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40-lecie Gminy Dąbrowa
16 października 2015 r. (piątek)
13:00 Uroczysta Sesja Rady Gminy otwarta dla
mieszkańców – Sala Gimnastyczna w Dąbrowie
18:00 Koncert Jubileuszowy w Sali Koncertowej
szkoły Muzycznej w Opolu: (darmowe wejściówki
dla mieszkańców do odebrania w naszym Gminnym
Ośrodku Kultury)
17 października 2015 r. (sobota)
9:00 Orły na Orliku zawody sportowe dla dzieci
i młodzieży w Chróścinie
10:00 Posadzenie 40 dębów przy ul. Zielonej
w Dąbrowie i po jednym w każdej miejscowości gminy
12:00 Strażacka Liga Mistrzów Lellek Group - zawody OSP w Żelaznej z udziałem Mistrzów Polski,
Mistrzów Województwa i naszej Gminy.
15:00 Zakończenie Rajdu Rowerowego w Ciepielowicach
reklama

16 - 17 października 2015 r.
Ponadto w numerze:
- Sukces kobiet z OSP Żelazna
- VII ZAMCZYSKO - relacja
- Chróścina nagrodzona przez Marszałka
reklama

reklama

lek.med. Mariusz Bednarski
przyjmuje pacjentów w każdy czwartek
w godzinach 16.00 do 18.00
konsultacje, porady, recepty, zwolnienia lekarskie
w Dąbrowie, ul. Powstańców Śląskich 2
Rejestracja wizyt wyjazdowych i szczegółowe
informacje pod nr telefonu 501 450 037
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Zapraszamy do rekreacji

Grafik zajęć na świetlicach
Od połowy września w świetlicach
w naszej gminie prowadzone są zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży.
Trójka opiekunek: Marta Łupak, Jadwiga Kozibroda oraz Justyna Misiek każdego dnia organizuje uczniom czas wolny oraz pomaga przy odrabianiu lekcji.
Zajęcia w Naroku odbywają się od poniedziałku do piątku od 13:00 do 16:00.
W Sławicach we wtorki i czwartki od
16:10 do 18:30, w Karczowie w tych samych godzinach, tyle że w poniedziałki
i środy. Od 15:00 do 19:00 w poniedziałki czwartki i piątki prowadzone są zajęcia w Skarbiszowie, od 13:00 do 16:00
od poniedziałku do środy zapraszamy
uczniów do świetlicy w Ciepielowicach,
a od 16:00 do 19:00 we wtorki i środy
do Nowej Jamki. Dwa razy w tygodniu

planowane są także zajęcia w Prądach
i Siedliskach.
Wycieczka w Góry Stołowe
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie zaprasza chętnych na autokarową wycieczkę z przewodnikiem w Góry
Stołowe w dniu 10 października 2015
r. W programie: labirynt skalny Błędne
Skały, Kaplica Czaszek w Czermnej, Kudowa Zdrój wraz z parkiem zdrojowym,
Muzeum Papiernictwa. Koszt wyjazdu 55zł od osoby (wraz z biletami wstępu).
Informacje i zapisy w GOKiR Dąbrowa
tel.77/464-10-10 wew. 213 lub elektronicznie: sport@gokir.pl
Gminny Rajd Rowerowy
GOKiR w Dąbrowie zaprasza miłośników rowerów na Gminny Rajd Rowerowy,

który odbędzie się w sobotę 17 października z okazji 40-lecia Gminy Dąbrowa.
Wszystkich chętnych: dzieci, młodzież,
dorosłych i całe rodziny zapraszamy do
przyjazdu gminnymi ścieżkami rowerowymi na godzinę 15.00 na teren rekreacyjno-sportowy w Ciepielowicach.
W programie przewidujemy: ognisko, gry
i zabawy. Dojazd z najdalszego punktu naszej gminy to tylko 12 km! Zapraszamy!
(r)
reklama

Elastyczna pożyczka

Wygodne raty
Zadzwoń
600 400 288
Provident Polska
(opłata wg taryfy operatora)

Podsumowanie wakacji

Wakacje w świetlicach
Zakończyły sie wakacje a wraz z nimi zakończyły się wakacyjne zajęcia w świetlicach. W bieżącym roku funkcjonowały
w 9 miejscowościach - Narok, Niewodniki, Karczów, Skarbiszów.
Ciepielowice, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska i Sławice. Zgromadziły około 60 podopiecznych.

Program świetlicowy został zaplanowany tak, aby umożliwić
dzieciom aktywne spędzenie czasu. Organizowane były zajęcia
ruchowe, teatralne, taneczne, muzyczne, plastyczne, kulinarne
oraz wycieczki rowerowe. Wiele radości i wspomnień pozostawiły wspólne ogniska i spotkania. Dzieci z różnych miejscowości
miały możliwość spotkania się i zawarcia nowych
znajomości oraz wspólnego uczestniczenia w grach
i zabawach.
W Naroku i Skarbiszowie
dzieci brały udział w warsztatach teatralnych zorganizowanych przez GOKIR.
Podczas tych zajęć dzieci
przełamywały swoje nieśmiałości i miały możliwość poznać tajniki pracy
aktora. Dużo zwolenników
miały wycieczki rowerowe
organizowane w Naroku
i zajęcia kulinarne w Skarbiszowie.
Świetlice cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony rodziców
jak i dzieci.
Marta Łupak
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OSP

Wicemistrzostwo Polski w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP

Ogromny sukces kobiecej drużyny
pożarniczej OSP Żelazna
W skali kraju nie ma drugiej takiej jednostki jak Kobieca Drużyna Pożarnicza z OSP Żelazna, która trzy razy
z rzędu wywalczyła wicemistrzostwo Polski
w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych
(2007 r. Płock, 2011 r. Konin, 2015 r. Polanica-Zdrój). Należy podkreślić, że zawody odbywają się co 4 lata, a skład drużyny
ulegał zmianie. Do XIV Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się
w dniach 4-6 września 2015r. w PolanicyZdroju zakwalifikowały się cztery drużyny
OSP z woj. opolskiego: w kat. A - drużyny
męskie: OSP Raszowa - powiat strzelecki
oraz OSP Łomnica - powiat oleski; w kat.
C - drużyny kobiece: OSP Żelazna - powiat opolski oraz OSP Raszowa - powiat
strzelecki.
Kobieca Drużyna Pożarnicza
z OSP w Żelaznej całe wakacje poświęciła na przygotowania do krajowych zawodów sportowo-pożarniczych. Dwa treningi sztafety tygodniowo i trzy bojówki.
W międzyczasie drużyna ćwiczyła także
musztrę, która została wprowadzona jako
dodatkowa, obowiązkowa konkurencja
podczas zawodów. Ciężko było pogodzić
życie rodzinne i pracę z treningami. „Starałyśmy się zorganizować treningi tak,

CZERWIEC
WRZESIEŃ

żeby każdej z nas one pasowały, ale nie
zawsze się to udawało, bo przecież prawie
każda zawodniczka pracuje, ma rodzinę,
małe dzieci.” Nad wszystkim czuwała Lidia Baldy, która poświęciła mnóstwo swojego, wolnego czasu, a ma go naprawdę
niewiele - „Lidka wielkie dzięki.”
Jak mówią - „dały z siebie
wszystko”, „tyle, na ile było je stać”,
„w ogóle nie liczyłyśmy na podium,
a osiągnęłyśmy więcej niż się spodziewałyśmy”. „Mamy wrażenie, że nikt w nas
do końca nie wierzył, pomimo tego, że
bardzo dużo ludzi trzymało za nas kciuki
i życzyło nam powodzenia”. Mówiły sobie - „jedziemy zrobić swoje, a jaki będzie
wynik, to się okaże”.
Wyjeżdżając na zawody nie mogły zapomnieć, żeby pójść na cmentarz.
W rękach miały dwa znicze - „To dla
naszych dwóch tragicznie zmarłych koleżanek z drużyny. Podczas zawodów
krajowych myślami zawsze jesteśmy
z nimi i mamy wrażenie, że one z nami też,
zwłaszcza podczas startów.” Śmiejemy
się, że dziewczyny mają układ z Panem
Bogiem...Kolejny raz nam pomogły.
Swój sukces zawdzięczają samozaparciu, uporowi oraz treningom. Z tego
miejsca szczególne podziękowania właśnie za treningi należą się: Bernardowi Bie-

dron, Krystianowi Lisowskiemu, Pawłowi
Baldy, Krzysztofowi Biedron oraz innym
osobom, które w mniejszym lub większym
stopniu pomagały podczas treningów.
Fajnie jest usłyszeć od wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP – Teresy
Tiszbierek - „dziewczyny - baza obroniona”...i oby tak dalej. Po trzech II miejscach, może za cztery lata przyjdzie czas,
na to wymarzone...pierwsze...a jeśli się nie
uda, to trudno. Przecież nie można mieć
wszystkiego. Sukcesów, które mają ma
swoim koncie, nikt im już nie zabierze.
Skład KDP OSP Żelazna:
1. Lidia Baldy - Przodownik II roty
2. Paulina Pacuła - Pomocnik II roty
3. Anna Kohs - Przodownik I roty
4. Marta Pacuła - Pomocnik I roty
5. Brygida Wolnik - Rozdzielacz
6. Joanna Gładki - Mechanik
7. Wiktoria Dudek - Łącznik
8. Sara Biedron - Rezerwa
9. Justyna Rychlik – Dowódca
10. Bernard Biedron - Obsługa motopompy
11. Paweł Baldy - Kierownik drużyny
Justyna Rychlik
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stawa z 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin
i zmianie ustawy o radach narodowych z dniem 1 stycznia 1973 zlikwidowała gromady i ponownie wprowadziła
gminę jako podstawową jednostkę podziału administracyjnego. Jak czytamy we wstępie do ustawy, dokonano tego
„w celu stworzenia korzystniejszych warunków dla rozwoju
społeczno-gospodarczego wsi, intensyfikacji rolnictwa i poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz w celu pogłębienia demokracji socjalistycznej, dalszego wzmocnienia
roli i autorytetu rad narodowych i ich organów na terenach
wiejskich, a także dla usprawnienia ich działalności” W ten
sposób z 4315 gromad stworzono 2366 znacznie większych
gmin.
a podstawie uchwały nr XVIII/100/72 Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Opolu z dnia 6.12.1972 roku powołano od 1 stycznia 1973 roku między innymi gminę Chróścina (skład: Bierkowice, Chróścina, Mechnice Sławice,
Wrzoski, Żelazna) gminę Dąbrowa (skład: Ciepielowice,
Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska,
Skarbiszów) i gminę Skorogoszcz (w składzie m.in. Niewodniki i Narok).
arto w tym miejscu zacytować Art. 65a wspomnianej
ustawy, który opisuje podział władzy w gminie. 		
1.Gminna rada narodowa jest organem władzy
państwowej i podstawowym organem samorządu społecznego na terenie gminy. 						
2. Liczbę członków gminnej rady narodowej ustala
powiatowa rada narodowa w granicach od 20 do 50.		
3. Organem administracji państwowej w gminie oraz
organem wykonawczym i zarządzającym gminnej rady narodowej jest naczelnik gminy.
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Gminna Rada Narodowa
w Chróścinie 1973-1977
Okręg wyborczy nr 1
1. Nowak Michał
2. Lichy Gertruda
3. Przybyła Paweł
4. Porwol Wilhelm
5. Pudelko Roch
6. Buhl Teofil
7. Żołneczko Wilhelm
Okręg wyborczy nr 2
1. Henek Józef
2. Kokot Karol
3. Łabaj Władysław
4. Sośnik Jan
5. Witek Józef
Okręg wyborczy nr 3
1. Poliwoda Artur
2. Szymainda Paweł
3. Jędreasek Piotr
4. Buhl Alojzy
Okręg wyborczy nr 4
1. Wardeszkiewicz Weronika
2. Tabor Rozalia
3. Michalczuk Stanisław
4. Gudek Maria
5. Brodnicka Apolonia
6. Pudelko Rudolf
Okręg wyborczy nr 5
1. Eryka Józefowska
2. Klimas Wiktor
3. Niedworok Oskar
4. Przybyła Józef
5. Bednorz Józef

ak wspomina pierwszy naczenik gminy Dąbrowa z 1973 roku Czesław
Druch (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe) do pracy w gminach przygotowywano „kadry kierownicze przyszłych gmin” na specjalnych szkoleniach. Po jego ukończeniu Czesław Druch został 1 października 1972 roku
skierowany do odbycia praktyki w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Niemodlinie, a 1 stycznia 1973 objął stanowisko Naczelnika Gminy Dąbrowa. Naczelnikiem gminy Chróścina został Jan Jagiełło.
ybory do nowej Gminnej Rady Narodowej przeprowadzono dopiero
9 grudnia 1973 roku. Pełen skład rad z Chróściny i Dąbrowy przedstawiony jest w tabelce obok. Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej
w Chróscinie została pani Eryka Józefowska, a zastępcami przewodniczącego zostali wybrani Artur Poliwoda i Weronika Wardeszkiewicz. Powołano nowe komisje stałe wraz z ich przewodniczącymi: Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Zaopatrzenia – przew. Wiktor Klimas, Komisję Rolnictwa
– przew. Rozalia Tabor, Komisję Ładu i Porządku Publicznego – przew.
Paweł Przybyła, Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych – przew.
Gertruda Lichy Natomiast Przewodniczącym GRN w Dąbrowie został I Sekretarz KG PZPR mgr Stanisław Starczewski, natomiast jego zastępcami
Władysław Grygier i Maria Czeszek. Przewodniczącymi komisji wybrano:
Józefa Kozaka - Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia; Jerzego Pietrzaka – Komisji Rolnictwa, Walerię Wodecką – Komisji Oświaty,
Kultury i Spraw Socjalnych oraz Mariana Brosławskiego – Komisji Ładu
i Porządku Publicznego. Warto również wspomnieć,że zastępcą Przewodniczącego Rady Narodowej w Skorogoszczy został mieszkaniec Naroka
Czesław Malawski.
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Gminna Rada Narodowa
w Dąbrowie 1973-1977
Okręg wyborczy nr 1
1. Faryniarz Stanisław
2. Czeszek Maria
3. Drozd Władysław
Okręg wyborczy nr 2
1. Kowalczyk Zygmunt
2. Domińska Emilia
3. Sąsiadek Józef
Okręg wyborczy nr 3
1. Lipski Jan
2. Iwański Franciszek
3. Wodecka Waleria
Okręg wyborczy nr 4
1. Kwiecień Jan
2. Wyżykowski Stanisław
3. Kuziora Marian
Okręg wyborczy nr 5
1. Starczewski Stanisław
2. Derda Tadeusz
3. Pietrzak Jerzy
4. Kaleta Zygmunt
5. Brosławski Marian
Okręg wyborczy nr 6
1. Tarnowska Michalina
2. Kozak Józef
3. Grygier Władysław
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aki podział przetrwał tylko niecałe 3 lata.
Najpierw ustawa z dnia 28 maja 1975 roku
wprowadziła dwustopniowy podział administracyjny Państwa, co oznaczało likwidację powiatów. W ten sposób „dokonał żywota” również powiat niemodliński, którego bogata historia sięga
1815 roku, kiedy to powstał landkreis Falkenberg
jako jednostka administracji prusko-niemieckiej.
Pozostały więc tylko dwa szczeble administracji:
województwa (aż 49) i gminy. Jeszcze w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 maja 1975 r.
w skład nowego województwa opolskiego wchodziła i gmina Dąbrowa, i gmina Chróścina. Jednakże już 15 października 1975 roku Minister
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska w swoim rozporządzeniu włączył
do gminy Dąbrowa obszary sołectw Chróścina,
Mechnice, Sławice, Wrzoski i Żelazna z gminy
Chróścina (Bierkowice dołaczono do Opola) oraz
Narok i Niewodniki z gminy Skorogoszcz. Tym
samym gminy Chróścina i Skorogoszcz przestały
istnieć. Siedem powyższych sołectw dołączyło do ośmiu już znajdujących się w gminie Dąbrowa, czyli do sołectw: Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów. Łącznie w Polsce z 2366 gmin pozostało 2129.
atę 15 października 1975 roku należy więc przyjąć jako datę narodzin gminy Dąbrowa w obecnym kształcie. Co ciekawe - daty tej „nie doczekał” naczelnik gminy Czesław Druch, którego 1 października 1974 roku Wojewoda Opolski
powołał na stanowisko Zastępcy Naczelnika Powiatu Krapkowickiego. Ponieważ jednak, jak już wspomniałem wyżej,
w dniu 28 maja 1975 roku powiaty zlikwidowano, Czesław Druch stracił stanowisko i przeszedł do pracy w Urzędzie Wojewódzkim. Do gminy Dąbrowa wrócił 1 grudnia 1976 roku, gdy Wojewoda Opolski ponownie powołał go na stanowisko
Naczelnika naszej Gminy. Kto w takim razie rządził Gminą pod nieobecność Czesława Drucha? Otóż od 1 października 1974 roku do 30 listopada 1976 roku czyli trochę ponad 2 lata Naczelnikiem gminy była Zofia Wojdat i jej przypada
pierwszeństwo na liście Naczelników i Wójtów tego ostatniego czterdziestolecia. Zresztą słowo „rządzić” przy stanowisku
Naczelnika nie jest do końca właściwe. W tych czasach tak naprawdę o wszystkim decydowała „jedynie słuszna partia”
PZPR i jej I Sekretarze. Jak wspomina Czesław Druch decyzje, zapadały przy stoliku pierwszego sekreatrza, ale dokumenty
podpisywał i za wszystko odpowiedzialność brał właśnie naczelnik. Czesław Druch był naczelnikiem gminy aż do 1986 roku. Zapewne byłby nim
aż do czasów transformacji i końca Polski Ludowej, ale „podpadł” władzom
wojewódzkim i partyjnym podczas organizacji wyborów do sejmu w 1985
roku i został pozbawiony stanowiska naczelnika. Ale to już inna historia,
którą dzięki panu Czesławowi i jego wspomnieniom będę mógł Państwu
opisać w „Hitorii Administracji Gminy Dąbrowa”
co stało się z radnymi, którzy należeli do Gminnej Rady Narodowej w
Chróścinie i z radnymi z Naroka i Niewodnik ze Skorogoskiej Rady
Narodowej? Po prostu zostali członkami Rady Narodowej w Dąbrowie. Nie
zorganizowano nowych wyborów. Kadencja rozpoczęta w grudniu 1973
roku trwała do 1977 roku i dopiero wtedy mieszkańcy wybrali nową Gminną Radę Narodową w Dąbrowie. Jak wspomina Czesław Malawski radni
z byłej gminy Chróścina oraz z Niewodnik i Naroka stali się szeregowymi
członkami Rady, przydzielono ich do różnych komisji, ale eksponowane stanowiska w Radzie były już zajęte.

D
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Rok temu pisałem, że przygotowuję wydawnictwo „ Historia administracji
samorządowej na terenie gminy Dąbrowa” i chciałbym je wydać na 40lecie naszej gminy. Niestety z jednej strony nawał pracy na stanowisku
wójta, z drugiej olbrzymia ilość materiałów spowodowała, że muszę swoje
plany odłożyć. Dołożę starań, żeby ta pozycja powstała jak najszybciej.
Marek Leja
WRZESIEŃ

5

GOKiR

Poezja śpiewana w Dąbrowie

VII ZAMCZYSKO za nami
Siódmy rok z rzędu na początku września do Dąbrowy przyjeżdżają miłośnicy
poezji śpiewanej. Rok rocznie okazuje
się, że ten gatunek muzyki cieszy się nie
tylko nie słabnącym, ale wręcz rosnącym
zainteresowaniem. Okazuje się bowiem,
że wśród wykonawców ZAMCZYSKA
pojawiają się artyści, których wielu z nas
z poezją śpiewaną nie kojarzyłoby, gdy
tymczasem oni chętnie wpisują się w ten
nurt. W tym roku taką niespodzianką był
występ Stanisława Soyki. Soyka już od lat
należy do grona największych artystów
polskiej sceny muzycznej. Komponuje
i śpiewa pieśni o miłości i o jej braku, pieśni o tęsknocie i spełnieniu, ale nie ucieka
przed wielkimi problemami współczesności. W jego dorobku znajdziemy ponad 30
Nie zabraknie pieśni napisanych do wierszy polskich i nie tylko poetów (W. Szymborskiej, Cz. Miłosza, J. Iwaszkiewicza,
W. Shakespeare’a). Koncert Stanisława
Soyki był dla wielu nie tylko przeżyciem
estetycznym, ale także twórczym. Wspólnie śpiewany „Cud niepamięci” pozwolił
publiczności przez chwilę być nie tylko
odbiorcą ale i współtworzącym kompozycji w rytmie swingu. Nie była to zresztą
jedyna wspólnie wyśpiewana piosenka
Soyki, a sam koncert trwał niemal dwie
godziny.
Łącznie na VII Zamczysku gościliśmy
setki słuchaczy oraz czternastu wykonawców. W pierwszym dniu świętowaliśmy 40lecie działalności Zespołu SETA. Na scenie

albumów, z których kilka osiągnęło multiplatynowe nakłady. Nigdy nie poddał się
modom i trendom.
Wypracował swój własny język muzyczny przez co należy do grona artystów,
których styl rozpoznaje się od pierwszych
dźwięków a bogactwo repertuaru może
przyprawiać o zawrót głowy. Posiada na
koncie dziesiątki autorskich pieśni lecz
trudno pominąć fakt, że skomponował
muzykę do wielu wierszy poetów polskich
i ...nie tylko.
Podczas koncertów można było usłyszeć
pieśni do słów Agnieszki Osieckiej, klasyki Czesława Niemena z wydanej niedawno
monografii „W hołdzie Mistrzowi”, w sąsiedztwie takich szlagierów jak „Absolutnie
nic”, „Cud niepamięci” czy „Tolerancja”.
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wystąpili muzycy, którzy od lat współpracują i przyjaźnią się z SETĄ, a więc Jerzy
Filar, Wolna Grupa Bukowina, Mikroklimat, Fart, Adam Drąg, Waldemar Chyliński oraz Piotr Pieńkowski. Ich koncert był
w istocie hołdem składanym twórczości
SETY, a dla słuchaczy prawdziwą ucztą
muzyczną najwybitniejszych przedstawicieli „krainy łagodności”. Świadczą o tym
śpiewane wspólnie utwory, które od wielu lat towarzyszą nam w wędrówkach po
górskich szlakach. A skoro urodziny – nie
brakowało tortu, odśpiewanych chóralnie
„Sto lat” oraz życzeń i uśmiechów.
Sobotę na Zamczysku od wielu lat rozpoczynają warsztaty muzyczne, z których
w tym roku skorzystało 10 osób. W tym
roku prowadzącym był lider kędzierzyńskiego zespołu BOHEMA Rafał Nosal.
Uczestników zajęć mogliśmy usłyszeć na
głównej scenie Festiwalu w piosence Andrzeja Waligórskiego „Jesień idzie”. Zajęcia warsztatowe udokumentowane zostały
specjalnymi certyfikatami.
Jesiennej aury na szczęście nie było na
ZAMCZYSKU, a letnią atmosferą zarażali widownię kolejni wykonawcy. Po debiutantach z warsztatów muzycznych, na
scenie pojawił się najmłodszy z tegorocznych wykonawców: jeleniogórski zespół
Bądź Ciszą, który w doskonały nastrój
wprowadził całą widownię. Największym
odkryciem był jednak występ Przemysława Mazurka, który pełnymi dowcipu
i niebanalnymi tekstami swoich piosenek
rozkołysał publiczność. Warto przypomnieć że artysta ten ma w swoim dorobku współpracę z Kabaretem Afera oraz
Zenonem Laskowikiem, stąd w jego tekstach nie brakowało celnych podsumowań
i pełnych humoru spostrzeżeń. W stanie radosnego, rytmicznego kołysania pozostali
także kolejni wykonawcy: Bieguni z pełnym ciepła wokalem Elżbiety Rojek oraz
Siudma Góra z tekstami, które przeniosły
nas w krainę zielonych wzgórz. Egzystencjalne, ale jakże barwne spojrzenie na naszą rzeczywistość zafundował następnie
Marek Andrzejewski. Na scenie brzmiały największe przeboje zaproszonych do
koncertu wykonawców, które wspólnie
wyśpiewywane z publicznością stworzyły
niezwykły klimat koncertu. Po zakończonych występach można było kupić płyty
prezentowanych zespołów i wzbogacić je
autografami.
Występ Stanisława Soyki zakończył
tegoroczne ZAMCZYSKO. Owacja na
stojąco kilkusetosobowej publiczności to
w istocie wisienka na torcie siódmego

WRZESIEŃ

ZAMCZYSKA i zapowiedź kolejnej imprezy, która we wrześniu już za rok.
Za okazaną pomoc i wsparcie dziękujemy:
Gminie Dąbrowa, Województwu Opolskiemu.
Głównym Sponsorom ZAMCZYSKA przedsiębiorstwom:
- OPEX S.A. www.opex.com.pl
- Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. www.gaz-system.pl
Sponsorom:
- Krause Innowacje w Budownictwie
- Andrzej Holek. Lakiernictwo Samochodowe
- BCh Chwaliński. Autoryzowany Dealer
Forda
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna RSP
Wydrowice www.rspwydrowice.home.pl

- Praxi-Dent Opole www.praxident.pl
- Restauracja „Na Wyspie” z Niemodlina
- Zygmunt Szulc. Firma EXPLOMET
Partnerom Imprezy:
- TAURON Dystrybucja S.A. www.tauron-dystrybucja.pl
- Opolskie PKS S.A. www.pks.opole.pl
- Uniwersytet Opolski
- OSP Dąbrowa
- Stowarzyszenie „Dąbrowskie Skarby”
Szczególne podziękowania kierujemy
do Wolontariuszy, którzy przez te kilka
dni wspierali nas swoją pracą i pomocą.
Dziękujemy także naszym patronom medialnym: NTO, Radio Opole, TVP Opole,
Radio Park, Radio Doxa, Radio Vanessa,
Nowa Gazeta, portalom internetowym
StrefaPiosenki.pl i KrainaŁagodności.pl

Bezpiecznie do szkoły
We wrześniu zaczął się kolejny rok szkolny, a to oznacza, że w pobliżu szkół i na drogach do nich pojawiają się dzieci
i młodzież, które będą korzystać z poboczy jezdni i przejść dla pieszych. Pamiętajmy, żeby dziecko było bezpieczne podczas drogi do szkoły, rodzic/opiekun powinien je odpowiednio przygotować. Dlatego należy zadbać o:
nauczenie
dziecka,
którą
drogą
ma
chodzić
do
szkoły
i jak należy przechodzić przez przejścia dla pieszych
- wyposażenie dziecko w odblaski
- zapoznanie dziecka z zasadami bezpieczeństwa na drogach.
Informowaniem dzieci o bezpiecznej drodze do szkoły, podjęli się również wychowawcy świetlic funkcjonujących na terenie gminy. Dzieci podczas takiej pogadanki
wykonywały prace plastyczne, co dało obraz, jak dziecko rozumie te zasady.
Dlatego
apelujemy
do
wszystkich
kierowców,
aby
zachowali
szczególną
ostrożność
w
pobliżu
szkół
i
przedszkoli,
a do dzieci aby przekraczały jezdnię w miejscach wyznaczonych, stosowały się do
sygnalizacji świetlnej i nie wybiegały nierozważnie na jezdnię.
Marta Łupak OPS



SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, OSP

PSP Sławice

Gminna inauguracja roku szkolnego
Wakacje dobiegły końca. W tym roku zaszczyt zorganizowania inauguracji roku szkolnego przypadł Szkole Podstawowej
w Sławicach.
We wtorek, 1 września uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Całą społeczność szkolną oraz licznie przybyłych gości serdecznie powitała dyrektor Barbara Ottenbreit. Głos zabrał również obecny na inauguracji Wójt Gminy Dąbrowa – Marek Leja.
W tym dniu odwiedzili placówkę wszyscy dyrektorzy szkół
i przeszkoli z terenu gminy, poczty sztandarowe i rodzice uczniów. Licznie przybyli również radni naszej gminy
i księża.
Goście obejrzeli występy uczniów, którzy przygotowali krótką
część artystyczną oraz tradycyjnie rozdano pierwszakom bogato
wyposażone tyty. Po części oficjalnej goście zwiedzali szkołę,
a uczniowie spotkali się ze swoimi nauczycielami w klasach.

W roku szkolnym 2015/2016 w gminie Dąbrowa w klasie
pierwszej szkoły podstawowej rozpocznie naukę 105 uczniów,
a w gimnazjum - 62. Ogółem w gminie do szkoły podstawowej
będzie uczęszczać 520 uczniów, do gimnazjum - 198.
Edukacją przedszkolną w następnym roku szkolnym objętych
będzie 245 dzieci. Wszystkim uczniom życzymy samych piątek
i szóstek, a nauczycielom sukcesów pedagogicznych.
W roku szkolnym 2015/2016 w gminie Dąbrowa w klasie
pierwszej szkoły podstawowej rozpocznie naukę 105 uczniów,
a w gimnazjum - 62. Ogółem w gminie do szkoły podstawowej
będzie uczęszczać 520 uczniów, do gimnazjum - 198.
Edukacją przedszkolną w następnym roku szkolnym objętych
będzie 245 dzieci. Wszystkim uczniom życzymy samych piątek
i szóstek a nauczycielom sukcesów pedagogicznych.

Strażacy z Wrzosek

Czas się zatrzymał, czyli krótka historia OSP Wrzoski
Wśród wiejskiej zabudowy Wrzosek
wyróżnia się jeden szczególny obiekt, to
remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, której wygląd wzbudza zazdrość i podziw
wszystkich przejeżdżających przez miejscowość. Kiedy w sierpniu 2010 roku
oddawano ją do użytkowania mieszkańcy
sołectwa, a w szczególności druhowie,
poczuli dumę, że doceniono wieloletni
wysiłek i starania tych, którzy przez dziesięciolecia, z przekonaniem i wytrwałością, ratowali ludzkie życie i majątek,
nie tylko na terenie Gminy. Nastąpiło
nowe otwarcie, które OSP Wrzoski niezaprzeczalnie zawdzięczają przychylności Wójta Gminy Dąbrowa Markowi Lei
i jego współpracownikom.
Początki jednostki, które sięgają okresu
międzywojennego, i ówczesny stan osobowy odzwierciedlają stare fotografie, na
których nie inaczej jak we wspaniałych
mundurach i hełmach, zdyscyplinowani,
w pełnej gotowości, prezentują się ci
pierwsi, którzy zasługiwali na założenie
stroju strażackiego. Nie ma jednak pewności, jak daleko sięga historia jednostki i to
pomimo, że prawie w każdym domu można doszukać się strażackich korzeni i tych
szczególnych wartości służby społecznej
przekazywanych z ojca na syna. Dzisiaj
świętowane jest osiemdziesięciolecie, ale
może gdzieś w domowych archiwach zostaną wyszperane dokumenty przesuwające powstanie OSP o kolejne lata.



Czas po II drugiej wojnie światowej nie
był łaskawy. Pierwszy wóz - marki ‘’Żuk’’
- trafił pod dach niewielkiej, ale jeszcze
istniejącej, starej remizy dopiero w 1976
r. i to wyłącznie dzięki zwycięstwu druhów w zawodach strażackich, zastępując
leciwą, zabytkową sikawkę. Za sprawą
wielu zapaleńców, których jeszcze dzisiaj szczególnie się honoruje, ich uporowi
i cierpliwości, mimo wielu przeszkód, jednostka coraz aktywniej zaznaczała swoją
obecność w życiu mieszkańców Wrzosek,
nie zapominając jednak o podstawowych
obowiązkach, chociażby wykazując się operatywnością podczas ‘’wielkiej powodzi’’
w 1997 r.
W roku 2006 pewien okres w historii jednostki został zamknięty, ale zarazem otworzyła się jego nowa karta. Nastąpiła zmiana pokoleniowa
i czas zasadniczych przeobrażeń w jej
obrębie, ale też samej wsi. Pożegnano,
chyląc przed nim czoła, dotychczasowego Prezesa. Zaszczytną funkcję przejął
na swoje barki druh Waldemar Polok.
Trzy lata później, dzięki współpracy
z jednostką OSP Żerkowice oraz Gminą
Komprachcice przekazano jednostce wóz
bojowy marki „STAR 28”, który zastąpił
wielce wysłużonego ‘’ŻUKA’’. Lipcowe odwiedziny, w 2010 r., u strażaków
z Freiwillige Feuerwehr Hasbergen przyniosły kolejne wzmocnienie OSP. W jej
garażu pojawił się techniczny wóz bojowy
marki Mercedes 911, który, dzięki pomo-

cy licznych sponsorów, został doposażony
i przystosowany do potrzeb wykonywanych zadań. Obecny rok również jest wyjątkowy. Z jego początkiem OSP Wrzoski
uznano za godną wstąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, doceniając dotychczasowe zaangażowanie
i sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków. Dodatkowo, po kilkumiesięcznych staraniach, stała się ona jednostką S-3.
W ramach wieloletniej współpracy
z gminą partnerską Lengede, sprowadzono
trzeci samochód pożarniczy - marki Mercedes 310, mniejszy, ale jakże potrzebny
do transportu większej ilości druhów oraz
sprzętu na miejsce prowadzonych działań.
Przypadająca rocznica jest okazją podsumowania wieloletniej działalności. Z pewnością nie zrobiono wszystkiego i wiele
wyzwań stoi przed tą grupą wyjątkowych
osób, bez których uczestnictwa dzisiejszy
obraz Wrzosek byłby znacznie uboższy
i to w każdym elemencie życia mieszkańców. Ale nie ma się czym martwić, bo pod sztandar OSP, otrzymany dzięki wsparciu niezawodnych
przyjaciół, z niezmiennym hasłem
„Bogu na Chwałę ludziom na pożytek”,
z roku na rok szeregi druhen i druhów są zasilane nowymi członkami,
a co najbardziej cieszy, najmłodszymi
mieszkańcami Wrzosek, aktywnie zainteresowanymi tą działalnością społeczną,
co wróży jednostce sukcesy w kolejnych
latach.

ŻYCIE GMINY DĄBROWA
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Nagroda w wysokości 17 tysięcy złotych

Chróścina doceniona w województwie
Chróścina dwukrotnie stanęła na podium podczas tegorocznych dożynek
wojewódzkich w Byczynie. Zwyciężyła
w kategorii „Najlepszy projekt odnowy
wsi” (za 5 letni proces rewitalizacji parku) oraz zajęła II miejsce w kategorii
„Najpiękniejsza Wieś” (za modelowy
przykład działania grup społecznych oraz
poziom pozyskiwania środków zewnętrznych). Konkurs „Piękna Wieś Opolska”,
w którym wzięło udział sołectwo to najbardziej prestiżowy konkurs w województwie
opolskim i jeden z nielicznych tego typu w
Polsce. Celem konkursu jest wyłanianie
i promowanie najlepszych wzorców działania, których autorami są poszczególne
sołectwa i indywidualni mieszkańcy,
„przez Najpiękniejszą Wieś należy rozumieć wieś „najpiękniejszą” w świetle
kryteriów, gdzie piękno wizualne jest na
drugim planie względem piękna wiejskiej
wspólnoty - zorganizowanej, dynamicznej i osiągającej wymierne postępy, z silną i pielęgnowaną tożsamością” – zaznaczają organizatorzy.
Tegoroczne zmagania odbyły się w dwóch kategoriach „Najlepszy projekt odnowy wsi” oraz „Najpiękniejsza wieś”,
a Chróścina zawalczyła w obu przypadkach. Za zwycięstwo
w konkursie na najlepszy projekt odnowy wsi, Chróścina
otrzymała 7 tysięcy złotych. W konkursie na Najpiękniejsza Wieś Opolską nagrody były wyższe, a za drugie miejsce
Chróścinie przyznano 10 tysięcy złotych. Tytuł Najpiękniejszej
Wsi Opolskiej i 15 tyś zł zdobyła miejscowość Zagwiździe z gminy Murów.

„Sukces Chróściny to promocja całej naszej gminy!” - skomentowała Prezes Stowarzyszenia Katarzyna Gołębiowska-Jarek.
„Chróścina to duży, piękny, ciepły i otwarty dom, z bocianem
na kominie, z kwitnącym i pachnącym ogrodem… Zapraszamy do nas!” – dodała Sołtys Magdalena Podsada.
Łącznie do rywalizacji zgłosiło się 26 miejscowości z 17
opolskich gmin. Podstawowym warunkiem przystąpienia do rywalizacji, było pełnoprawnie działające w miejscowości stowarzyszenie. Wszyscy kandydaci spełnili warunki regulaminowe.
Szczegółowy opis wymogów konkursowych znajduje się na stronie www.odnowawsi.eu.
K.Gołębiowska-Jarek

Rodzinny festyn dożynkowy

Radosne bieganie w Chróścinie
W niedzielę 13 września na Osiedlu w Chróścinie
odbył się Rodzinny Festyn Dożynkowy. Mieszkańcy
mieli okazję do udziału w licznych zabawach i konkursach. Dużym powodzeniem cieszył się bieg Masita Fun
Run, w którym przez przeszkody biegały dzieci, młodzież i dorośli. Ponad 80 uczestników rywalizowało na
różnej długości trasach. Dystans dla najbardziej zdeterminowanych biegaczy wynosił 10,5 km. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: Michał Dębicki wśród przedszkolaków, Filip Argier
w kategorii sześcio- i siedmiolatków, Patryk Gala w grupie wiekowej 8-10 lat, Filip Wiencek w grupie 11-14 lat.
Wśród osób startujących na dystansie 3.5 km wygrała
Marta Szczecińska z czasem 19 min 09 sek. W grupie
startującej na dystansie 7 kilometrów najlepszy był Piotr
Połtorak z czasem 36 minut 22 sekundy. Najdłuższy dystans – 10,5 kilometra najszybciej pokonał Adam Marenin. Zwycięzcom gratulujemy!

CZERWIEC
WRZESIEŃ
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Święto plonów

Narok na fali
Dożynki są uroczystym zwieńczeniem
żniw, podsumowaniem całorocznego trudu rolnika i zajmują szczególne miejsce
w tradycji oraz historii Naroka. To wielkie
gospodarskie święto od zawsze jednoczyło wszystkich: gospodarzy, robotników
rolnych, a także sadowników. Również
dzisiaj podczas przygotowań jednoczy się
i mobilizuje do pracy cała wieś, ponieważ
dożynki są świętem nas wszystkich, bo
wszyscy korzystamy z płodów ziemi.
W tym roku podziękowanie za
zebrane plony odbyło się pod hasłem: „Narok na fali-morskie opowieści”. Uroczyste świętowanie rozpoczęła msza święta
w kościele parafialnym pw. św. Floriana,
w trakcie której ks. prob. Witold Walusiak,
zaznaczył jak duże znaczenie w naszym
życiu odgrywa woda, bo przecież bez niej,
nic by nie istniało. Następną częścią obchodów dożynkowych był barwny i liczny
korowód, który wyruszył w rejs po krętych, spienionych falach naszej miejscowości.
Po dopłynięciu do portu, którym
okazało się boisko, wszyscy mieszkańcy
Naroka, jak i licznie przybyli goście mogli
poczuć morski klimat, którego namiastką
była scenografia. Latarnia morska, okręt,

łodzie, piaszczysta plaża, sieci rybackie,
skrzynie pełne skarbów, zapach smażonych ryb, to wszystko przeniosło nas nad
wielką wodę. Pierwsza część programu artystycznego była o tematyce marynarskiej,
w którą wprowadziły nas „Naroczaki,
odrzańskie wodniaki”, czyli podopieczni
Publicznego Przedszkola. Następnie scenę opanowała miejscowa młodzież i ich
marynarski taniec, a także duet muzyczny
– Joanna i Agata. Zakończeniem marynar-

skiej żeglugi był, konkurs szybkiego szorowania pokładu, podczas którego Wójt
Gminy Pan Marek Leja potwierdził swoje umiejętności przywódcze i doskonale
sprawdził się w roli kapitana.
Nieodłącznym elementem morskiej przygody są piraci, w których wcielili się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej i tym samym wprowadzili nas
w kolejną, piracką część programu. W tej
części mogliśmy posłuchać i obejrzeć występ piratów rodem z Karaibów, czyli mini
spektakl w wykonaniu narockiej młodzieży. Motyw ze słynnego filmu o piratach,
przybliżyła nam skrzypaczka Paulina oraz
Gminna Orkiestra Dęta. Nie obeszło by się
również bez zabaw i konkursów dla najmłodszych - poszukiwania ukrytego skarbu oraz łowienia rybek. Część artystyczną
zakończyła piosenka pt. „Żegnaj lato Na
rok”, odśpiewana wspólnie przez wszystkich artystów, organizatorów, mieszkańców i gości.
Całość zwieńczyła zabawa taneczna do
późnych godzin nocnych.
Sołtys i Rada Sołecka serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do zorganizowania
tej uroczystości.
Roksana Odziomek

ŻYCIE GMINY DĄBROWA miesięcznik
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ŻYCIE GMINY DĄBROWA

Piłka ręczna w gminie

SPORT

PIŁKA RĘCZNA - nabór
Po wakacyjnej przerwie zostają wznowione pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne, na które organizatorzy zapraszają
bardzo serdecznie wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Dąbrowa. Zajęcia zaplanowano dwa razy w tygodniu w środy i piątki w godz.15.30-17.00.
Zajęcia jak w ubiegłym sezonie są bezpłatne, wystarczy tylko
chcieć, by móc uczestniczyć w tych treningach.
Ponadto prowadzimy ciągły nabór do naszej sekcji dziewcząt
z roczników 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 z terenu całej naszej gminy. Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmowane są
w czasie treningów u prowadzących trenerów: Krzysztofa Kasperek i Małgorzaty Bucyk. Zapraszamy serdecznie.
red.

Piłka nożna w gminie

B - klasa terminarz rozgrywek - jesień 2015
W rozgrywkach B klasy opolskiego ZPN w sezonie 2015/16
występuje 5 zespołów z naszej gminy: LZS Sławice, LZS Żelazna, LZS Skarbiszów, SSKF KS Dąbrowa i LZS Niewodniki. Mecze rozgrywane są w ramach grupy 5 B klasy. Po 4 kolejkach prowadzi zespół LZS Sławice. Oto wyniki dotychczasowych spotkań
i terminarz do końca sezonu jesiennego:
1 kolejka (22/23.08.)
LZS Grom Świerkle - LZS Sławice.....................................1 : 6
LZS Skarbiszów - SSKF KS Dąbrowa................................1 : 1
LKS Unia Murów - LZS FC Żelazna..................................0 : 3
LZS Zieloni Ligota Tuł.- LZS Niewodniki.......3 : 0(walkower)
2 kolejka (29/30.08.)
LZS Sławice - LKS Chmielowice........................................3 : 0
LZS Niewodniki - KS Unia Tułowice.................................2 : 3
LZS FC Żelazna - LZS Zieloni Ligota Tuł..........................5 : 2
SSKF KS Dąbrowa - LKS Unia Murów..............................1 : 2
LZS Grom Świerkle - LZS Skarbiszów...............................1 : 2
3 kolejka (5/6.09.)
LZS Skarbiszów - LZS Sławice...........................................0 : 2
LZS Zieloni Ligota Tuł. - SSKF KS Dąbrowa....................1 : 0
KS Unia Tułowice - LZS FC Żelazna..................................0 : 8
GKS Komprachcice - LZS Niewodniki...............................4 : 1
4 kolejka (12/13.09.)
LZS Sławice - Rodło II Opole.............................................8 : 1
LZS Niewodniki - LZS Sparta Grodziec.............................2 : 5
LZS FC Żelazna - GKS Komprachcice.......................odwołany
SSKF KS Dąbrowa - KS Unia Tułowice................nie odbył się
LZS Skarbiszów - LKS Unia Murów...................................2 : 3
5 kolejka
LZS Zieloni Ligota Tur. - LZS Skarbiszów........19.09. - g.16.00
LKS Unia Murów - LZS Sławice.....................20.09. - g.16.00
GKS Komprachcice - SSKG KS Dąbrowa.......20.09. - g.16.00
LZS Sparta Grodziec - LZS FC Żelazna..........20.09. - g.16.00
LKS Chmielowice - LZS Niewodniki..............20.09. - g.16.00
6 kolejka
LZS FC Żelazna - LKS Chmielowice..............26.09. - g.15.00
SSKF KS Dąbrowa - LZS Sparta Grodziec......26.09. - g.15.00
LZS Sławice - LZS Victoria II Chróścice.........27.09. - g.15.00

WRZESIEŃ
CZERWIEC

LZS Niewodniki - Rodło II Opole....................27.09. - g.15.00
LZS Skarbiszów - KS Unia Tułowice..............27.09 .- g.15.00
7 kolejka
LZS Zieloni Ligota Tuł. - LZS Sławice............03.10 .- g.15.00
GKS Komprachcice - LZS Skarbiszów............04.10. - g.15.00
LKS Chmielowice - SSKF KS Dąbrowa..........04.10. - g.15.00
Rodło II Opole - LZS FC Żelazna.....................04.10 - g.15.00
LZS Victoria II Chróścice - LZS Niewodniki...04.10 - g.15.00
8 kolejka
LZS Sławice - LZS Niewodniki.......................11.10. - g.15.00
LZS FC Żelazna - LZS Victoria II Chróścice...11.10. - g.15.00
SSKF KS Dąbrowa - Rodło II Opole................11.10. - g.15.00
LZS Skarbiszów - LZS Sparta Grodziec..........11.10. - g.15.00
9 kolejka
KS Unia Tułowice - LZS Sławice....................18.10. - g.15.00
LKS Chmielowice - LZS Skarbiszów................18.10.- g.15.00
LZS Victoria II Chróścice - KS Dąbrowa.........18.10. - g.15.00
LZS Niewodniki - LZS FC Żelazna.................18.10. - g.15.00
10 kolejka
SSKF KS Dąbrowa - LZS Niewodniki....................24.10 .- g. 13.30
LZS Sławice - LZS FC Żelazna...............................25.10 .- g. 13.30
LZS Skarbiszów - Rodło II Opole............................25.10 .- g. 13.30
11 kolejka
LZS FC Żelazna - SSKF KS Dąbrowa......................07.11. - g. 13.00
GKS Komprachcice - LZS Sławice.........................08.11. - g. 13.00
LZSVictoria II Chróścice - LZS Skarbiszów............08.11. - g. 13.00
LZS Niewodniki - LZS Grom Świerkle...................08.11. - g.13.00
12 kolejka
LZS Sławice - SSKF KS Dąbrowa...........................15.11. - g. 13.00
LZS Grom Świerkle - LZS FC Żelazna.....................15.11. - g.13.00
LZS Skarbiszów - LZS Niewodniki........................15.11. - g.13.00
13 kolejka
SSKF KS Dąbrowa - LZS Grom Świerkle................21.11. - g.13.00
LZS Niewodniki - LKS Unia Murów.......................22.11. - g.13.00
LZS Sparta Grodziec - LZS Sławice........................22.11. - g.13.00
LZS FC Żelazna - LZS Skarbiszów..........................21.11. - g.13.00
red.
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Gminne uroczystości dożynkowe

Dożynki Gminne - Karczów 2015
Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej
pracy, szacunek dla tradycji i chleba tworzą istotę tej prastarej uroczystości. W dniu 30 sierpnia rolnicy z gminy Dąbrowa
i wszyscy mieszkańcy dziękowali za zebrane plony. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji rolników celebrowana przez
ks. Proboszcza Marcina Bonka, a następnie barwnym korowodem wszystkie delegacje sołectw z wieńcami udały się na stadion
sportowy, gdzie odbyły się obrzędy dożynkowe. Starostami tegorocznych dożynek byli: Urszula Otremba i Norbert Prokop.
Pomimo upalnego dnia frekwencja na imprezie dopisywała.

trudną decyzję. I miejsce przypadło dla sołectwa SŁAWICE,
II miejsce dla sołectwa NAROK, III miejsce dla DĄBROWY.
Pozostałe korony otrzymały wyróżnienia. Wszystkim sołectwom
gratulujemy! Zwycięska korona prezentowana była na dożynkach
wojewódzkich w Byczynie oraz na dożynkach powiatu opolskiego w Brynicy. W Brynicy korona ze Sławic została również
dostrzeżona przez jurorów i zdobyła druga nagrodę! Podkreślić należy, że prezentowane na gminnym święcie plonów korony
żniwne z każdym rokiem wyglądają wspanialej i wybór najlepszej jest coraz trudniejszy. Nierzadko o miejscu decydują drobne
szczegóły, które tylko oko fachowca – Elżbiety Oficjalskiej jest
w stanie dostrzec.

Obecni mogli zobaczyć występ Mażoretek TUPOT oraz występ
Gminnej Orkiestry Dętej. Po koncercie dąbrowskich muzyków
gratulacje zespołowi złożyli wójt Marek Leja wraz z Małżonką.
Podkreślali, że trzyletni okres wytężonej pracy w orkiestrze zaowocował nie tylko zwiększonym składem zespołu, ale przede
wszystkim faktem, że jego trzonem są już muzycy, którzy w 2012
roku dopiero stawiali pierwsze kroki, a dzisiaj znakomicie radzą
sobie w przygotowywanych przez dyrygentów: Jana Swatona
i Andrzeja Wilczyńskiego kompozycjach. Uczestników dożynek
gminnych bawiły także pokazy iluzjonisty Łukasza Podymskiego
oraz kabareciarze z rybnickiego zespołu 44-200. Imprezę zakończyła wspólna zabawa.

Podczas dożynek rozstrzygnięto gminny konkurs na NAJPIĘKNIEJSZĄ KORONĘ ŻNIWNĄ. W komisji oceniającej
korony była Etnograf Muzeum Wsi Opolskiej - Elżbieta Oficjalska. Komisja stanęła przed nie lada dylematem ponieważ wszystkie korony prezentowały się znakomicie. Ostatecznie podjęli

W trakcie dożynek w Karczowie ogłoszono również werdykt
i wręczono nagrody w konkursach: „Moja Zagroda” i „Aktywna Wieś”. W jury orzekającym zasiedli sami radni tj.: Ryszard
Gonschior, Kazimierz Wojdyła, Alfred Biskup, Mariusz Konopa,
Maria Sikora i Jolanta Kubów - kierownik Gminnej Biblioteki.
Wyniki konkursu „Moja Zagroda”
I miejsce – Magdalena i Krzysztof Szczepaniak
II miejsce – Helena i Bernard Paszkowscy
III miejsce – Monika i Tomasz Jaworscy
wyróżnienie: Ewa i Henryk Rosińscy
Wyniki konkursu „Aktywna Wieś”
I miejsce – Chróścina
II miejsce – Ciepielowice, II miejsce – Prądy
III miejsce – brak
wyróżnienie: Wrzoski i Skarbiszów.

