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W tym numerze
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Polder „Żelazna”, str. 6
Dzień Kobiet w
Ciepielowicach, str. 7
Z życia szkół, str. 8
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lek. med. Mariusz Bednarski
przyjmuje pacjentów w każdy CZWARTEK w god. od 16.00 do 18.00
konsultacje, porady, recepty, zwolnienia lekarskie
w Dąbrowie, ul. Powstańców Śląskich 2

Dąbrowska koszykówka, str. 9

Rejestracja wizyt wyjazdowych i szczegółowe
informacje pod nrem telefonu 501 450 037
reklama

PPHU SATI
Terminarz rozgrywek
piłkarskich, str. 10

Nagrobki
Parapety
Płytki
Schody
Blaty
Kominki
Łupki

IMPORT
PRODUKCJA
MONTAŻ
DORADZTWO

JAKOŚĆ I SOLIDNOŚĆ
W DOBREJ CENIE

ODDZIAŁ WRZOSKI
46-073 Wrzoski
ul. Wrocławska 24
tel.: +48 880 370 130
tel.: +48 784 518 593
fax: +48 77 546 21 86
@: biuro@pphu-sati.com

ODDZIAŁ KRZANOWICE
46-020 Krzanowice
ul. Stara Droga 6 i 8
tel.: +48 666 523 384
tel.: +48 77 546 21 84
fax: +48 77 546 21 86
@: biuro@tanienagrobki.com.pl
ZDOBYTE TYTUŁY:

www.pphu-sati.com
www.sati-granit.de
www.sati-info.com
www.tanienagrobki.com.pl

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
Ponadto ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada możliwość złożenia
wniosków drogą elektroniczną lub pocztową.
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można pobrać we wszystkich
Od 1 kwietnia 2016 roku będzie można składać wnio- placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Dąski na świadczenie wychowawcze w programie „Rodzina browa, w Urzędzie Gminy w biurze podawczym,
500+”. W Gminie Dąbrowa za realizację Ustawy o pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) ze strony internetowej www.500plusopolskie.pl.
będzie odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice
otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci
do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin
z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.
W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy, począwszy od 1 kwietnia 2016 roku (tj. od. 01.04 do
01.07.2016r.), prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od wejścia w życie ustawy – czyli od 01.04.2016r.
Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego dla złoWięcej informacji udziela Ośrodek Pomocy
żonych w tym terminie wniosków następuje w przeciągu 3
miesięcy od daty złożenie wniosku (prawo do świadczenia Społecznej w Dąbrowie: tel. 77 464-17-78, www.
wychowawczego przysługuje nie wcześniej niż od dnia dabrowa.opsinfo.pl.
urodzenia dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18
OPS w Dąbrowie
roku życia). Osoby, które złożą wnioski po 01.07.2016 roku,
nabędą prawo do świadczenia wychowawczego od miesiąca
złożenia wniosku.
reklama
Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie w godzinach pracy Ośrodka oraz
wświetlicach wiejskich:

Program „Rodzina 500+”

•
•
•
•
•
•

Żelazna: 18.04.2016 r. w godzinach: 15:00-17:00,
Chróścina: 19.04.2016 r. w godzinach: 15:00-17:00,
Narok: 20.04.2016 r. w godzinach: 15:00-17:00,
Sławice: 22.04.2016 r. w godzinach: 15:00-17:00,
Karczów: 25.04.2016 r. w godzinach: 15:00-17:00,
Prądy: 26.04.2016 r. w godzinach: 15:00-17:00.
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
W konsultacjach społecznych wzięło udział
aż 5190 mieszkańców gminy Dąbrowa. Oddano 5001 ważnych ankiet.
Przeciwko wyłączeniu z granic Gminy
Dąbrowa części obszaru sołectwa Karczów,
obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa
Wrzoski i włączeniu ich do granic Miasta Opola opowiedziało się 4799 mieszkańców gminy
Dąbrowa biorących udział w konsultacjach
społecznych, co stanowi aż 96% ważnych oddanych głosów.
Za wyłączeniem z granic gminy Dąbrowa obszaru części sołectwa Karczów, obszaru
sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski
i włączeniu ich do granic Miasta Opola opowiedziało się jedynie 136 mieszkańców gminy Dąbrowa biorących udział w konsultacjach
społecznych, co stanowi 2,7% ważnych głosów.
Liczba mieszkańców biorących udział
w konsultacjach społecznych Gminy Dąbrowa,
którzy wstrzymali się od zabrania głosu wyniosła 66, co stanowi 1,3% ważnych oddanych
głosów.
Przewodniczący Rady Gminy i Wójt serdecznie dziękują wszystkim mieszkańcom naszej gminy za tak powszechny udział w konsultacjach. Liczba uczestników konsultacji (5190)
była prawie dwukrotnie większa od liczby osób
biorących udział w ostatnich wyborach samorządowych (2663). Jest to dowód, jak ważne
było dla naszych mieszkańców wyrażenie swojej opinii w tej sprawie.
(red)

96 % przeciw zmianie granic
Wynik konsultacji w gminie Dąbrowa:

Na podstawie wyników konsultacji Rada Gminy Dąbrowa 3 marca
2016 roku jednogłośnie przyjęła uchwałę opiniującą NEGATYWNIE
zmianę granic gminy Dąbrowa, polegającą na wyłączeniu obszaru
sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski i części obszaru sołectwa Karczów z gminy Dąbrowa i ich włączeniu do miasta Opola.

Koncepcja takiego sposobu powiększenia Opola nie przekonała mieszkańców ani Sławic, ani reszty gminy.

Prezydent Opola gościem na zebraniu wiejskim w Sławicach

zdj. Łukasz Dzieszkowski - Serwis Opolski

MARZEC 2016

Spotkanie zorganizowano 11 marca w Sławicach. W zebraniu
uczestniczyło około trzystu mieszkańców gminy, których zdecydowana większość nie zgadza się, aby Sławice, Wrzoski i strefa ekonomiczna Karczów - Wrzoski zostały przyłączone do Opola. Zadano wiele pytań, a dowiedziano się niewiele. – Prezydent od kilku
miesięcy mówi to samo – zgodnie przyznają mieszkańcy. – To wyuczone regułki, brak konkretnych analiz, argumentów. Szkoda było
tych dwóch godzin na rozmowę, bo ten czas można było o wiele
lepiej spożytkować – dodają. Mało było informacji, które mogłyby
mieszkańców Sławic przekonać, że zmiana granic zmieni ich standard życia. Pan Prezydent skupił się raczej na promowaniu swojej
wizji powiększonego Opola, która miałaby jakoby zapobiec depopulacji, ochronić województwo i wzmocnić cały region. Odmienne
zdanie w tej kwestii miał wójt gminy, który od miesięcy przekonuje,
że „majstrowanie” przy granicach gmin, zmniejszanie siły samorządu osłabi województwo, a wzmocnienie samego miasta Opola
podatkami z Elektrowni Opole czy wpływami z dąbrowskiej strefy
ekonomicznej osłabi ościenne gminy i tym samym nie przyczyni się
do rozwoju regionu.
(red)
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SPÓŁKA WODNA

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie
Wybory nowego Zarządu GSW na lata 2016-2020
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej (GSW), realizując
przepisy Statutu Spółki, zwołał na dzień 04.02.2016 r.
Walne Zgromadzenie Delegatów (WZD) GSW w Dąbrowie w celu:
- podsumowania działalności spółki wodnej za upływającą kadencję obejmującą lata 2011-2015,
- uzyskania przez zarząd GSW absolutorium za działalność w 2015 roku,
- wyboru nowych władz GSW na lata 2016-2020
w związku z upływem pięcioletniej kadencji,
- uchwalenia planu budżetu i planu robót na rok 2016.
zyskanie takiej informacji pozwoliło realniej planować
roboty i lepiej uzasadniać wnioski o dotacje.
W WZD uczestniczyli też sołtysi naszej gminy, przedstawiciel starosty Zbigniew Winiecki oraz jak co roku 4. Wprowadzono coroczne szczegółowe plany budżetu,
Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja.
plany robót i sprawozdania z działalności GSW w układzie sołectw.
I. Podsumowanie upływającej kadencji zarządu
GSW za lata 2011-2015.
5. Zgodnie z postulatami Walnego Zgromadzenia przyjęto bezwzględną zasadę zlecania robót w oparciu
Kierujący przez ostanie 5 lat spółką wodną jej za- o mowę, a odbioru w oparciu o pisemny protokół odrząd, rozpoczynając swoją działalność, przeanalizował bioru. Rowy zawsze odbierano komisyjnie z udziałem
wszystkie podnoszone postulaty, wnioski oraz też słowa przedstawiciela zarządu GSW jako przewodniczącego
krytyki i przyjął oraz zrealizował jako zadania planowe komisji i przedstawicieli sołectwa.
o priorytetowym dla wiarygodności funkcjonowania
GSW n/w przedsięwzięcia, które przedstawił Przewod- 6. Na potrzeby GSW zakupiono komputer typu laptop
niczący GSW Krystian Skop:
z drukarką i kopiarką, co ułatwia prowadzenie działalności biurowej.
1. Wprowadzono stałe cotygodniowe dyżury Przewodniczącego zarządu GSW w siedzibie Urzędu Gminy Dą- 7. GSW była dwukrotnie kontrolowana przez Najwyższą
browa. W tym miejscu podziękować należy Zarządowi Izbę Kontroli. W protokole końcowym nr LOP-4111-09i Radzie Gminy za nieodpłatne udostępnienie pomiesz- 02/2013 z 2013 roku działalność GSW w Dąbrowie oceczenia w siedzibie UG oraz udostępnianie Sali Konfe- niono „pozytywnie”. Taka ocena od NIK-u to nie jest
rencyjnej na potrzeby zebrań zarządu GSW i Walnych częste zjawisko, więc tym bardziej zarząd GSW satysZgromadzeń Delegatów.
fakcjonuje fakt, że uzyskali ją nieprofesjonalni zawodowo „melioranci”.
2. Przyspieszono proces egzekwowania dużych wieloletnich zaległości wnoszenia składek członkowskich. 8. W podsumowywanym okresie efekty rzeczowe naszej
Zadłużenie w momencie rozpoczęcia funkcjonowania działalności przedstawia poniższa tabela:
obecnego zarządu z tego tytułu wynosiło ponad 50 tyś
zł i obejmowało listę 124 osób fizycznych i prawnych.
Pozytywnym rezultatem skutecznego procesu windykacyjno-roszczeniowego był gwałtowny wzrost wnoszenia
składek z 30-40% do poziomu aż 99,1% w 2013 roku.
3. Dokonano inwentaryzacji rowów i ustalono, że GSW
administruje rowami o łącznej długości 131,1 km. Po- Dla przypomnienia łączna długość administrowanych
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SPÓŁKA WODNA
przez GSW rowów wynosi 131,1 km. W ujęciu czysto
rachunkowym konserwacji poddano rowy o długości
prawie równej rowom administrowanym.
Z podsumowania kadencji 2011-2015 można wysnuć oczywiste wnioski, że staraliśmy się przynajmniej
swoje obowiązki wykonywać co najmniej przyzwoicie,
a rzede wszystkim uczciwie, pomimo że żaden z członków zarządu nie jest specjalistą w zakresie melioracji,
więc mogliśmy nie rozpoznawać albo zagubić czasami
szczegóły czy też obowiązujące przy zlecaniu i odbiorze
robót warunki techniczne ich odbioru. Wykorzystamy
zdobyte doświadczenia w kolejnych latach działalności
GSW.
Specjalne i wyjątkowe podziękowania należą się:
- sołtysom naszej gminy, którzy wypisywali i doręczali
wymiary składek, zbierali składki, brali udział w typowaniu rowów do planu, uczestniczyli w odbiorach robót,
pomagali, a czasami byli też arbitrami w rozstrzyganiu
kwestii spornych, krytykowali nas, natomiast na zebraniach wiejskich często ujmowali jako stały punkt programu sprawy utrzymania rowów melioracyjnych;
- mieszkańcom za obywatelską postawę objawiającą
się najwyższym wskaźnikiem wnoszenia składek w starostwie. W 2015 r wskaźnik ten przekroczył 100%, gdyż
niektóre osoby odrabiały składki sposobem gospodarczym, a GSW stawiała warunki wyczyszczenia całego
rowu, a nie tylko jego odcinka koło swojej posiadłości.
Najdłużej przedstawicielami poszczególnych sołectw
w minionej kadencji byli: Tomasz Tymrakiewicz z Ciepielowic, Magdalena Podsada z Chróściny, Marian Kusiak z Dąbrowy, Henryk Kobszyk z Karczowa, Henryk
Niedziela z Mechnic, Jan Kowol z Naroka, Andrzej Pochopień z Nowej Jamki, Krystian Skop z Siedlisk, Zdzisław Moździerz ze Sławic, Adam Faryniarz ze Skarbiszowa, Piotr Fikus z Wrzosek oraz Henryk Oleksiuk
z Żelaznej.
Ostatnim punktem tej części było udzielenie przez
WZD GSW absolutorium ustępującemu zarządowi GSW
za 2015 rok. Zarząd uzyskał je jednogłośnie ze strony
obecnych na sali zebrania delegatów.
II. Wybory nowych władz GSW na lata 2016-2020.

obecny ze Sławic był jedynie sołtys, który nie był niestety delegatem tego sołectwa na WZD. Przewodniczącym GSW został Krystian Skop, wiceprzewodniczącym
Adam Faryniarz, a sekretarzem zarządu Henryk Oleksiuk;
- Komisję Rewizyjną w składzie: Ludwig Graczyk, Józef Przybyła, Urszula Szindler.
III. Uchwalenie planu budżetu i planu robót na
2016rok .
Na bieżący rok zachowano dotychczasową stawkę
składki członkowskiej, czyli 16,00 zł od hektara i od
działki do jednego hektara. Dla tak uchwalonej składki
członkowskiej przyjęto wpływy i wydatki na poziomie
140.819,93 zł, za którą to kwotę pomniejszoną o wydatki na cele administracyjno-biurowe planuje się poddać
konserwacji 24,5 km rowów (bez dotacji). W trakcie
pisania tego tekstu otrzymaliśmy wiadomość o naborze
wniosków o dotacje przez Starostwo Opolskie. Wstępnie ustalono, że we wniosku o dotację ujęty zostanie rów
w Chróścinie o długości 2500 mb, o który wnioskowała sołtys Magdalena Podsada już w 2015 roku, a zarząd
GSW to zaakceptował .
Walne Zgromadzenie podsumował Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja. Podziękował wszystkim osobom
udzielającym się dla poprawy stanu rowów, czyli zarządowi GSW, sołtysom, komisji rewizyjnej i radom sołeckim. Skierował przesłanie, by nie zrażać się trudnościami i robić swoje. Spółka wodna jest potrzebna, gdyż
ktoś musi się rowami zajmować. Według Wójta Gminy
Dąbrowa Marka Lei ci, którzy w tę działalność do tej
pory byli zaangażowani społecznie, sprawdzili się i nie
należy niczego burzyć. Można się tylko postarać, aby
było lepiej. Podkreślił też, że sporządzane plany i sprawozdania są czytelne i spełniają przyzwoite standardy
urzędnicze. Wystąpienie wójta odebrano jako słowa
wsparcia, otuchy, zachęty, podziękowania i kierunkowskaz na następne 5 lat. Dziękujemy. WZD zakończył
przewodniczący GSW, dziękując wszystkim za przybycie i aktywny udział.
Z upoważnienia Zarządu GSW w Dąbrowie
Sekretarz GSW w Dąbrowie Henryk Oleksiuk
reklama

Na kolejną pięcioletnią kadencję WZD w głosowaniu
jawnym wybrało jednogłośnie:
- zarząd GSW w identycznym składzie jak w mijającej
kadencji. Nie wybrano jedynie przedstawiciela zarządu
GSW z sołectwa Sławice, gdyż w Sali Konferencyjnej
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Będzie bezpieczniej
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu przedstawił ranking inwestycji do
realizacji w najbliższym czasie. Wśród priorytetów (na drugim miejscu) znalazła się budowa
polderu „Żelazna” i obwałowania, które mają
chronić przed powodzią tereny Miasta Opola,
w tym strefę ekonomiczną oraz miejscowości:
Sławice, Żelazną, Niewodniki i Narok w gminie
Dąbrowa.
Budowę zaplanowano na lata 2017-2020,
a jej finansowanie w kwocie 40 mln zł zostało
zagwarantowane przez Regionalny Program
Operacyjny Województwa Opolskiego (środki z UE). Całkowity koszt inwestycji szacuje
się na 56 mln zł. Polder przeciwpowodziowy
ma umożliwić swobodne rozlanie się rzeki
z koryta i jej naturalną retencję. Obecny pol-

der jest w stanie pomieścić 1,7 mln m3 wody, po zakończeniu
budowy ma wzrosnąć do 10 mln m3, co będzie miało ogromny
wpływ na bezpieczeństwo powodziowe regionu. Gmina Dąbrowa zaplanowała w budżecie dotację dla WZMiUW w wysokości 400.000 zł na wykup terenów pod wały.
(red)

Zamieszczone materiały stanowią wyciąg z prezentacji Dyrektora WZMiUW w Opolu Zbigniewa Bahryja.

Książkowe nowości dla młodszych czytelników
Tym razem porcja książek dla młodszych czytelników. Zapraszamy do bibliotek w: Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej. Zamieszczone tytuły dostępne są przynajmniej w jednej z czterech naszych placówek.

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć
o Minionkach, a boisz się zapytać,
czyli historia żółtych stworków od
zarania dziejów.

Hania Humorek rozwiązuje zagad- Zezia czuje, że spadają jej na głowę
ki kryminalne! Znika pies policyjny wszystkie problemy świata, ale wieCzoko. Czyżby został uprowadzony rzy, że wszystko dobrze się skończy.
przez okropnych porywaczy psów?
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Z ŻYCIA GMINY
Mieszkanki
Ciepielowic
i nie tylko – były też panie
z Dąbrowy i Łosiowa – dnia
05.03.2016 r. zorganizowały
spotkanie z okazji Dnia
Kobiet.

Zabawa była przednia

Udział w imprezie wzięło 29 pań. Przedział wiekowy
uczestniczek okazał się szeroki,
ale dobra atmosfera sprawiła,
że wszystkie kobiety spędziły
cudownie czas przy suto zastawionych stołach. Miłą atrakcją
było wystąpienie gościa płci
męskiej w repertuarze piosenek: Eleni – Miłość jak wino
oraz polskiej wersji Hallelujah.
N&M

Aula w ZS w Dąbrowie
pękała w szwach

7 marca w Dąbrowie na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji wystąpił Kabaret Chyba. Wrocławscy artyści przez niemal półtorej godzin bawili licznie
zgromadzoną publiczność.
Motywem przewodnim większości skeczów były sprawy damskomęskie, jako że dąbrowski występ
zbiegł się z obchodami Dnia Kobiet.
Bez wątpienia największą gwiazdą
występu była postać „Maciaka”, brawurowo grana przez Jakuba Krzaka. Podkreślić należy, że wszystkie
kreacje zaprezentowane przez Piotra
„Gumę” Gumulca oraz Krzysztofa
Wilkosza i wspomnianego Jakuba
Krzaka bawiły do łez dąbrowską

publiczność, a każdy skecz przyjmowany był żywiołowo i z entuzjazmem.
Warto wspomnieć, że członkowie
Kabaretu Chyba tworzą także Grupę Improwizacyjną Narwani z kontekstu, która regularnie pojawia się
w Opolu w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w ramach Kabaretowych
Wieczorów Artystycznych (KAWA).
W trakcie show to widzowie, ich reakcje i pomysły decydują o przebiegu występu. Najbliższy spektakl będzie miał miejsce 1 kwietnia 2016 r.
Więcej informacji można znaleźć na
fanpage’u Kabaretu Chyba: www.facebook.com/kabaret.chyba.
gokir

W sobotę 12 marca 2016 r. odbył się II Halowy
Turniej Deblowy Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta
Gminy Dąbrowa.W finałowym meczu bracia Jan
i Tomasz Półtorakowie pokonali Stanisława Gruszeckiego i Jana Lorenca 2:1 (7:5, 5:7, 10:6). Gratulujemy. 						
(red)

Na zdjęciu od lewej: pokonani w finale Stanisław Gruszecki i Jan Lorenc, organizator Leszek Lasota, wójt,
zwycięzcy Tomek i Jan Półtorakowie.

MARZEC 2016								

7

EDUKACJA

Przygotowania do nadejścia wiosny
W ostatnim tygodniu lutego uczniowie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie wybrali
się na wycieczkę edukacyjną do Tułowic, gdzie miały miejsce dwa ciekawe
zajęcia.
Punktem wyjścia do zajęć było…
jajo i …zajęcia warsztatowe w Tułowickim Ośrodku Kultury pod hasłem
„Pisankowanie”. Pod okiem doświadczonych twórczyń można było zgłębić tajniki pisania jaj woskiem, czyli
technikę batiku. Ponadto uczniowie
poznali wiele zwyczajów i obyczajów związanych z wiosną i świętami
wielkanocnymi. Nagrodą było własnoręcznie wypisane jajo. A każde było
piękne i wyjątkowe!
Na drugie zajęcia wybraliśmy się
do Multimedialnego Centrum Edu-

kacji Ekologiczno – Przyrodniczej
w Technikum Leśnym, gdzie podziwialiśmy ekspozycję ukazującą florę
i faunę lasów Polski. Można tu było
z bliska zobaczyć preparaty zwierząt,
ciekawe rośliny i ogromne drzewo
– wyspę żyjącą! Zajrzeliśmy też do
chaty leśniczego. Zajęcia przygotowali i poprowadzili uczniowie tej szkoły.
Podziwialiśmy ich mundury, wiedzę
oraz grę sygnalistów. Niektórzy nawet
sprawdzili swoje umiejętności gry na
tych instrumentach. Wszyscy otrzymali do pokolorowania rysunek.
Do szkoły wróciliśmy pełni wrażeń, bo każdy znalazł coś dla siebie
i każdy nauczył się czegoś nowego.
Renata Planert - Palak

„Spotkania z muzyką” w Zespole Szkół w Chróścinie
Muzyka jest językiem uniwersalnym, pełnym, często intuicyjnym i może
stanowić najbardziej odpowiedni sposób dla wyrażania spontaniczności.
R. Gloton, C. Clero, Tworcza aktywność dziecka

Muzyka, jako jedna z dziedzin sztuki, odgrywa ogromną rolę w życiu każdego
człowieka, ale szczególną we
właściwym
kształtowaniu
osobowości dzieci i młodzieży. Muzyka uczy, bawi, wychowuje, wspomaga rozwój
emocjonalny oraz wpływa na
szeroko rozumianą sprawność fizyczną młodych ludzi.
Doceniając znaczenie muzyki, również w edukacji szkolnej,
w Zespole Szkół w Chróścinie
organizowane są różnorodne
zajęcia wprowadzające uczniów w świat muzyki - od lekcji
poczynając, poprzez dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne, a na imprezach muzycznych kończąc.
Wielkimi wydarzeniami muzycznymi w tym roku szkol-
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nym, entuzjastycznie przyjętymi przez uczniów, były dwa
koncerty: muzyki gospel w wykonaniu
Międzydiecezjalnego Zespołu Muzyki Religijnej
„Słudzy Jahwe” oraz muzyki
góralskiej w wykonaniu „Karpackiego Trio”.
Patrząc na reakcję młodych
ludzi na dźwięki płynące ze
sceny, widać wyraźnie, że muzyka może być zarówno pewnego rodzaju odprężeniem psychicznym, jak i wzbogaceniem
doświadczeń, może wpływać
na wszechstronny rozwój osobowości, rozwijać uczucia, wyobraźnię oraz dostarczać dużo
radości i piękna.
Krystian Iwański

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

SPORT

Dąbrowa koszykówką stoi
Regularne sukcesy w uczniów i nauczycieli z ZS w Dąbrowie to nie przypadek. Choć szkoła w Dąbrowie nie posiada
oddziałów sportowych, to wyniki zawodów mogą wpędzać w kompleksy najlepsze szkoły sportowe z Opolszczyzny.
Tym razem popis swych umiejętności dali koszykarze pod wodzą
Rafała Ochlusta oraz koszykarki
trenowane przez Bartłomieja Walków. Sukces jest tym większy, że
w zmaganiach koszykarskich brały
udział zarówno szkoły wiejskie, jak
i miejskie.
Chłopcy wygrali kolejno Półfinał Powiatu w Minikoszykówce Chłopców w Niemodlinie
(24.02.2016), Finał Powiatu w Minikoszykówce Chłopców w Dąbrowie (29.02.2016), by następnie zająć
2. miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Minikoszykówce Chłopców
w Brzegu (03.03.2016).
Dziewczynki zdobyły 1. miejsca w Półfinale Powiatu w Minkoszykówce Dziewcząt w Dąbrowie
(21.02.2016), Finale Powiatu w Minkoszykówce Dziewcząt w Dąbrowie
(26.02.2016), Półfinale Wojewódzkim w Minkoszykówce Dziewcząt
w Dąbrowie (02.03.2016), a następnie 3. miejsce w Finale Wojewódzkim w Minikoszykówce Dziewcząt
w Opolu (09.03.2016), czym zapewniły sobie stypendia sportowe
przyznawane przez Wójta Gminy
Dąbrowa Marka Leję.
Uczniowie i trenerzy z ZS w Dąbrowie dali kolejny dowód na to, że
dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu można zdobyć naprawdę wiele.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. Już niedługo kolejne koszykarskie zmagania
(szkół wiejskich), które będziemy
śledzić z uwagą.
			
				
(red)
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Kwietniowa rozkładówka meczów drużyn piłkarskich
Zapraszamy do zapoznania się z kwietniowym terminarzem spotkań drużyn piłkarskich. Choć oficjalna rezygnacja z udziału w rozgrywkach drużyny ze Skarbiszowa jeszcze nie wpłynęła do biura Opolskiego Związku Piłki Nożnej, to z nieoficjalnych źródeł wiemy, że zespół nie wystąpi w rundzie wiosennej sezonu 2015/2016. Z tego
względu mecze z udziałem LZS-u Skarbiszów nie zostały uwzględnione w poniższej tabeli.
(red)
KL.
ROZGR.
GKS GRODKÓW - LZS MECHNICE
OKR. I
LZS MECHNICE - LZS CHRZĄSTOWICE
OKR. I
LKS VICTORIA ŻYROWA - LZS BONGO KARCZÓW
A gr. V
SSKF KS DĄBROWA - LZS ZIELONI LIGOTA TUŁOWICKA B gr. V
LKS POLONIA PRÓSZKÓW - LZS WRZOSKI
A gr. V
LZS FC ŻELAZNA - KS UNIA TUŁOWICE
B gr. V
LZS NIEWODNIKI - GKS KOMPRACHCICE
B gr. V
LZS STAROŚCIN - LZS MECHNICE
OKR. I
KS UNIA TUŁOWICE - SSKF KS DĄBROWA
B gr. V
LZS WRZOSKI - LKS ADAMIETZ KADŁUB
A gr. V
LZS ŻYWOCICE - LZS BONGO KARCZÓW
A gr. V
UKS WIKING RODŁO II OPOLE - LZS SŁAWICE
B gr. V
LZS SPARTA GRODZIEC - LZS NIEWODNIKI
B gr. V
GKS KOMPRACHCICE - LZS FC ŻELAZNA
B gr. V
LZS PROŚLICE - LZS MECHNICE
OKR. I
KS START DOBRODZIEŃ - LZS WRZOSKI
A gr. V
SSKF KS DĄBROWA - GKS KOMPRACHCICE
B gr. V
LZS BONGO KARCZÓW- SSKS STAL ZAWADZKIE
A gr. V
LZS SŁAWICE - LKS UNIA MURÓW
B gr. V
LZS FC ŻELAZNA - LZS SPARTA GRODZIEC
B gr. V
LZS NIEWODNIKI - LKS CHMIELOWICE
B gr. V
UKS RODŁO OPOLE - LZS BONGO KARCZÓW
A gr. V
LZS MECHNICE - LZS AGROPLON GŁUSZYNA
OKR. I
LZS WRZOSKI - OKS ODRA II GROSZMAL OPOLE
A gr. V
LZS VICTORIA II CHRÓŚCIC - LZS SŁAWICE
B gr. V
UKS WIKING RODŁO II OPOLE - LZS NIEWODNIKI
B gr. V
LKS CHMIELOWICE - LZS FC ŻELAZNA
B gr. V
LZS SPARTA GRODZIEC - SSKF KS DĄBROWA
B gr. V
LZS BONGO KARCZÓW - KS GÓRAŻDŻE
A gr. V
SSKF KS DĄBROWA - LKS CHMIELOWICE
B gr. V
LZS GRONOWICE - LZS MECHNICE
OKR. I
KS II KRAPKOWICE - LZS WRZOSKI
A gr. V
LZS SŁAWICE - LZS ZIELONI LIGOTA TUŁOWICKA
B gr. V
LZS FC ŻELAZNA - UKS WIKING RODŁO II OPOLE
B gr. V
LZS NIEWODNIKI - LZS VICTORIA II CHRÓŚCICE
B gr. V
DRUŻYNY
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DATA
2016-03-26
2016-04-02
2016-04-02
2016-04-02
2016-04-03
2016-04-03
2016-04-03
2016-04-09
2016-04-09
2016-04-10
2016-04-10
2016-04-10
2016-04-10
2016-04-10
2016-04-16
2016-04-16
2016-04-16
2016-04-17
2016-04-17
2016-04-17
2016-04-17
2016-04-23
2016-04-24
2016-04-24
2016-04-24
2016-04-24
2016-04-24
2016-04-24
2016-04-30
2016-04-30
2016-05-01
2016-05-01
2016-05-01
2016-05-01
2016-05-01

DZIEŃ
GODZ.
TYG.
sobota
15:00
sobota
16:00
sobota
16:00
sobota
16:00
niedziela 16:00
niedziela 16:00
niedziela 16:00
sobota
16:00
sobota
16:00
niedziela 16:00
niedziela 16:00
niedziela 16:00
niedziela 16:00
niedziela 16:00
sobota
16:00
sobota
16:00
sobota
16:00
niedziela 13:00
niedziela 16:00
niedziela 16:00
niedziela 16:00
sobota
16:30
niedziela 16:30
niedziela 16:30
niedziela 16:30
niedziela 16:30
niedziela 16:30
niedziela 16:30
sobota
13:00
sobota
17:00
niedziela 17:00
niedziela 17:00
niedziela 17:00
niedziela 17:00
niedziela 17:00

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

ROZRYWKA / GIEŁDA OGŁOSZEŃ
dla młodszych

dla starszych

1. W diagramie ukryto 6 słów związanych z Wielkanocą. Odnajdź je, szukając pionowo i poziomo.

Wskaż podejrzanego
W sali balowej zrobiło się na chwilę ciemno. Gdy zapaliło się światło, okazało się, że jednej z pań ukradziono drogocenny naszyjnik. W wyniku dochodzenia
wyłoniono czterech podejrzanych. Oto co powiedzieli
prowadzącemu śledztwo komisarzowi:
- W chwili, gdy zrobiło się ciemno, akurat stałem na
drugim końcu sali i rozmawiałem z mecenasem Olszewskim o moich rodzinnych problemach. Mecenas
może to potwierdzić - zeznał pan A.

2. Rozwiąż wielkanocną krzyżówkę i odczytaj hasło.
Pytania do krzyżówki

- Przyznaję, że kiedy to się stało, akurat tańczyłem
z poszkodowaną. Ale to naprawdę nie ja ukradłem ten
naszyjnik! - zapierał się pan B.
- Kiedy zgasło światło, byłem zajęty podkładaniem
papierka pod jedną z trzech nóg stolika, przy którym
siedziałem, bo strasznie się kiwał. Państwo Wróblewscy, którzy ze mną siedzieli, mogą to potwierdzić. - ze
pokojem odparł pan C.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

- W tym momencie nie pamiętam, co wtedy robiłem.
Prawdopodobnie rozmawiałem z takim grubym jegomościem w zielonej marynarce. Nie znam jego nazwiska, ale myślę, że gdyby go odszukać, potwierdziłby
moje alibi - tłumaczył pan D.

... Piątek.
Składasz je innym osobom.
W nim święconka.
Inaczej “Lany Poniedziałek”.
Zrobiony z dużej ilości cukru.
Wielkanocne ciasto.

Pytanie: Komisarz już wie, kto z tej czwórki jest najbardziej podejrzany. A ty?

Prześlij odpowiedzi (6 słów z zad. 1. + hasło z krzyżówki) na adres redakcji: redakcja@gminadabrowa.pl. Listę pierwszych trzech osób, które wskazały prawidłowe
rozwiązania, opublikujemy w następnym numerze.

Prześlij odpowiedź wraz z uzasadnieniem na adres redakcji: redakcja@gminadabrowa.pl. Listę pierwszych
trzech osób, które wskazały prawidłowe rozwiązanie,
opublikujemy w następnym numerze.

GIEŁDA OGŁOSZEŃ

POŻYCZKA POZABANKOWA
NA DOWÓD BEZ BIK
DECYZJA W 15 MIN.

782-471-955

TU ZNAJDUJE SIĘ MIEJSCE NA TWOJE
OGŁOSZENIE W 1500 DOMACH
kontakt: redakcja@gminadabrowa.pl, tel. 505486996
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27 lutego 2016 roku w sali sporto		
wej w Chróścinie po raz siódmy
		
spotkali się uczestnicy turnieju
		
piłki siatkowej „Żelazna Piłka”.
		
W zawodach
organizowanych
		
przez Gminny Ośrodek Kultu		
ry i Rekreacji w Dąbrowie wzięło
		
udział 6 drużyn, czyli około 50 zawodników. To dwukrotnie więcej
		
niż w roku ubiegłym!

„Żelazna Piłka”
2016

		
		
		
		
		
		
		
		

Do rywalizacji przystąpili siatkarze z Żelaznej, Prądów, Popielowa,
Dąbrowy oraz dwie ekipy opolskie
Zaodrze i Geodeci. Podobnie jak

w ubiegłym roku najlepszym zespo		
łem okazała się drużyna z Żelaznej,
która w meczu finałowym pokonała
		
drużynę z Dąbrowy w setach 2 do
1. Trzecie miejsce zajął zespół Za		
odrze Opole. Kolejne miejsca przypadły drużynom: Geodeci Opole,
Popielów oraz Prądy.
Zwycięskie zespoły otrzyma		
ły pamiątkowe puchary. Wszyscy
uczestnicy dziękowali za ciekawą
		
i stojącą na dobrym poziomie imprezę sportową.
		
Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi ZS w Chróścinie Krystianowi
		
Iwańskiemu za pomoc i udostępnienie sali oraz Grzegorzowi Fiecowi
		
za okazaną pomoc przy organizacji
		
turnieju.
gokir

Zaproszenie na wycieczkę „Szlakiem Orlich Gniazd”
TERMIN:
23.04.2016
Zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec, muzeum wnętrza Zamku Bobolice, spacer do ruin Zamku Mirów, ruiny Zamku
w Olsztynie, piknik pod zamkiem.
Przepiękne widoki, wspaniałe średniowieczne twierdze,
wycieczka w dniu patrona rycerzy Św. Jerzego, niezwykła
przyroda Jury Krakowsko - Częstochowskiej!
KOSZT:
55 zł od osoby, w tym koszty przejazdu, zwiedzania obiektów, piknik we własnym zakresie.
ZGŁOSZENIA do 10 kwietnia:
Osobiście: GOKiR Dąbrowa ul. Ks. J. Sztonyka 56, pok. 213
Telefonicznie :77 4641010 wew. 213
Mailowo: sport@gokir.pl

Na zdjęciu jedna z atrakcji wycieczki - Zamek Bobolice
reklama

