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Zwycięzcy Turko 2015!

Turniej im. Kazimierza Turko z roku na rok rośnie w
siłę. Trzy lata temu uczestniczyło 8 sołectw, przed
dwoma laty 11, przed rokiem 12, a teraz 13. W klasyfikacji punktowej sołectw (liczono miejsca do ósmego),
jak przed rokiem bezkonkurencyjny okazał się team z
Niewodnik, wyprzedzając Skarbiszów i Narok. Relacja
z gminnych zawodów tenisa stołowego na str. 6. W
numerze dużo sportu, bowiem na stronie 11 piszemy
o turnieju siatkówki w Żelaznej, gdzie znów wygrali
gospodarze, a na stronie 12 relacja z turnieju piłkarskiego „Hattrick”, w którym Mechnice zdetronizowały
ostatnich triumfatorów - Bongo Opole.
reklama

reklama

reklama

lek.med. Mariusz Bednarski
przyjmuje pacjentów w każdy czwartek
w godzinach 16.00 do 18.00
konsultacje, porady, recepty, zwolnienia lekarskie
w CARITAS Diecezji Opolskiej
w Dąbrowie ul. Powstańców Śląskich 2
Rejestracja wizyt wyjazdowych i szczegółowe
informacje pod nr telefonu 501 450 037
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Nie bójmy się... ankietera
W tym numerze gazety wyjątkowo dużo sportu (tenis stołowy, siatkówka, piłka
nożna), ale nie zapomnieliśmy także o wydarzeniach kulturalnych, niedawnych
feriach oraz zaproszeniach na nadchodzące imprezy. W temacie inwestycyjnym
ważna decyzja radnych, którzy są za tym, aby przejąć pałac w Karczowie. Poniżej informujemy także, że naszych mieszkańców może odwiedzić ankieter.
Dotacje na instalacje
odnawialnych źródeł energii
Gmina Dąbrowa podpisała Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowska i Gospodarki Wodnej w Opolu w zakresie współpracy przy realizacji
programu „Prosument Opolski”. Program
skierowany jest do osób prywatnych i
daje naszym mieszkańcom możliwość
pozyskania dotacji (dofinansowania)
przedsięwzięć polegających na zakupie
i montażu instalacji odnawialnych źródeł
energii (źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej t.j.: pompy
ciepła, instalacje solarne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe).
Mieszkańcy naszej gminy będą mogli
uzyskać podstawowe informacje dotyczące PROGRAMU oraz pobrać i złożyć
wniosek o dofinansowanie w Urzędzie
Gminy Dąbrowa - I piętro, pok. 102, Katarzyna Gołębiowska-Jarek - Inspektor
d.s. pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz Grzegorz Wocka - parter, p.

111. Więcej informacji na stronie: www.
wfosigw.opole.pl
Remont w niewodnickiej świetlicy
W świetlicy w Niewodnikach jeszcze
ładniej! W ostatnim czasie odnowione zostały ściany (położony został tynk żywiczny oraz oraz inne dekoracyjne elementy
na ścianach). Pomysłodawcą był Henryk
Knosala, który wraz z Markiem Wieczorkiem oraz Robertem Pawełkiem ochoczo
dokonali remontu (w czynie społecznym).
Społęczność sołectwa dziękuje Dyrektorowi GOKiR w Dąbrowie za wsparcie, a
kobietom z Niewodnik za pomoc w sprzątaniu sali po remoncie.
Zapuka ankieter? To możliwe
W dniach od 2 lutego do 20 kwietnia na
terenie całego kraju realizowane jest Badanie Spójności Społecznej. W związku z
powyższym do mieszkańców naszej gminy może zawitać jeden z ankieterów - pracownik Urzędu Statystycznego w Opolu,
w celu przeprowadzenia wywiadu. Jeśli
tak sie stanie, w razie jakichkolwiek wąt-

Nie przegapcie - 10 marca będzie śmiesznie!

Kabaret w Ciepielowicach
Mamy dobre wiadomości dla miłośników naszych spotkań w sali w Ciepielowicach. 10 marca GOKiR w Dąbrowie zaprosił tam wrocławsko-opolski
kabaret DABZ. Startujemy o godz.
19.00.
Kabaret powstał w 2008 roku. Tworzy
go dwóch, jakże do siebie niepodobnych
mężczyzn – Jakub i Krzysztof. Zespół
udziela się m.in. w cyklicznej imprezie,
organizowanej we Wrocławiu pod nazwą
„Poligonu Kabaretowego”. Współtworzy
Teatr Komedii Improwizowanej Narwani
z Kontekstu, w ramach, której organizuje
wieczory improwizacji kabaretowych. Jest
też autorem wielu cykli humorystycznych
audycji radiowych. Członkowie kabaretu
są gospodarzami publicystyczno-satyrycznej audycji Radia Wrocław „Loża Szyderców”. Działalność sceniczna kabaretu
Dabz przyniosła nagrody i wyróżnienia na



wielu ogólnopolskich przeglądach, (m.in.
Paka w Krakowie – kilkukrotny finalista,

pliwości prosimy pamiętać, że ankieterzy
urzędu posiadają legitymacje i upoważnienia wydane przez Dyrektora Urzędu Statystycznego. Tożsamość ankieterów można
potwierdzić pod numerami telefonów: 77
423 10 01 wew. 201.
(r)

Szczeciński Przegląd Autorskich Kabaretów Szpak – I miejsce, Przegląd Kabaretowy Stolica – I miejsce, Mały Ryjek w
Rybniku – I miejsce; Trybunały Kabaretowe – Grand Prix) co zaowocowało występami telewizyjnymi i obecnością na scenie
w kraju i za granicą.
(gokir)
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Podczas sesji radni Gminy Dąbrowa zagłosowali za tym, aby pałac w Karczowie wszedł w posiadanie gminy

Gmina chce przejąć pałac w Karczowie
Politechnika Opolska pałac w Karczowie chciała oddać, natomiast Gmina
Dąbrowa myśli o jego przejęciu. I tak
się może stać. 19 lutego br., podczas
sesji, radni gminy zdecydowali, że
chcą przejąć ten zabytkowy obiekt.
Teraz trzeba poczekać na decyzję
Ministra Skarbu. Historia pałacu jest
długa i kręta, jak to bywa w przypadku tysięcy podobnych obiektów w
Polsce...
Z rąk do rąk
Barokowy dwór w Karczowie został
zbudowany z murowanej cegły, wzniesiony na planie prostokąta na przełomie XVII
i XVIII wieku. Obiekt jest dwukondygnacyjny, pokryty wysokim dachem mansardowym (typ dachu łamanego). Na północ
od dworu przetrwał niewielki 3-hektarowy
park. Zabytek zmieniał właścicieli i ulegał licznym przebudowom. Na przełomie
XVIII i XIX w. Karczów był własnością
rodziny von Tschirsky, w 1818 r. należał
do majora von Arnstead`a, a następnie
do hrabiego Fryderyka Leopolda Stollberg zu Stollberg. Kolejni właściciele to
od 1843 r. Alois Dionizy Otto, od 1859
r. Weber, a po nim od 1862 r. Walter z
Nysy. Kłopoty finansowe Waltera z Nysy
przyczyniły się w 1890 r. do licytacji majątku. W jej wyniku Karczów nabył Fryderyk von Wichelhaus. Miejscowość w

Pałac w Karczowie, zdjęcie aktualne, z lutego 2015 roku.
rękach rodziny von Wichelhaus pozostała
do 1945 r.
Zbawienny remont
Dwór przebudowywany był w 1831,
1862 i w 1905 r. Po drugiej wojnie światowej rezydencją zarządzała spółdzielnia rolnicza, PGR Sokolniki oraz Zakład

Unasienniania Zwierząt. Przeprowadzony
w latach 1970-75 przez to ostatnie przedsiębiorstwo remont uratował zabytek od
zagłady.
Politechnika
na... przeczekanie
W 1998 r. zabytek został przekazany Politechnice Opolskiej. Uczelnia zabezpieczyła teren przed dostępem osób trzecich,
postawiła też ochroniarza. - Razem z nami
tego pięknego obiektu i terenu wokół od
lat pilnuje bardzo skutecznie wierny pies
Maks. Czasami zdarza się, że niepowołani ludzie próbują z parku zwędzić drzewo
na opał. Park jest piękny i duży, jest czego
pilnować - mówi jeden z ochroniarzy, pan
Kazimierz.
Mamy nadzieję, że już niebawem pałac
przeżywał będzie którąś z kolei młodość!
Co dokładnie ma się teraz zmienić?
Za wcześnie na szczegóły

Park wokół pałacu w Karczowie widziany z okien pierwszego piętra tego zabytkowego
obiektu.

LUTY

Wójt Gminy Marek Leja zdradza już
pierwsze plany względem tego terenu. Chcielibyśmy szybko udostępnić park dla
mieszkańców - tłumaczy. - W planach jest
przeniesienie do pałacu siedzib np. GOKiR, mieszczącego się obecnie w Urzędzie
Gminy oraz Dąbrowskich Skarbów. No i
co ważne obecnie, uzyskiwanie środków
na remontowanie obiektu.
(red)



FERIE, OSP

Ferie, ferie i po... feriach

Udany odpoczynek od szkoły
Czas ferii to czas odpoczynku po
wytężonej pracy w pierwszym semestrze. Zapewne wielu uczniów i
rodziców zastanawiało się, jak ciekawie spędzić wolny czas? Często, ze
względów finansowych, nie było możliwości skorzystania ze zorganizowanej formy wypoczynku. No więc, jeśli
nie „białe szaleństwo” to co? Bierne
spędzanie kolejnych, feryjnych dni
przed telewizorem czy komputerem?
Niekoniecznie.

wych, teatralnych, plastycznych, turnieju
gier planszowych, a także zajęć projektowych: „W świecie Matelandii”, „Postaw
na Słońce” oraz „Odyseja Umysłu”.
W szkole w Dąbrowie
Tymczasem w ZS w Dąbrowie dziećmi
zajęły się nauczycielki: Małgorzata Kownacka-Rusnak, Małgorzata Protasewicz i Małgorzata Przybyła. Uczniowie

W szkole w Chróścinie
Uczniowie szkoły w Chróścinie od wielu lat w pierwszym tygodniu ferii organizują się w szkole na zajęciach pod hasłem
„Aktywne Ferie”. W tym roku każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Nie zabrakło zajęć
z rękodzieła, zajęć sportowych, języko-

ne, np.: pizzę prosto z Włoch, afrykańskie
ozdoby z makaronu, znaki japońskie z
masy solnej, maski prosto z Rio de Janeiro, recyklingowe kręgle, „lodowe” rzeźby
z mydła. Prace można było podziwiać na
szkolnym korytarzu. Każdego dnia doskonale bawiły się podczas zajęć ruchowych
w hali sportowej. Z radością obejrzały też
przedstawienie „Księżniczka na ziarnku
grochu”, artystów z Wrocławia zaproszonych przez GOKiR w Dąbrowie, ponadto
uczestniczyły w wycieczce do kina i na
kręgle. Organizatorzy dziękują Parafii św.
Wawrzyńca w Dąbrowie za finansowe
wsparcie organizacji zimowego wypoczynku dzieci.
W świetlicach

Kronika strażacka (I 2015)

Uwaga na tlenek
Pracę w w nowym roku nasze jednostki rozpoczęły już 1 stycznia. Przez
miesiąc jednostki wyjeżdżały do zdarzeń 7-krotnie. Powodem wyjazdów
było m.in. podejrzenie zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy apelują, aby w
gospodarstwach domowych były instalowane czujki tlenku węgla. Tzw.
czad (cichy zabójca) zabija znienacka.
Koszt zakupu takiej czujki zaczyna się
od 50 zł. Warto zainteresować się tym
tematem.
4.01: Podejrzenie zatrucia tlenkiem węgla w Ciepielowicach. OSP Dąbrowa wraz
z JRG 3 Niemodlin wyjechały do zdarzenia o godz. 9.57.
5.01: Uszkodzony zagrażający słup
telekomunikacyjny w Chróścinie. OSP
Chróścina wyjechała do zdarzenia o godz.
20.16.



kl. I-III bezpiecznie, ciekawie i aktywnie
spędzili pierwszy tydzień ferii. Dzieci
podróżowały po świecie poznając kulturę
i tradycje wybranych państw. Dowiedziały
się tego, jak ważna jest tolerancja. Z zaangażowaniem wykonywały prace plastycz-

Nasi milusińscy ferie spędzali także
w niektórych świetlicach. Tam czas wolny organizował im GOKiR w Dąbrowie.
Chętni uczestniczyli w najróżniejszych
zabawach ruchowych, zajęciach plastycznych, mieli nawet wspaniale i kolorowo
zorganizowane bale przebierańców połączone z tańcami.

(r)

9.01: Połamane drzewo na drodze we
Wrzoskach. OSP Wrzoski wyjechało do
zdarzenia o godz. 18.16.
11.01: Połamane drzewo blokuje drogę
w Sławicach. OSP Sławice wyjechało do
zdarzenia o godz. 15.23.
11.01: Pożar opon składowanych na kiszonce – droga Dąbrowa - Chróścina. OSP

Dąbrowa wraz z JRG 3 Niemodlin wyjechali do zdarzenia o godz. 20.55.
13.01: Pożar sadzy w kominie - Dąbrowa. OSP Dąbrowa wraz z JRG 3 Niemodlin wyjechali do zdarzenia o godz. 22.29.
18.01: Zabłocony pas jezdni - Niewodniki. OSP Żelazna wyjechała do zdarzenia
o godz. 15.52.
Dh Karol Widacha
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SZKOŁY, GOKiR

60 prymusów w Gminie Dąbrowa

Stypendia wójta przyznane
Tradycyjnie już w naszej gminie, po
zakończeniu kolejnego semestru nauki, wręczono wyróżniającym się
uczniom stypendia za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe.
Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja podczas uroczystych apeli, w odwiedzanych
szkołach, osobiście dziękował młodym
ludziom za wytężoną pracę i właściwą
postawę ucznia. Stypendia otrzymało 60
uczniów (42 ze szkół podstawowych i 18
z gimnazjów).
Poniżej prezentujemy pełną listę wyróżnionych dzieci, którym gratulujemy sukcesów w nauce.
Lista nagrodzonych:
PSP Dąbrowa - 17 uczniów:
Julia Langner (IVa), Klaudia Brzozowska (IVa), Marta Korzekwa (IVa),
Oliwia Żyła (IVa), Maciej Rusnak (IVa),
Antonina Rumin (IVb), Zuzanna Kołodziej (IVb), Agnieszka Hunzek (IVb),
Piotr Bil (Va), Elżbieta Gajowska (Va),
Wiktoria Karakuła (VIb), Zuzanna Siwek (VIb), Dobrosława Bąk (VIa), Mikołaj Makówka (VIa), Oliwia Mendel
(VIa), Celestyna Rumin (VIb), Wojciech
Seredyka (VIb)
PSP Chróścina - 11 uczniów:
Damian Pasoń (IVa), Katarzyna Moch
(IVa), Małgorzata Kułakowska (IVb),
Paulina Mainka (V), Rafał Pasoń (V),
Maria Fikus (V), Laura Jurczyk (VI),

Na zdjęciu prymusi z ZS w Chróścinie.
Agnieszka Jańdziak (VI), Aleksander
Liskowicz (VI), Magdalena Jonczyk
(VI), Patrycja Sękowska (VI)
PSP Sławice - 9 uczniów:
Tymon Dzierżanowski (IV), Laura
Gadzińska (IV), Kacper Nowak (IV),
Natalia Garbowska (IV), Kinga Prudlik (V), Ida Kokoszka (VI), Katarzyna
Kopyto (VI), Dominika Bernhard (VI),
Antonia Buhl (VI)
PSP Narok - 5 uczniów:
Izabela Buhl (IV), Julia Krause (IV),
Marta Angel (V), Dominika Halicka
(VI), Karolina Mazur (VI)

PG Dąbrowa - 9 ucziów:
Aleksander Kokot (Ia), Jakub Polikowski (Ia), Aleksandra Rudyk (IIa),
Jan Sibik (IIa), Paweł Bil (IIa), Fabian
Eszik (IIIa), Kamil Śnietura (IIIa), Marta Otremba (IIIb), Adrian Czech (IIIb)
PG Chróścina - 5 uczniów:
Agnieszka Czernia (Ib), Marcin Giza
(Ib), Zuzanna Reuss (Ib), Sara Weiss
(Ib), Klaudia Seifert (IIIa)
PG Żelazna - 4 uczniów:
Agata Swora (kl. I), Kamila Lach (kl.
II), Krzysztof Sordon (kl. II), Paulina
Kornek (kl. III).

Warsztaty w Sławicach

Z papieru zrobisz cuda
Warsztaty plastyczne prowadzone
przez Marzenę Odziomek, a organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Dąbrowie, to już stały
kulturalny punkt programu w gminie.
Tym razem odbyły się w Sławicach, a
tematyką zajęć były wyroby z wikliny
papierowej.
Pani Marzena Odziomek najpierw uczyła w jaki sposób przygotować sobie rurki
z gazet, a następnie zaprezentowała sposób wykonania serduszek oraz wianków.
Bardzo dziękujemy pani Marzenie i jej
pomocnicom za fachowe rady oraz cierpliwość! Na warsztaty przybyło prawie 30

LUTY

osób, ku zaskoczeniu zarówno prowadzącej, jak i sołtysa.
Podczas warsztatów zaprezentowana
również została galeria wyrobów pani Marzeny. Każdy z uczestników coś z warsztatów... wyniósł. Albo własnoręcznie wykonaną ozdobę, albo rozpoczętą pracę, którą
trzeba dokończyć w domu.
uczestnicy warsztatów



TENIS STOŁOWY

Poznaliśmy nowych mistrzów Gminy Dąbrowa w tenisie stołowym

Kazimierz Turko byłby dumny
W Hali Sportowej ZS w Dąbrowie 14 lutego rozegrany został XVI Gminny Turniej Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turko. Do rywalizacji przystąpiła niemal
setka miłośników tenisa stołowego, reprezentujących 13 miejscowości z Gminy Dąbrowa!

Uczestnicy zawodów rozgrywali mecze
do trzech wygranych setów (do 11 punktów
każdy). Zdobyte rok temu tytuły obronili:
Piotr Kaniak (Karczów), Oktawia Walków
(Dąbrowa), Dawid Kałuża (Niewodniki,
na zdjęciu poniżej) oraz Roman Przybyła
(Sławice). W ramce obok prezentujemy pełną dokumentację zawodów na miejscach od
jeden do trzy.

Turniej z roku na rok rośnie w siłę. Trzy
lata temu uczestniczyło 8 sołectw, przed
dwoma laty 11, przed rokiem 12, a teraz 13.
W klasyfikacji punktowej sołectw (liczono
miejsca do ósmego) nie sklasyfikowane
zostały jedynie Wrzoski i Ciepielowice.
Jak przed rokiem, bezkonkurencyjny okazał się team z Niewodnik, zdecydowanie
wyprzedzając Skarbiszów i Narok. Warto
zwrócić uwagę, że Niewodniki punktowały w 8 na 9 kategorii wiekowych (poprawić się muszą tylko w oldbojach).
Zawody zorganizowane zostały przez
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie, współorganizatorem było
Gminne Zrzeszenie LZS, zaś patronat
nad całym turniejem sprawował Wójt
Gminy Dąbrowa, Marek Leja.
Dziękujemy za pomoc w sprawnym
przeprowadzeniu zawodów nauczycielom
wychowania fizycznego w ZS w Dąbrowie
(Bartłomiej Walków i Rafał Ochlust).

(gokir)

Dokumentacja
XVI Gminnego Turnieju
Tenisa Stołowego
im. Kazimierza Turko
Młodzik
1. Mateusz Kijak
(Karczów)
2. Dominik Wieczorek (Niewodniki)
3. Filip Baucz
(Narok)
Młodziczka
1. Marta Angel
(Skarbiszów)
2. Julia Szenfelder
(Niewodniki)
3. Paulina Kijowska
(Niewodniki)
Kadet
1. Piotr Kaniak
(Karczów)
2. Michał Kwiatkowski (Dąbrowa)
3. Kacper Żołnierczuk (Niewodniki)
Kadetka
1. Oktawia Walków
(Dąbrowa)
2. Karolina Graca
(Narok)
3. Wiktoria Żołnierczuk(Niewodniki)
Junior
1. Kamil Śnietura
(Prądy)
2. Patryk Pelka
(Narok)
3. Mateusz Mateja
(Niewodniki)
JuniorKA
1. Sara Major
(Prądy)
2. Izabela Pawełek
(Niewodniki)
Senior
1. Dawid Kałuża
(Niewodniki)
2. Krzysztof Mikietyn (Chróścina)
3. Błażej Krok
(Karczów)
Seniorka
1. Joanna Gładki
(Narok)
2. Katarzyna Kałuża (Niewodniki)
3. Anna Cabała
(Dąbrowa)
Oldboy
1. Roman Przybyła
(Sławice)
2. Jan Jendryaszek
(Żelazna)
3. Andrzej Holek
(Chróścina)
Drużyna
1. Niewodniki
2. Skarbiszów
3. Narok
4. Prądy
5. Dąbrowa
5. Karczów
7. Żelazna
8. Chróścina
9. Nowa Jamka
9. Sławice
11. Mechnice



54
35
34
31
24
24
16
13
9
9
5
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ZAPROSZENIE, PRZEDSZKOLA, GOKiR

Koncert w Skarbiszowie

Kościół pełen muzyki
W Kościele pw. św. Katarzyny w Skarbiszowie 25 stycznia
rozbrzmiewała piękna muzyka. Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Dąbrowie zorganizował tam koncert kolęd
i pastorałek w wykonaniu skarbiszowskiego zespołu wokalnego „ Jangapawajki” prowadzonego przez Jarosławę
Letkę.
zespołem wystąpiły także dzieci Studia Piosenki, przygotowane przez Magdalenę Janoszkę. Wokalistom akompaniowali muzycy. Mimo chłodu, publiczność nie zawiodła, szczelnie
wypełniając skarbiszowski kościół. A po muzycznej strawie organizatorzy zaprosili wszystkich słuchaczy do pobliskiej świetlicy na gorącą herbatę, kawę i ciasto.
(red)

Z

Przedszkolaki z Karczowa wystąpiły z okazji pewnego święta

Wnuki pamiętały o babciach i dziadkach
Z okazji Dnia Babci i Dziadka kilkadziesiąt minut radości zafundowały swoim dziadkom wnuki z przedszkola w Karczowie. Dumni goście wspólnie bawili się z pociechami oraz obejrzały pokazy recytatorsko-taneczno-wokalne przedszkolaków. Całość tej przemiłej uroczystości zorganizowanej w świetlicy w Karczowie zwieńczył wspólny poczęstunek oraz
wręczenie przez przedszkolaków swoim babciom i dziadkom okolicznościowych upominków.
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ARTYSTYCZNE FERIE

Pełna sala dzieciaków chciała zobaczyć iluzjonistę

Czarodziej w Dąbrowie
28 stycznia w ZS w Dąbrowie, na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji, przy wsparciu Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, gościł iluzjonista Łukasz Podymski. Program przygotowany został dla widzów od lat trzech do
stu trzech.
Publiczność nie zawiodła i w środowe
popołudnie licznie zjawiła się na przedstawieniu „z iluzją i humorem”. Nic dziwnego, przez niemal godzinę iluzjonista

prezentował niebywale efektowne tricki,
we wszystkie angażując widownię. Gorące brawa i niejednokrotnie zdumienie na
twarzy widzów to najlepsza nagroda dla
każdego iluzjonisty, a tych nie brakowało podczas dąbrowskiego występu. Warto
nadmienić, że z równą radością pokazy
sztuki magicznej odbierały tak dzieci, jak i
dorośli, którzy dzięki Łukaszowi Podymskiemu na chwilę przenieśli się w czasy
baśni i sytuacji, które dzięki różdżce czarodziejskiej zawsze stają się możliwe.

Akademia Wyobraźni

Księżniczka
zachwyciła
Sala w ZS w Dąbrowie zapełniła się
ponad setką dzieci podczas przedstawienia, które GOKiR w Dąbrowie
oraz Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Dąbrowie zorganizowały dla naszych milusińskich.
Przedstawienie „Księżniczka na ziarnku
grochu”, a po nim arcyciekawe warsztaty,
przeprowadzili aktorzy Akademii Wyobraźni, którzy przyjechali specjalnie dla nas
z Wrocławia.
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KONKURS

XIV Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Naroku

„Hej! Kolęda, kolęda...”
Pod takim hasłem 16 stycznia w kościele pw. św. Floriana w Naroku odbył się XIV Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.
Główny cel konkursu, którego organizatorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku, to podtrzymywanie
tradycji śpiewania kolęd. O niewątpliwej wartości artystycznej
kolęd świadczy fakt, że oparły się działaniu czasu i nie uległy zapomnieniu.

WYNIKI:
Soliści klas I-III:
1. Maja Grygierczyk
(PSP nr 7 w Opolu - Mizerna Cicha,
Magia Świąt; op. Katarzyna Prądzyńska)
2. Karolina Turhan
(PSP nr 24 w Opolu - Lulajże Jezuniu,
Bosy pastuszek; op. Jolanta Hołda)
3. Hanna Kotula
(PSP w Sławicach – Zielona Choinka, Lulajże Jezuniu; op. Gabriela Burczek)
Soliści klas IV-VI
1. Jakub Heinisz
(PSP nr 14 w Opolu - Bracia patrzcie
jeno, Śliczna Panienka; op. Ks. Wojciech Janus)
2. Patrycja Zagłoba
(PSP w Skorogoszczy - Lulajże Jezuniu, Oj maluśki, maluśki; op. Marzena
Utzig)
3. Laura Gadzińska
(PSP w Sławicach - Wśród nocnej ciszy, Got ist da; op. Gabriela Burczek)

W

konkursie wzięło udział 4 solistów
i 3 zespoły śpiewacze w kat. klas IIII oraz 7 solistów i 4 zespoły śpiewacze
w kat. klas IV-VI. Uczestnikami przeglądu
byli nie tylko uczniowie naszej gminy, ale
również uczniowie szkół podstawowych
z gmin ościennych oraz Opola. Każdy
uczestnik zaprezentował tradycyjną kolędę oraz inny utwór o charakterze bożonarodzeniowym.
Wśród gości byli m.in.: zastępca wójta Gminy Dąbrowa Erwin Marsolek,
dyrektor GZEASiP Janusz Staszowski,
dyrektor PP w Naroku Gizela Przybyła,
sołtys Skarbiszowa Jadwiga Kozibroda, sołtys Naroka Marzena Odziomek
i oczywiście nie zabrakło naszej pomysłodawczyni i wieloletniej jurorki tego
konkursu - Bogumiły Malawskiej.
Jury w składzie: Marek Pobierowski
(przewodniczący), Urszula Glombek,
Hubert Labusga, oceniało właściwą
intonację, dykcję i emisję głosu oraz
wyraz artystyczny. Komisja oceniająca
podkreśliła wysoki poziom prezentowanych utworów, ciekawe interpretacje,
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dwugłosowość, zróżnicowany repertuar,
a także dużą ilość instrumentów muzycznych towarzyszących wykonawcom.
- Kuba, byłeś rewelacyjny! - Tak zastępca wójta Erwin Marsolek rozpoczął
procedurę ogłaszania wyników konkursu, jak gdyby przeczuwając przyszłego
zwycięzcę. Kuba (uczeń PSP nr 14 w
Opolu) zapadł w pamięć każdemu słuchaczowi. Wykazał się dużym talentem
muzycznym. Jego duża skala głosu i interpretacja kolędy „Bracia patrzcie jeno”
„powaliła” wszystkich. Do tego doszła
swoboda w śpiewaniu i w poruszaniu się
na scenie.
Organizatorzy dziękują gospodarzowi miejsca – księdzu proboszczowi
Witoldowi Walusiakowi, za coroczne
umożliwienie przeprowadzenia konkursu dyrektorowi PSP w Naroku – Przemysławowi Gajosowi oraz wszystkim
ludziom dobrej woli, gdyż dzięki ich
ofiarności możliwa była realizacja konkursu.
Joanna Lachnik

Zespoły klas I-III
1. PSP nr 7 w Opolu
Do stajenki, Do szopy hej pasterze
(op. Katarzyna Prądzyńska)
2. ZS w Chróścinie
Wiwat dzisiaj, A wczora z wieczora
(op. Dorota Trojan)
3. PSP nr 10 w Opolu
Dobry anioł z naszej klasy, Skrzydlata kolęda (op. Grażyna Przejczowska)
Zespoły IV-VI
1. PSP nr 14 w Opolu
Pasterze mili, cieszmy się pod niebiosy (op. Ks. Wojciech Janus)
2. PSP Skorogoszcz
Przybieżeli do Betlejem, kolęda dla
nieobecnych (op. Marzena Utzig)
3. PSP Narok
Mędrcy świata, Przekażmy sobie
znak pokoju (op. Małgorzata Litwiniec)
3. PSP nr 10 w Opolu
Gore gwiazda, Przekażmy sobie znak
pokoju (op. Grażyna Przejczowska)
Wyróżnienia:
1. Emilia Kołodziej
2. Anna Muszczyńska
3. Natalia Rzepczyńska
4. Julia Sosnowska
5. Magdalena Ulka
6. Patrycja Kawałek



WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

Mając na uwadze obowiązki
wynikające ze statutu Prezes
Gminnej Spółki Wodnej Krystian Skop, na wniosek Zarządu GSW, zwołał na 29 stycznia
Walne Zgromadzenie w celu
rozliczenia zarządu GSW z zaplanowanych zadań za rok 2014
oraz przedstawienie planu na
rok 2015.
Na zebranie przybyło 21 delegatów z 12
sołectw, które należą do GSW oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Dąbrowa Marek
Leja, jego zastępca Erwin Marsolek oraz
inspektor Zbigniew Winiecki, przedstawiciel Starosty Opolskiego organu nadzorującego spółkę wodną.
Z przedstawionego przez prezesa GSW
sprawozdania za rok 2014 wynika, że spółka
administruje i prowadzi działalność na 131,3
km rowów. Konserwację przeprowadzono na
25,4 km rowów (co stanowi 23% całej ich
długości) w 12 sołectwach.
Składki zebrane za ubiegły rok wyniosły
112324,30 zł., składki odpracowane 2482,50
zł., razem składki zebrane i odpracowane
114806.80 zł. To jeden z lepszych wyników
w ostatnich latach.
Dochody wyniosły 168572,48 zł., w tym
dotacje docelowe 36283,53 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 146365,20 zł., z tego na
roboty wydano 120525,64 zł., na cele administracyjne 25839,56 zł. Kwota pozostała na
rok 2015 to 21920,28 zł.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne
Zgromadzenie Delegatów udzieliło Zarządowi GSW absolutorium za 2014 r. Komisja
stwierdziła, że dokumentacja prowadzonych
prac konserwacyjnych jest prawidłowa, zadania realizowane są na bieżąco i nie dopatrzono się uchybień Zarządu GSW.
Duży wkład w planowanie oraz w prace
konserwacyjne w danym sołectwie mają komisje GSW, na czele których stoją członkowie zarządu.
Pozytywnym symptomem w tym roku
były przesunięcia środków finansowych w
oparciu o areał gruntów położonych w danym sołectwie. Sposób rozdziału zebranych
składek może nie jest jeszcze idealny, ale już
bliższy realiom.
Bardzo korzystnym zjawiskiem jest wysoki wskaźnik wnoszenia składek członkowskich, który w minionym roku wyniósł 94%.

Podsumowanie 2014 roku w Gminnej Spółce Wodnej

Dobrze, coraz lepiej

Jak można się spodziewać, drastyczny wzrost
składki mógłby spowodować lawinowy
wzrost niepłacenia należności i wrócilibyśmy do sytuacji sprzed 2011 r., kiedy średnia
ściągalność składek wynosiła 40%. Dlatego
coroczna niewielka podwyżka składki członkowskiej wydaje się racjonalna.
Niewątpliwym sukcesem jest przyznanie
dotacji docelowych przez Starostwo Powiatowe 6565 zł. i Urząd Wojewódzki 29718,53
zł. (łącznie 36283,53 zł). Za te pieniądze wyczyściliśmy 9910 m rowów:
- RF Ciepielowice - Karczów o dł. 2350
mb (99718,56 zł)
- RC Skarbiszów o dł. 2500 mb (10000
zł)
- RA Żelazna o dł. 3060 mb (10000 zł)
- RA Narok o długości 2000 mb (6565 zł)
Zarząd opracował i złożył 7 wniosków
o dotacje, z czego 3 rozpatrzył pozytywnie
UW, natomiast Starosta Opolski przyznał
jedną dotację na 4 złożone wnioski. Głównymi czynnikami o przyznaniu dotacji były
wyniki GSW z ostatnich lat oraz bardzo
wysoka ściągalność składek. Myślimy, że
niewątpliwe sukcesy spółki przedłożą się w
bieżącym roku na wysokość przyznawanych
dotacji przez Urząd Wojewódzki i Starostwo
Powiatowe.

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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Niewątpliwie bardzo dobra kondycja naszej spółki wynika z dobrej pracy prezesa,
zastępcy, sekretarza oraz członków zarządu.

Znakomicie układa się współpraca z władzami Gminy Dąbrowa, a szczególnie z
wójtem Markiem Leją, życzliwie nastawionym do spółki wodnej. Mamy nadzieję że
ta współpraca w latach przyszłych jeszcze
bardziej się pogłębi i przyniesie wymierne
korzyści dla Gminy Dąbrowa.

W drugiej części zebrania sekretarz GSW
Henryk Oleksiuk przedstawił projekt planu
na 2015 r. Uchwałę przyjęto, a przychody
w bieżącym roku (przy nowej stawce opłat
16 zł/ha) wyniosą 140697,40 zł. Planuje się
roboty konserwacyjne na rowach w 11 sołectwach o łącznej długości 25,4 km.
Zarząd GSW ma nadzieję, że podniesienie
stawki do 16 zł. od 1 ha zwiększy budżet, a
co za tym idzie pozwoli zwiększyć konserwację rowów oraz będzie jednym z czynników, który zakwalifikuje naszą spółkę do
dotacji docelowych skarbu państwa.
Dziękując za zaufanie, okazałe wsparcie
i współpracę ze strony mieszkańców gminy, Zarząd GSW postara się nie zawieść ich
oczekiwań.
Prezes Zarządu GSW
mgr Krystian Skop

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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SIATKÓWKA, KSIĄŻKI

Za nami VI turniej siatkówki „Żelazna
Piłka”. Przed rokiem konkurencji nie
mieli gospodarze. Również i tym razem Żelazna zdominowała zawody.

VI Turniej siatkówki „Żelazna Piłka”

W składzie: Marcin Baldy, Paweł Baldy,
Dominik Pudełko, Bartek Cichoń, Paweł
Kohs i Jakub Hennek zwyciężyli do zera
wszystkie mecze. Puchary Dyrektora GOKiR w Dąbrowie otrzymały również ekipy z
Prądów (2. miejsce) i Lellek (3. lokata).
Na zdjęciu u góry zwycięzcy zawodów.
Pierwszy po prawej stoi Dariusz Lewan-

dowicz, nauczyciel wychowania fizycznego PG Żelazna, któremu organizatorzy
dziękują za pomoc przy organizacji turnieju. Na zdjęciu po prawej dynamiczne
przyjęcie piłki przez sołtysa Prądów Andrzeja Piotrowicza. Ta drużyna w Żelaznej gościła pierwszy raz i zaprezentowała
się bardzo ambitnie. 
(gokir)

Gospodarze znowu najlepsi

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: Drach
Autor: Szczepan Twardoch
Opowieść o dwóch rodzinach oraz ich
problemach, wplecionych w burzliwe losy
Polski XX wieku. Powstania, wojna, narodziny i śmierć - wszystko to splata się w jedną,
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pasjonującą opowieść. Szczepan Twardoch,
twórca niezapomnianej „Morfiny”, stworzył
dzieło wybitne, wymykające się klasycznym
ramom powieści historycznej. Poza wspaniałym tłem dziejowym znaleźć tu można
dogłębne, psychologiczne portrety jego bohaterów, wiele emocji oraz wzruszeń.
Tytuł: Ziarno prawdy
Autor: Zygmunt Miłoszewski?
Doskonały kryminał imponujący tempem, błyskotliwością, humorem i intrygą z
zaskakującym zakończeniem. W Sandomierzu prokurator Teodor Szacki chce zacząć
„nowe wspaniałe życie”, ale dość szybko
spotyka go rozczarowanie. W obcej i niezbyt przyjaznej rzeczywistości prowadzi
śledztwo w sprawie zbrodni, która wygląda
na mord rytualny. Jej ofiara to sandomierska
szanowana działaczka społeczna. Dochodzenie idzie powoli, bo napotyka piętrzące
się przeszkody i ścianę milczenia, a jednocześnie towarzyszy mu histeria medialna.

(red)

Tradycja
Combra
Babski comber w Niewodnikach odbył się już trzeci rok z kolei. Organizatorem była sołtys Mariola Wieczorek.
W tegorocznej imprezie wzięło udział
30 kobiet, a całość imprezy poprowadził DJ Beno. W następnym numerze
zajrzymy na kolejne podobne tej imprezy, pokażemy także zdjęcia z tradycyjnego wodzenia niedźwiedzia w różnych zakątkach Gminy Dąbrowa.
(sw)
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Bongo Opole zdetronizowane

Hattrick dla Mechnic!
VI Turniej Piłki Nożnej Halowej „HATTRICK”. Zawody organizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie były jak zwykle emocjonujące. Tak jak w roku ubiegłym, do udziału zgłosiło się 12 zespołów. Tym razem jednak rywalizacja przebiegała dwustopniowo (17 stycznia eliminacje,
24 stycznia finały). Bongo Opole, triumfator dwóch poprzednich edycji, tym
razem musiał uznać wyższość rywali.

17 stycznia rozegrano eliminacje w Hali
Sportowej w Dąbrowie. Z grona 12 drużyn,
podzielonych na 3 grupy, po dwie najlepsze
awansowały do finałów. 24 stycznia, w finale zawodów, zmierzyły się Wiking, Bongo,
Niewodniki, Wrzoski, Żelazna i Mechnice. Drużyny podzielono na dwie grupy, a do
fazy półfinałowej awansowały po dwa najlepsze zespoły. I tak Wiking w walce o finał
niespodziewanie pokonał obrońców trofeum
Bongo, natomiast Mechnice ograły Wrzoski.
W pojedynku o 3. miejsce lepsze okazały
się Wrzoski, ale dopiero po serii rzutów karnych, a finał 2-1 zwyciężyły Mechnice (gole
Damiana Kampy wybranego Najlepszym
Piłkarzem turnieju). Najlepszym Bramkarzem został Piotr Wołoszyn z Wrzosek. W
tradycyjnie już rozgrywanym meczu Urzędnicy kontra Radni Gminy Dąbrowa tym
razem zdecydowanie górą byli ci pierwsi,
zwyciężając aż 7-1.
(gokir)

FAZA GRUPOWA
Grupa I
Wiking - Lewin Brzeski 1-2, Bongo
- Czarni Półwieś 1-0, Wiking - Bongo
4-1, Lewin - Czarni 1-0, Lewin - Bongo 1-4, Wiking - Czarni 3-2
1. Wiking Opole 3
6
8-5
2. Bongo Opole
3
6
6-5
3. Lewin Brzeski 3
6
4-5
4. Czarni Półwieś 3
0
2-5
Grupa II
Sławice - Wrzoski 1-1, Żelazna Karczów 1-1, Sławice - Żelazna 1-2,
Wrzoski - Karczów 5-0, Wrzoski Żelazna 0-0, Sławice - Karczów 1-0
1. Wrzoski
3
5
6-1
2. Żelazna
3
5
3-2
3. Sławice
3
4
3-3
4. Karczów
3
1
1-7
Grupa III
Skarbiszów - Mechnice 0-2, Niewodniki - Chróścina 1-1, Skarbiszów
- Niewodniki 0-3, Mechnice - Chróścina 3-0, Mechnice - Niewodniki 1-1,
Skarbiszów - Chróścina 0-2
1. Mechnice
3
7
6-1
2. Niewodniki
3
5
5-2
3. Chróścina
3
4
3-4
4. Skarbiszów
3
0
0-7
ĆWIERĆFINAŁY
Grupa I
Wrzoski - Wiking 2-1, Wrzoski Niewodniki 2-1, Wiking - Niewodniki
1-1, k. 3-2
1. Wrzoski
2
6
4-2
2. Niewodniki
2
1
2-3
3. Niewodniki
2
1
2-3
Grupa II
Bongo - Mechnice 3-0, Bongo - Żelazna 3-1, Mechnice - Żelazna 5-0
1. Bongo Opole
2
6
6-1
2. Mechnice
2
3
5-3
3. Żelazna
2
0
1-8
PÓŁFINAŁY
Wrzoski - Mechnice
1-2
Bongo - Wiking
0-2
MECZ O III MIEJSCE
Wrzoski - Bongo2-2, k. 4-3
FINAŁ
Mechnice - Wiking2-1

