wiceprzewodniczącymi Maria Sikora oraz
Andrzej Pośliński.
Piłkarz LZS Mechnice
... motocyklowym wicemistrzem Polski
Piłkarz LZS Mechnice, Andrzej Gruntowski, wywalczył w tym roku tytuł II
wicemistrza Polski Enduro 2014 w kl.E1.

Nowy harmonogram wywozu odpadów

Nowy harmonogram wywozu odpadów
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Miejscowość

Harmonogram wywozu odpadów – styczeń 2015
Odpady komunalne
Odpady segregowane
niesegregowane / resztkowe
Bioodpady
Pojemnik antracytowy
worki
(pojemnik lub
(czarny)
worek brązowy)

Wrzoski, Siedliska
5*, 19
Niewodniki, Skarbiszów
7, 20*
Chróścina, Prądy
5, 19*
Narok, Żelazna
7*, 20
Nowa Jamka, Lipowa,
12, 26*
Mechnice
Dąbrowa, Sokolniki
13*, 27
Ciepielowice, Karczów
12*, 26
Sławice
13, 27*
* termin wywozu w cyklu odbioru „co 4 tygodnie”



15
8, 21*
16
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WYBORY, INWESTYCJE

W styczniu wybieramy sołtysów i rady sołeckie w 8 miejscowościach

Wyborów ciąg dalszy
6 listopada Rada Gminy Dąbrowa zarządziła wybory sołtysów i rad sołeckich w: Nowej Jamce (4.01.2015 r.), Wrzoskach (5.01.2015 r.), Żelaznej
(6.01.2015 r.), Prądach (7.01.2015 r.), Dąbrowie (8.01.2015 r.), Naroku
(9.01.2015 r.), Karczowie (10.01.2015 r.) i Mechnicach (11.01.2015 r.).
Kadencja obecnych sołtysów upływa w dniach od 7 do 29 stycznia 1015
roku. Zgodnie z zapisami statutu sołectwa wybory sołtysa i rad sołeckich
zarządza się przed upływem kadencji.

W

ybory zostaną przeprowadzone w
ramach zebrań wyborczych. Przewiduje się rozpoczęcie zebrań wyborczych
o godz. 18.00 w każdym sołectwie. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza
trzyosobowa komisja wyborcza, w skład
której wchodzą wyłącznie wyborcy, którzy na stałe zamieszkują w miejscowości i
nie są kandydatami na sołtysa lub radnego
do rady sołeckiej. Komisja wyborcza, poza
przeprowadzeniem wyborów, weryfikuje listę wyborców, bowiem o możliwości
wybierania decyduje zamieszkiwanie, a
nie zameldowanie. Takiej weryfikacji listy

wyborców mogą dokonać, jak widać, tylko
osoby znające realia w miejscowości objętej wyborami. Wybory wspiera prawnie i
logistycznie pełnomocnik wójta ds. wyborów. To on będzie na bieżąco prowadził
zebranie wyborcze i tłumaczył wyborcom
procedurę wyborczą oraz w jaki sposób
należy głosować.
Z praktyki poprzednich wyborów wynika, że zebrania wyborcze nie trwają dłużej
niż godzinę. Najpierw wybiera się sołtysa.
W przypadku nie zgłoszenia kandydata na
sołtysa, w ciągu 90 dni przeprowadza się
kolejne zebranie wyborcze. Także, jeżeli

nie wybrano sołtysa, ponowne zebranie
wyborcze organizowane jest do 90 dni.
W takich sytuacjach władzę w sołectwie
przejmuje jednoosobowo przewodniczący
rady sołeckiej, który pełni funkcję sołtysa
do czasu wyboru nowego.
Sołtys jest wybierany na 4-letnią kadencję. Kadencja rady sołeckiej jest równa
kadencji sołtysa. Wybory przeprowadza się,
jeżeli na zebranie wyborcze przyjdzie co
najmniej 9 osób (niezbędni kandydaci na
sołtysa, do rady sołeckiej i do komisji wyborczej). Mam nadzieję, że taka sytuacja nie
będzie miała miejsca w żadnym sołectwie,
albowiem taki przypadek świadczyłby o
tym, że mieszkańcom sołectwa jest obojętnie, kto będzie nimi kierował, jak również
reprezentował miejscową społeczność na
zewnątrz. Dlatego serdecznie zachęcam do
przybycia na zebranie wyborcze.
Rudolf Szymainda
Pełnomocnik wójta ds. wyborów

„Radosna Szkoła” dotarła do Sławic i Dąbrowy

Jest szkoła - jest plac zabaw!
Kończący się rok był ostatnim na wykorzystanie dofinansowania z programu „Radosna Szkoła” (zbudowanie
placu zabaw). Tym razem udało się to
przy szkołach w Sławicach i Dąbrowie,
a tym samym możemy być dumni, że
w naszej gminie place zabaw znajdują
się przy każdej szkole podstawowej.
Pierwszy wybudowano w Chróścinie
(2010 rok), następny w Naroku (2012 r.),
a w 2014 roku oddaliśmy do użytku place

zabaw w Sławicach i Dąbrowie (na zdjęciach poniżej).
Wszystkie place zabaw powinny spełniać określone warunki. Kolorystyka
takich miejsc musi być pomarańczowo
– niebieska (pomarańczowa powierzchnia
bezpieczeństwa, niebieska – powierzchnia
komunikacyjna), powinna się znajdować
strefa zieleni, tablica informacyjna, ławki,
kosz na śmieci, bezpieczna nawierzchnia i oczywiście urządzenia zabawowe.

Nawierzchnia na terenie naszych placów
zabaw świetnie amortyzuje upadki. Urządzenia zabawowe skonstruowane są ze
sklejki modrzewiowej – bardzo trwałego
drzewa. Chociaż na dworze już zimno, obserwujemy, że dzieciaki chętnie korzystają
z placów zabaw. To najlepsza rekomendacja tego, że pomysł, aby one powstały był
trafiony.
Projekty sfinansowano: 50% MEN, 50%
budżet gminy.

Nowiutkie place zabaw przy szkołach w Dąbrowie (po lewej) i Sławicach (po prawej).

GRUDZIEŃ



PIŁKA NOŻNA

Krystian Golec - trener LZS Mechnice

W klubie jak w rodzinie
Krystian Golec to przede wszystkim trener LZS Mechnice, ale tak naprawdę w
klubie człowiek orkiestra. My jednak, tuż po zakończeniu debiutanckiej rundy
jego drużyny w IV lidze, rozmawiamy przede wszystkim o aspekcie sportowym, choć nie tylko...
- Trenerze, pora podsumować debiutancką rundę w IV lidze. Łatwo nie było,
ale źle też nie!
- Cztery mecze i zero punktów na starcie. Mógł wkraść się niepokój, ale doskonale wiedziałem, że mój zespół wreszcie
zaskoczy. I tak też się w końcu stało, bo
przecież w pewnym momencie byliśmy na
6. miejscu! Jedenasta lokata na półmetku
rozgrywek, moim zdaniem, odzwierciedla
możliwości zespołu.
- Ale tych punktów i tak mogło być
więcej.
- Suma szczęścia równa się zero! Pechowo traciliśmy remisy i zwycięstwa w
końcówkach, ale też bywało, że wygrywaliśmy szczęśliwie. Punktów mogło być też
mniej...
- Imponowała ofensywa Mechnic. Tylko w 4 meczach nie strzeliliście bramki,
a Damian Kampa jest liderem strzelców
IV ligi z 13 golami na koncie!
- Nasz atak jest faktycznie mocny. To pozostałość z okręgówki, w której graliśmy
bardzo zorientowani na strzelanie bramek
i zawodnikom to zostało.
- W sposób naturalny należałoby więc
wyróżnić lidera klasyfikacji strzelców?
- Jasne, że trzeba go chwalić. Był królem
strzelców w okręgówce i teraz potwierdził
swój strzelecki instynkt. Damian gwarantuje pewną liczbę bramek w rundzie. A
w swoim gronie za grę ponadprzeciętną
wyróżniliśmy Dennisa Greinerta. Wiele
szans dostają juniorzy, jak Bartek Polok i
Adrian Zyla. W przyszłości to będzie procentować. Chciałbym jednak podkreślić,
że naszą siłą był równy, wysoki poziom
wszystkich piłkarzy. Gdy każdy z nich grał
na swoim optymalnym poziomie, zwyciężaliśmy. Tak było z Paczkowem, Olesnem,
Prudnikiem, czy Namysłowem. A kiedy
trzech, czterech chłopaków wypadało gorzej, przegrywaliśmy. Na tym poziomie
rywal szybko obnaża błędy.
- Jak na inaugurację z Dobrzeniem,
gdy prowadziliście 2-0, by w samej końcówce przegrać.
- W trakcie meczu wypadł Stotko, absolutnie podstawowy piłkarz, stoper. Ale
to nie była kwestia błędów moich czy zawodników. Prowadziliśmy jeszcze wtedy
2-0, ale widziałem, że chłopcy w ostatnim



kwadransie byli słabsi siłowo, fizycznie.
Ten element zdecydował.
- Nie jest pan tym zaskoczony.
- Latem zawsze trudno nam przygotować
drużynę, bo zwykle kogoś nie ma. Patrzyłem na to wszystko realnym okiem. Przed
treningami dużo rozmawiałem z moimi
podopiecznymi, zwłaszcza młodymi. Dla
nich to był duży przeskok. Nie wiedzieli
co ich czeka w IV lidze. Potrzebowaliśmy
trochę czasu. Do znudzenia będę przypominał, że nie jest wielką sztuką zrobić
czwartą ligę mając pieniądze. U nas żaden
piłkarz nie dostaje grosza. O ile wiem, drugiej takiej drużyny w IV lidze nie ma. W

SALTEX IV LIGA
1. Polonia Głubczyce
17
2. Stal Brzeg
17
3. LZS Piotrówka
17
4. Olimpia Lewin B.
17
5. Chemik Kędzierzyn-K. 17
6. Śląsk Łubniany
17
7. TOR Dobrzeń Wlk.
17
8. Victoria Chróścice
17
9. Porawie Większyce
17
10. Czarni Otmuchów
17
11. LZS Mechnice
17
12. Sparta Paczków
17
13. Racławia Racławice
17
14. Start Namysłów
17
15. OKS Olesno
17
16. Pogoń Prudnik
17
17. Orzeł Źlinice
17
18. Piast Strzelce Opolskie 17

39
37
34
30
29
28
26
25
24
22
22
21
21
21
20
19
11
3

35-17
33-8
40-16
40-25
34-25
25-21
29-27
34-32
36-38
24-29
30-36
25-25
22-26
20-20
27-49
21-25
16-37
14-49

perspektywie całej rundy chłopcy pokazali
wielki charakter.
- Na czym się to więc wszystko opiera?
Dzisiaj nikt nie lubi grać za przysłowiową „czapkę gruszek”, albo, jak w waszym przypadku, kiełbaskę po meczu.
- Jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi, będzie prawdą! Oni grają dla mnie, a ja jestem
dla nich. Dostaję oferty z innych klubów,
ale niektórzy chłopcy też mają propozycje.
A na końcu i tak staramy się cieszyć oko
fanów Mechnic i całej gminy. Jesteśmy
bardzo zżyci. Ostatnio byłem na dwóch
weselach piłkarzy, podobnie jak siedmiu
kolegów z zespołu. Jesteśmy jak rodzina,
naprawdę! Spotykamy się na wspólnych
imprezach, jako trener z każdym rozmawiam inaczej. Trochę jak psycholog, który musi pamiętać, że nie każdego można
zwyczajnie zbesztać, że inna motywacja
należy się juniorowi, a zupełnie inna doświadczonemu zawodnikowi.
- Ale na boisku trwa bitwa o utrzymanie w IV lidze. Wciąż nie mamy pewności, ile drużyn spadnie...
(ciąg dalszy na str. obok)

Damian Kampa momenty, w których strzelał gole, celebrował najczęściej z wszystkich
zawodników w IV lidze! Trzymamy kciuki, żeby nie brakowało ich także wiosną.
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„Mamy najlepszą i najliczniejszą publikę w IV lidze. Także podczas meczów wyjazdowych” - cieszy się trener Krystian Golec.
- Fakt, bez względu na to, czy degradacja
dotknie 5, 6 czy nawet 8 drużyn, nasz cel
jest jasny - nie znaleźć się w tej grupie!
- Zatem czeka was pracowita zima.
- Runda rewanżowa wystartuje w połowie
marca, ale my z kopyta ruszamy do pracy
już w połowie stycznia 2015 roku. O umiejętności piłkarskie nie musimy się martwić.
W trakcie rundy jesiennej wielu kolegówtrenerów chwaliło LZS Mechnice za operowanie piłką, szybką grę, błyskawiczne i
skuteczne kontry. Nam zimą trzeba zadbać
przede wszystkim o siłę i wytrzymałość.
Czekają nas bardzo ciężkie treningi - trzy
razy w tygodniu plus sparing.
- Ale przecież to już są obciążenia wymagające witamin i różnych specyfików,
których używają konkurenci.
- W miarę możliwości chłopcy otrzymują ode mnie odpowiedni zestaw witamin.
Mamy też profesjonalnego masażystę,
Piotrka Komendę. Nie płacimy piłkarzom,
ale staramy się stworzyć im namiastkę
profesjonalnego klubu. W grudniu zorganizuję chłopakom profesjonalne badania
zdrowotne oceniające ich wytrzymałość.
Każdy będzie miał sport-tester, sprawdzający m.in. tętno piłkarza.
- Chciałoby się rzec, że żyje pan naszym klubem aż do bólu. Przy okazji
zawsze o to pytam: „nie osieroci pan
Mechnic? Nie odejdzie?”
- Czuję się odpowiedzielany za zbudowaną
drużynę. W tym sezonie opuściłem raptem 3
treningi, ale mam też rodzinę, 15-miesięcznego syna Dawida i bardzo brakuje mi dla
niego czasu. Trzeba to jakoś godzić. Jestem
trochę zmęczony, ale też nie potrafię siedzieć
i nic nie robić. Oto moja odpowiedź.
Rozmawiał Dariusz Król
Zdjęcia Jessika Greif

GRUDZIEŃ

Statystyki dzięki uprzejmości redakcji Mechnickiego Niedzielnika Sportowego



SZKOŁY

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Tablica dla pani Danusi

Takie słowa Ks. Jana Twardowskiego zostały umieszczone, jako motto, na tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłej pani dyrektor Danucie Panufnik. 7 grudnia
w ZS w Chróścinie podczas obchodów 10–lecia istnienia sali gimnastycznej połączonych z Kiermaszem Świątecznym, w obecności władz gminy, rodziny zmarłej, rodziców, nauczycieli, uczniów i licznie zgromadzonych gości, odsłonięto
tablicę upamiętniającą wspaniałego człowieka, jakim była pani dyrektor.
Cytując słowa przemówienia nowego
dyrektora szkoły, Krystiana Iwańskiego,
„Choć dzisiejsza uroczystość składa się z

kilku części, to łączy je wszystkie osoba pani
Danuty Panufnik – wieloletniego dyrektora
tej szkoły, inicjatora budowy sali gimnastycz-

nej, pomysłodawcy Kiermaszu Świątecznego, człowieka o wielkim sercu, niezwykłej
prawości i skromności”, warto podkreślić,
że na tę wyjątkową formę uczczenia pamięci
Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścinie
w pełni sobie zasłużyła.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, jak również przybyłym gościom, składamy serdeczne podziękowania.
(ki)

Gimnazjalistom się podobało!

Nasi aktorzy grali dla uczniów
W ZS w Chróścinie gimnazjaliści mogli obejrzeć spektakl „Heksagon”w
wykonaniu uczestników grup teatralnych z Dąbrowy i Żelaznej. Oba zespoły prowadzi w Gminnym Ośrodku
Kultury i Rekreacji Tomasz Stochniał.
Na przedstawienie składają się fragmenty tekstów różnych autorów: Witolda Gombrowicza („Iwona, księżniczka
Burgunda”), Sławomira Mrożka („Polowanie na lisa”, „Emigranci”), Stefanii
Grodzieńskiej („Sceny małżeńskie”) oraz
jednej sceny wypracowanej w trakcie improwizacji na zajęciach, a nawiązującej do
„Hamleta” Szekspira.
Praca nad tekstami Mrożka i Gombrowicza była dla młodzieży sporą przygodą
(tych autorów nie ma na liście lektur w
gimnazjum). Specyficzne poczucie humorów i niebanalny język tych autorów
sprawił, że od samego początku teksty
przypadły im do gustu.
Zespół młodych aktorów tworzą: Marta Otremba, Gabriela Supron, Paweł
Badura, Katarzyna Wojciechowska,
Teresa Podlodowska (Dąbrowa), Paulina
Hennek, Paulina Kornek, Kamila Lach



(Żelazna). Zajęcia prowadzi Tomasz Stochniał – aktor, mający na koncie ponad 20
ról w zawodowym teatrze, kilka asystentur
reżyserskich (był asystentem m.in. Adama
Hanuszkiewicza i Andrzeja Zaorskiego),
kilka epizodów serialowych i reklam telewizyjnych. Od dwóch lat prowadzi w
Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji
warsztaty teatralne.
(gokir)
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KONKURSY, TURNIEJE

„W drodze” i „Traktorem w świat” nagrodzone

Oliwia i Piotr nagrodzeni
20 listopada 2014 r. (w Powszechny Dzień Dziecka oraz Ogólnopolski
Dzień Praw Dziecka) w SP w Rudnie
została zorganizowana uroczystość
podsumowująca Ogólnopolski Konkurs Literacko-Artystyczny pt. „Magiczny świat zabawek: wyruszamy
w podróż z ulubionymi zabawkami” pod honorowym patronatem:
Marka Michalaka - Rzecznika Praw
Dziecka.

N

adrzędnymi celami konkursu, jakie
przyświecały organizatorom były:
upowszechnianie praw dzieci, w tym
prawa do zabawy i posiadania zabawek,
rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci w
zakresie działalności artystycznej, promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec literatury, ujawnianie talentów
i uzdolnień młodych twórców, a także
kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na
otaczające je przedmioty. Zgodnie z przyjętymi założeniami uczestnicy konkursu
redagowali opowiadanie z dialogiem, w
którym opisywali podróż swojej ulubionej
zabawki oraz przeżyte przez nią przygody
(realistyczne lub fantastyczne). Uzupełnieniem opowiadania były: ilustracje wykonane techniką dowolną lub fotografie
wykonane przez uczestników. Całość tworzyła „książeczkę”.
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w
Dąbrowie zorganizował VI Andrzejkowy Turniej Darta o Puchar Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Zawody odbyły się w
świetlicy wiejskiej w Naroku. Rywalizacja toczyła się w systemie „high
score” - o zwycięstwie decydowała
suma punktów uzyskanych w 10 rundach.
urniej rozgrywano w dwóch kategoriach wiekowych. W grupie seniorskiej tytuł obronił Mateusz Kobszyk (644
pkt., mieszkaniec Karczowa), a kolejne
miejsca zajęli Karolina Załawka (585,
Opole) i Roland Giersberg (565, Opole).
Wśród dzieci, jak przed rokiem, triumfowała Karolina Graca (416, Narok) przed
Łukaszem Kwietniem (397, Nowa Jamka) i Rajmundem Soppą (370, Narok). Za
gościnę i pomoc przy tej niezwykle udanej
imprezie GOKiR z Dąbrowy dziękuje sołtysowi Naroka, Marzenie Odziomek oraz
Krystynie Moszner.
(gokir)

Tegoroczna (druga) edycja konkursu
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych z całej Polski - napłynęło
blisko 200 prac. Komisja miała „twardy
orzech do zgryzienia”, bowiem – jak jury
oceniło – uczestnicy przygotowali prace
na bardzo wysokim poziomie. Wyróżnienie Literackie za prace „W drodze” otrzymała Oliwia Mendel (PSP Dąbrowa, kl.
6a) – pseudonim artystyczny Olivia Reaper, natomiast Wyróżnienie Artystyczne

za pracę „Traktorem w świat” Piotr Bil
(PSP Dąbrowa, kl. 5a) – pseudonim artystyczny Wielki T – Rex.
Na przybyłych w tym dniu do Rudna
czekał szereg atrakcji: program artystyczny oraz wręczenie nagród. Po gratulacjach i sesji zdjęciowej przyszedł czas
na kolejną atrakcję tego dnia – lekcję muzealną na temat tradycyjnych zabawek
dziecięcych przygotowaną przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Laureaci
poznali stare śląskie zabawy i zabawki,
o których dziś już się nie pamięta. Mogli nie tylko dokładnie obejrzeć śląskie
graczki i bawidołki, ale także pobawić
się z nimi.
Renata Planert - Palak

Oliwia Mendel w uroczystym momencie odbierania gratulacji za swoją pracę.

Za nami nami VI Andrzejkowy Turniej Darta

Mistrzowie obronili tytuły

T
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SZKOŁY

Śląska tradycja

Marcinowe święto w Naroku

Takich akcji nigdy dość!

„Śniadanie

daje moc”

Uczniowie klas I – III wzięli udział w
corocznej akcji „Śniadanie daje moc”,
która na stałe zagościła w kalendarzu
szkolnym. Dzieci z Klubu Wiewiórka
PCK przygotowały na tę okoliczność
gazetkę tematyczną.
W czasie trwania akcji przeprowadzono
z uczniami zajęcia edukacyjne dotyczące
zdrowego odżywiania oraz higieny i kultury przygotowywania i spożywania posiłków.
Po tym wszyscy ochoczo przystąpili do pracy. Pierwszaki zrobiły kolorowe koreczki
owocowe wbijane w dynie. Drugoklasiści
tworzyli z różnych produktów kanapki-buźki, a najstarsi uczniowie wyczarowali różne
sałatki owocowe.
Akcja zakończyła się wspólnym śniadaniem dla całej grupy wiekowej przygotowanym przez samych uczniów. Na wielkim
stole znalazły się zdrowe kanapki, koreczki
i sałatki owocowe, ciasteczka owsiane i jogurty pitne. Po posiłku uczniowie odwiedzili
starszych kolegów. Częstując jabłuszkami
zachęcali okrzykami do jedzenia śniadania.
Wielkie podziękowania składamy rodzicom za pomoc w organizacji śniadania oraz
ufundowanie jogurtów i jabłuszek.
Beata Derda



W listopadzie w Publicznej Szkole Podstawnej w Naroku realizowany był projekt autorstwa nauczycielki języka niemieckiego Marii Sikory zatytułowany „Basteln als Motivationsfaktor zum Kennenlernen der schlesischen Bräuche verbunden mit St. Martin”,
w tłumaczeniu „Zajęcia warsztatowe motywujące do poznawania śląskich tradycji związanych ze Świętem Marcina”.

P

rojekt finansowany był przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Republiki Federalnej Niemiec oraz
Niemieckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Polsce. Celem projektu były zajęcia warsztatowe, podczas
których uczniowie poznawali tradycje i
zwyczaje związane z postacią Świętego
Marcina, piekli gąski marcinowe, wykonywali lampiony oraz dekorację i stroje
do przedstawienia „Jak gęsi Marcina
biskupem uczyniły”, które przedstawili
11 listopada podczas nabożeństwa ku
czci tego świętego.

Zajęcia projektowe odbywały się na
lekcjach języka niemieckiego oraz popołudniowych warsztatach, które tym razem prowadziła Gabriela Burczek. Projekt obejmował również dofinansowanie
poczęstunku dla wszystkich uczestników
obchodów Dnia Święta Marcina.
W obchody tej wspaniałej imprezy
od lat włączają się narockie organizacje
lokalne, szkoła i przedszkole, które doskonale wywiązują się z wyznaczonych
zadań. Za takie wsparcie organizatorzy
bardzo dziękują!
Maria Sikora

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

GMINNA SPÓŁKA WODNA

Dotacje docelowe Skarbu Państwa dla GSW Dąbrowa w 2014 roku

Sukces przekuty w dotacje
Gminna Spółka Wodna, która reaktywowała się 2011 roku, odnosi coraz
większe sukcesy, mając coraz lepsze
wyniki w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych. Na nasze sukcesy uwagę zwróciły władze nadrzędne,
co uwidoczniło się w przyznanych w
tym roku dotacjach docelowych.
tarostwo Powiatowe przyznało
6.565 zł. na konserwację rowu RA
w Naroku. Wkład własny spółki wyniósł
4.425 zł., razem wydano 11.000 złotych.
Konserwację rowu przeprowadzono na
odcinku 2000 mb.
Urząd Wojewódzki przyznał dotacje w
kwocie 29.718,53 zł. na rowy znajdujące
się we wsiach Żelazna, Skarbiszów, Ciepielowice-Karczów.
- Rów RC w Skarbiszowie: dotacja 10.000 zł + 3.744.42 zł wkład spółki; w
sumie wydano 13.744,42 złotych. Konserwację przeprowadzono na odcinku
2500 mb.
- Rów RF w Ciepielowice - Karczów:
dotacja - 9718,48 zł. + 3.199,19 zł wkład
spółki; w sumie wydano 12.917,67 złotych. Konserwację przeprowadzono na
odcinku 2350 mb.
- Rów RA-5 w Żelaznej: dotacja 10.000 zł. + 4.167,06 zl. wkład spółki; w sumie wydano 14.167,06 złotych.
Konserwację przeprowadzono na odcinku 3060 mb.
W sumie dotacje ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Wojewódzkiego na rok
2014 wyniosły 36.283,53 złotych.

S
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Wkład Gminnej Spółki Wodnej to
15.546,78 złotych.
Ogółem na rowy z dotacji docelowej
wydano 51.829,15 złotych.
***
Dzięki dotacjom była możliwość konserwacji czterech ważnych rowów, na
których wyczyszczenie w jednym okresie składkowym nie byłoby nas stać. Tak
wysokie dotacje otrzymaliśmy w tym
roku między innymi dzięki bardzo wysokiej ściągalności składek, która wynosi ponad 99 %. Wpływa to na wysokość
budżetu, który bezpośrednio wpływa na
ilość i jakość wykonywanych konserwacji urządzeń.

Mamy jeden z najwyższych wskaźników na terenie województwa pod względem ściągalności składek. Jednak wysokość składki członkowskiej jest jedną z
najniższych w województwie. Mamy
nadzieję, że z biegiem czasu się zmieni i
dzięki wysokości składki będziemy mogli każdego następnego roku ubiegać się
o dotacje docelowe.
Chciałbym podziękować wszystkim
członkom spółki, oraz płatnikom, za terminowe płacenie składek. Pozwala to na lepsze planowanie i wykonywanie konserwacji
rowów w danym okresie składkowym.
Chciałbym też poruszyć bardzo istotną
sprawę dotyczącą degradacji rowów przez
samych rolników, którzy orają grunty do
samych skarp (nie pozostawiając poboczy rowów (patrz zdjęcia), doprowadzają
tym do obsuwania się skarp, co prowadzi
do braku przepustowości i powoduje tworzenie się rozlewisk i podtopień. A także
usuwanie z gruntów różnego rodzaju porostów i zanieczyszczeń oraz składowanie
ich w rowach melioracyjnych.
Mam nadzieję, że wezmą państwo sobie
do serca te uwagi i nie będą w przyszłości
trwonić naszej pracy, sił i pieniędzy.
Dziękuję całemu zarządowi za zaangażowanie w prace merytoryczne i techniczne na terenie działalności Gminnej
Spółki Wodnej.
UWAGA! Walne Zgromadzenie GSW
odbędzie się 22 stycznia 2015 r. o godz.
14.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Dąbrowa.
mgr  Krystian Skop
Prezes Zarządu GSW w Dąbrowie



WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

Co robić, gdy nawiedzą nas...

Śnieżyce

Przed nami miesiące w czasie których
najbardziej narażeni jesteśmy na
gwałtowne ataki zimy. Warto zatem
przestrzec mieszkańców przed zagrożeniami wynikającymi np. z powodu
śnieżyc.
Odmrożenie – jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie
mrozu!). W wyniku odmrożenia mogą
wystąpić trwałe uszkodzenia najbardziej
narażonych na odmrożenie części ciała. Typowymi objawami tego urazu są:
znaczne wychłodzenie, zaczerwienienie,
utrata czucia oraz bladość palców nóg,
nosa, małżowin usznych.
Wychłodzenie – jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada poniżej
35°C. Objawami wychłodzenia są zaburzenia świadomości – do śpiączki włącznie – powolna mowa, poczucie wyczerpania, zaburzenia mowy, senność.
Jeżeli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia lub wychłodzenia
– rozpocznij powolne ogrzewanie osoby
i poszukaj natychmiast pomocy medycznej. Rozpocznij od ogrzewania torsu tej
osoby.
Zdejmij przemarznięte ubranie, ułóż
osobę na suchej tkaninie i okryj całe ciało kocem, folią aluminiową – ogrzewaj
go własnym ciałem.
Przy odmrożeniach kończyn zanurz
je w letniej wodzie o temperaturze ciała
zdrowego człowieka. Na inne części ciała nakładaj ciepłe (nie gorące) okłady.
Nie podawaj alkoholu osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem. W
szczególności, gdy nie ma możliwości
zapewnienia jej ciepłego schronienia.
Unikaj podawania kawy – ze względu
na zawartość kofeiny; nie podawaj żadnych leków bez dodatkowych wskazań.
Bądź przygotowany
na wystąpienie śnieżyc
W czasie opadów pozostań w domu.
Jeżeli musisz wyjść na zewnątrz,
ubierz się w ciepłą odzież (wielowar-

stwową) i powiadom kogokolwiek o
docelowym miejscu podróży oraz przewidywanym czasie dotarcia na miejsce
przeznaczenia.
Zachowaj ostrożność poruszając się
po zaśnieżonym i oblodzonym terenie,
zwróć uwagę na zwisające sople, zwały
śniegu na dachach budynków itp.
Jazda samochodem
w zimie
Jedną z przyczyn ofiar śmiertelnych
wśród podróżnych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu
zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek unieruchomienia
pojazdu lub zabłądzenia podczas podróżowania. Dlatego też, aby bezpiecznie
podróżować sprawdź następujące elementy samochodu:
- akumulator i płyn chłodzący;
- wycieraczki i płyn do spryskiwania
szyb,
- układ zapłonowy, termo-start;
- oświetlenie pojazdu;
- światła awaryjne, układ wydechowy;
- układ ogrzewania, hamulce;
- odmrażacz;
- poziom oleju (jeśli jest taka potrzeba,
wymienić na olej zimowy).
Załóż zimowe opony i upewnij się, czy
mają odpowiedni bieżnik. Uniwersalne
opony radialne zazwyczaj są odpowiednie do większości warunków zimowych.
Jednakże przepisy, w niektórych krajach,
wymagają stosowania opon z łańcuchami lub opon śniegowych z kolcami.
Utrzymuj co najmniej połowę pojemności zbiornika paliwa w czasie zimy.

ŻYCIE GMINY DĄBROWA miesięcznik
informacyjny dla mieszkańców gminy Dąbrowa 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-
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Podróżuj w ciągu dnia i, jeśli to możliwe, w towarzystwie przynajmniej jednej
osoby.
W czasie burzy śniegowej staraj się
korzystać z komunikacji publicznej.
Ubieraj się ciepło. Noś odzież wielowarstwową, lekko dopasowaną.
Na czas dłuższej podróży przygotuj
wysokoenergetyczne, suche pożywienie
oraz kilka butelek wody.
Miej w samochodzie: migające światło
przenośne z zapasowymi bateriami; apteczkę pierwszej pomocy oraz niezbędne leki; śpiwór lub koc; torby plastikowe
(do celów sanitarnych); zapałki; małą
łopatkę - saperkę; podręczne narzędzia
- szczypce uniwersalne, klucz nastawny,
śrubokręt; przewody do rozruchu silnika; łańcuchy lub siatki do opon; jaskrawą tkaninę do użycia jako flagę sygnalizacyjną.
Jeśli utknąłeś w drodze
Pozostań w samochodzie. Nie szukaj
sam pomocy, chyba że pomoc jest widoczna w odległości 100 m.
Umocuj na antenie lub dachu samochodu jaskrawą cześć ubrania (najlepiej
koloru czerwonego) tak, aby widoczna
była dla ratowników.
Użyj wszelkich dostępnych środków
do poprawienia izolacji samochodu.
Uruchamiaj silnik co godzinę na 10
minut. W czasie pracy silnika włącz
ogrzewanie oraz zewnętrzne światła samochodu.
Zwracaj uwagę na oznaki odmrożeń
lub wychłodzenia organizmu.
Wykonuj lekkie ćwiczenia dla utrzymania krążenia krwi. Od czasu do czasu klaszcz w dłonie, wykonuj wymachy
ramionami. Staraj się nie przebywać w
jednej pozycji zbyt długo. Jeśli w samochodzie jest więcej niż jedna osoba, należy spać kolejno, na zmianę.
Dla utrzymania ciepła wszystkie osoby powinny zgromadzić się koło siebie.
Unikaj nadmiernego wysiłku. Zimne
otoczenie powoduje dodatkowe obciążenie dla serca. Nadmierny wysiłek, taki
jak odgarnianie śniegu albo pchanie samochodu - może spowodować zdrowotne dolegliwości.
(jm)

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
- 3 zł brutto/ 1 cm2; str. 2., 11. i 12. - 2,50 zł brutto/ 1 cm2;
strony pozostałe - 1,50 zł brutto/ 1cm2.
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GOKiR, KSIĄŻKI

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza!

„Żelazna Piłka”

Siatkarzy amatorów zapraszamy do udziału w VI Gminnym
Turnieju Piłki Siatkowej „Żelazna Piłka”. Zawody zostaną
rozegrane 31 stycznia 2014 r. (początek godz. 9.00), w
świetlicy wiejskiej w Żelaznej. Najlepsi otrzymają pamiątkowe Puchary od organizatora, czyli GOKiR w Dąbrowie.
potkania 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 finale rywalizacji Żelazna
3-0 pokonała Sławice. Na zdjęciu triumfatorzy zawodów.

(gokir)

„HATTRICK”

S

Sympatyków piłki nożnej halowej zapraszamy do udziału w
VI Noworocznym Turnieju Piłki Nożnej Halowej „HATTRICK”.
Zawody odbędą się w Hali w Dąbrowie 17 stycznia 2014 r.
(początek godz. 9.00).

T

radycyjnie w trakcie turnieju rozegrany zostanie mecz towarzyski Radni Gminy kontra Pracownicy Urzędu Gminy. W
poprzedniej edycji wystartowało 12 drużyn: Ozimek, Niewodniki, Gościnni, Bongo Opole, Sławice, Mechnice II, Wrzoski,
Ciepielowice, Dąbrowa, Bongo Opole, Mechnice I, Skarbiszów.
W finale zmierzyły się Bongo Opole i Wrzoski. Ostatecznie 2-1
zwyciężyli ci pierwsi. Powyżej kadr z turnieju przed rokiem.

(gokir)

Zapraszamy do bibliotek w Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej

Warto przeczytać
Kolejna porcja książek. W naszej Gminie znajdują się 4 biblioteki: w Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej.
Wszystkie polecane książki dostępne
są przynajmniej w jednej z czterech
naszych placówek!
Tytuł: Księgi Jakubowe
Autor: Olga Tokarczuk
Najbardziej oczekiwana książka roku!
1752 rok. Do Rohatyna na Podolu przybywają kasztelanowa Katarzyna Kossakowska i
towarzysząca jej poetka Elżbieta Drużbacka.

GRUDZIEŃ

Jednym z gości na powitalnej kolacji jest
miejscowy proboszcz Benedykt Chmielowski, autor pierwszej polskiej encyklopedii.
Ksiądz i poetka szybko znajdują wspólny
język. Niemal tysiąc stron, kilkadziesiąt wątków i postaci — Księgi Jakubowe imponują
literackim rozmachem. Tokarczuk pełnymi
garściami czerpie z tradycji powieści historycznej. Na oczach czytelników pisarka tka
obraz dawnej Polski.
Tytuł: ości
Autor: Ignacy Karpowicz
Powieść laureata Paszportu Polityki o zagmatwanej naturze relacji międzyludzkich,
pełnych gier i sądów. Nie zawsze na serio.
Jak zrozumieć człowieka, który wykasował profil na facebooku? Czy żona może
polubić kochankę męża? Co może łączyć
małżeństwo, gejowską parę, mężczyznę
zupełnie pozbawionego owłosienia oraz
kobietę o niejednoznacznej tożsamości?
Wbrew pozorom – bardzo wiele…

(red)

ZAPRASZAMY!
Zapraszamy do skorzystania
z darmowych szkoleń w ramach
lokalnego planu działania „Internet okno na świat Starszaków”.
Są to bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu dla
osób 50+.
ajęcia przewidziano w dwóch naszych bibliotekach - Dąbrowie
i Chróścinie. Wszelkie informacje
w bibliotece w Dąbrowie, ul. Powstańców Śl. 2, tel. 77 464 10 56. Planuje się
zajęcia dwa razy w tygodniu do czerwca 2015 roku.
Czego się można nauczyć? Jak zwiedzić świat lub zaplanować podróż marzeń
nie ruszając się z domu. Porozmawiać
z rodziną i znajomymi bez opłat, w dodatku widząc ich na ekranie podczas
rozmowy. Zrobić tanie zakupy. Zapłacić
rachunki. Możliwości jest dużo, dużo
więcej!
Możliwe jest zorganizowanie zajęć
indywidualnych w domu zainteresowanego przy obecności 4 osób.

Z
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Warsztaty bożonarodzeniowe - przedświąteczna tradycja

Anioły, aniołki i stroiki
P

Przed świętami wielkim wzięciem w
naszej gminie cieszyły się warsztaty
bożonarodzeniowe. My zajrzeliśmy na
regularnie organizowane zajęcia w
Zespole Szkół w Dąbrowie oraz na zainicjowane po raz pierwszy w Mechnicach.
Zbigniew Buczkowski ma 60 lat. Urodził się w Kowarach, miejscowości słynącej z przepięknego parku miniatur.
Być może stąd pasja do „dłubania” w
drzewie. Jako maluch przyjechał do
Sokolnik, w wieku szkolnym wrócił do
Kowar, by w latach 90. na stałe powrócić do mieszkania dziadka i ojca.
Każdą wolną chwilę wykorzystuje na
swoje rękodzielnictwo - piękne figurki, szopki, zamki, domy. Nie ma rzeczy, której nie potrafiłby zrobić.

odczas cyklicznych warsztatów ceramicznych prowadzonych przez Katarzynę Urbaniak modelowano w glinie
postaci aniołów. Rzeźbiarka zaprosiła
uczniów do rozmowy na temat aniołów:
skąd się wzięły, jak wyglądają, co symbolizują, z czym się kojarzą. Następnie
przypomniała wszystkim, na czym polega
modelowanie podstawowych kształtów
(kuli, kropli wody, sznurka – wałeczka)
i krok po kroku pokazała kolejne etapy
pracy. Po otrzymaniu sporego plastra gliny, ochoczo przystąpili do twórczej pracy.
Każdy z uczestników zajęć wykonał niepowtarzalnego anioła – takiego, jakiego
sobie wymyślił. Anioły będą dekoracją wigilijnych stołów lub unikalnym i użytecznym  prezentem świątecznym.
***
dentyczna tematyka zdominowała warsztaty w Mechnicach, zorganizowane
pod auspicjami Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
Grupa ponad 30 uczestników stworzyła
z gipsu równie wspaniałe anioły. Warsztaty prowadziła sołtys Naroka Marzena Odziomek z córką Roksaną, a organizacyjnie
(łącznie z poczęstunkiem) o wszystko za-

I

dbała sołtyska Mechnic Teresa Kowolik.
Uczestnikom tak spodobały się zajęcia, że
natychmiast umówili się na kolejne. Tym
razem wykonywano świąteczne stroiki
z drewna. Zarówno anioły, jak i stroiki,
każdy z uczestników warsztatów zabrał
do domu.
(Renata Planert – Palak ,

Zbigniew Buczkowski z Sokolnik uwielbia „dłubać” w drzewie

Z drzewa wystrugane

- Zawodowo nie mam nic wspólnego z
moją pasją, jestem mechanikiem samochodowym, ale jako chłopak chodziłem w Cieplicach na warsztaty plastyczne. Zabawa z
drzewem zawsze mnie pociągała - mówi.
Skąd inspiracja? Śmieje się: „Zobaczyłem w sklepie chińskie rzeczy, ale mi
się nie spodobały. Dlatego robię według
chińskiej technologii, ale absolutnie w
moim wykonaniu. Ludzie mówią, że moje
rzeczy są ładniejsze” - cieszy się. Fachowcy z parku miniatur w Kowarach
też oglądali wiele jego prac i chwalili talent pana Zbyszka.

Nigdy niczego nie sprzedawał, za to
dużo rozdawał, jeśli tylko się komuś
spodobało. - Sporo moich rękodzieł
„mieszka” teraz w Niemczech, zabrali je
ludzie, którzy stąd wyjechali - tłumaczy.
Sporo jest też w jego domu, warsztacie
na strychu i w garażu, gdzie także realizuje swoją pasję.
Na zdjęciach publikujemy próbki plastycznych zdolności pana Zbyszka. Jeśli
komuś się spodobały, można go odwiedzić, uśmiechnąć się - może zrobi coś i
dla was.
(dk)

