
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

reklama

reklama

Szczegóły na str. 3

Nr 11/2015
Listopad 2015
ISSN 1426-2207

Życie Gminy  
Dąbrowa

Wystartowali w Biegu Niepodległości 

Ponadto w numerze:

- Oświadczenie Wójta w sprawie przejęcia wiosek z Gminy Dąbrowa

- Park zamkowy w Dąbrowie odzyska dawny blask

- Relacja z Biegu Niepodległości



� ŻYCIE GMINY DĄBROWA

            Z ŻYCIA GMINY            

Odpowiedź Wójta Gminy Dąbrowa na  
pomysły Prezydenta Opola

reklama
Masz pewną rękę? Umiesz celować? 

To turniej dla Ciebie!
Zapraszamy na 7-mą już edycję Turnieju 

Gry w darta (popularne ,,lotki”) o Puchar 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  
i Rekreacji w Dąbrowie. Zawody odbę-
dą się 27 listopada 2015 r. o godz. 16.00  
w świetlicy wiejskiej w Naroku. 

Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród 
tych, którzy uzyskają największą ilość 

punktów po wszystkich kolejkach - sy-
stem ,,high score”. 

Celujemy do tarczy, której środek za-
wieszony jest na wysokości 1,73m nad 
podłogą, z odległości 2m 37cm. Punkty 
zliczane są w 10 seriach rzutów. Zapisy 
przyjmujemy na godzinę przed imprezą  
w dwóch kategoriach wiekowych: do 15 
lat oraz starsi.

Czekamy na Wasz udział i zapewnia-
my dobrą zabawę!                          gokir

„Oczywiście mógłbym powtórzyć hasło z obchodów 40-lecia 
gminy Dąbrowa o 15 wioskach - perłach w koronie, które są dla 
nas równie ważne i niezbędne dla wspólnego funkcjonowania. 
Mógłbym jak Rejtan rozerwać szaty i krzyczeć: „nie oddam ani 
jednego skrawka naszej gminy”. Ale wtedy nieprzychylni mi pod-
nieśliby rwetes, że wiejski wójt - watażka broni swego „stołka”. 
Pozwolę więc odnieść się do całej sprawy chłodno i merytorycz-
nie.

Po pierwsze: forma przekazania swoich „rewelacji” przez 
pana Prezydenta jest skandaliczna. Włodarze gmin, których miej-
scowości chce zaanektować pan prezydent, dowiedzieli się o tym 
z gazety, choć od wielu miesięcy spotykamy się w ramach aglo-
meracji opolskiej.

Po drugie: w „wywiadzie - rzeka” zamieszczonym w NTO, który 
powinien raczej nosić tytuł „Opole - miasto swe widzę ogromne”, 
pan prezydent pozwolił sobie na wydawanie opinii o gminie Dą-
browa i o zarządzaniu nią przez wójta, Radę Gminy i urzędników 
(zabrakło tylko słowa „nieudolnym”). Otóż, nigdy nie pozwolił-
bym sobie na ocenianie czyjejś pracy, która mi nie podlega, a pan 
prezydent to zrobił. Mnie recenzują i oceniają mieszkańcy gminy 
Dąbrowa, a nie włodarz sąsiedniej gminy. Ja publicznie nie kryty-
kuję Prezydenta, że mieszkańcy Opola muszą jeździć przez most, 
który grozi zawaleniem, że nie potrafi rozwiązać problemów ko-
munikacyjnych Opola czy zadbać o peryferyjne dzielnice Opola, 
którym daleko do naszych pięknych wiosek.

Po trzecie: nie widzę żadnych przesłanek, aby mieszkańcy 
Wrzosek, Karczowa, Sławic, Żelaznej czy Niewodnik mieli ochotę 
na dobrowolne włączenie się do Opola, a ich zdanie jest tutaj 
najważniejsze. Analizując za i przeciw rozsądni mieszkańcy za-
uważą mniejsze podatki, niższe opłaty za śmieci i wodę, spokój, 
zieleń, dostęp do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum w 
najbliższym sąsiedztwie, co przemawia za pozostaniem w naszej 
gminie. Rozważą również niestety wyższe opłaty za ścieki i braki 
w komunikacji lub ich wyższą cenę, które im obecnie w naszej 
gminie doskwierają. Ale proszę pamiętać, że te wyższe ceny dyk-

tuje nam dziś właśnie Opole, które może, po pierwszych aktach 
solidarności z przyłączanymi wioskami, wrócić do biznesowego 
rozliczania wozo-kilometrów, ścieko-kilometrów, za które ktoś bę-
dzie musiał zapłacić (czytaj wszyscy mieszkańcy Opola!).

Po czwarte: nie sądzę, również, aby nasi mieszkańcy wypraco-
waną przez lata wspólnotę, troskę o kluby sportowe, straże, nie-
zależność i samorządność poświęcili na rzecz tańszego biletu do 
zoo lub na pływalnię. Są jeszcze ważniejsze rzeczy od pieniędzy 
na tym świecie. Kto tego nie zrozumie, ten przegra”

Po piąte: Jestem jak najbardziej za rozwojem i Opola i całego 
naszego województwa, ale z coraz większym zbulwersowaniem 
czytam rewelacje Pana Prezydenta o terenach inwestycyjnych, 
które są niezagospodarowane ze względu na słabość Gminy. To 
właśnie gmina Dąbrowa przygotowuje te tereny pod inwestycje, 
które będą przynosiły profity nie tylko jej mieszkańcom, ale całe-
mu regionowi. Kiedy trwa projektowanie ronda na tzw „grzybku”, 
które jest podstawą skomunikowania dróg krajowych z terenem 
strefy ekonomicznej,  kiedy  GDDKiA znalazła już środki na sfi-
nansowanie tego ronda, kiedy uzyskaliśmy zgodę ministra Rolni-
ctwa  na „odrolnienie” i „ odlesienie” strefy, kiedy zostały opra-
cowane dokumenty z dziedziny ochrony środowiska, kiedy prace 
nad Planem Zagospodarowania są na ostatniej prostej (byłby już 
gotowy w lutym 2015, gdyby nie protest niektórych  mieszkańców 
Osiedla w Chróścinie i zgłoszenie 160 uwag do projektu), kiedy 
uzyskaliśmy już dokument ministerialny wprowadzający te tereny 
do Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej i kiedy już czeka-
my kiedy ze środków w ramach Aglomeracji Opolskiej mogliby-
śmy otrzymać pomoc na dozbrojenie terenu, pan Prezydent chce 
przejąć tereny i włączyć je do miasta Opola. Jak to nazwać?  

O wszystkich aspektach tej bulwersującej sprawy będę miesz-
kańców na bieżąco informować na stronie internetowej i w me-
diach społecznościowych.

Pozdrawiam wspólnotę mieszkańców gminy Dąbrowa!
Wasz Wójt!

VII andrzejkowy turniej Darta
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Święto Gminy Dąbrowa

Wystąpienie Wójta z okazji 40-lecia Gminy
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Nagroda dla Gminy Dąbrowa

Najlepsza przestrzeń publiczna

Park zamkowy w Dąbrowie odzyska dawny blask

Cóż, dzieje się
Walt Disney kiedyś powiedział: „Doko-

nywanie rzeczy niemożliwych to wspania-
ła zabawa”. I właśnie, te słowa mogą być 
mottem działań Gminy Dąbrowa. Ciężka 
praca to jedno, ale pomysł, konsekwen-
cja i na końcu satysfakcja, to nieodłączne 
wsparcie tego pierwszego. Utyskiwania  
i niemoc przechodzą do historii. Jeszcze 
nie tak dawno, bo przecież mija raptem 
kilka lat, to co wydawało się nierealne dzi-
siaj budzi podziw i staje się wzorem dla 
innych samorządów.

Po Chróścinie i Skarbiszowie ma szan-
sę powrócić do dawnej świetności kolejne 
założenie parkowe. Ruszyła „Rewaloryza-
cja przyrodnicza i krajobrazowa założenia 
parkowego w Dąbrowie”. Trzeba sobie 
jasno powiedzieć, że gdyby nie starania po 
jednej stronie Marka Lei - Wójta Gminy, 
Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury  
w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby” 
i  drugiej  prof. dr hab. Wiesławy Piątkow-
skiej-Stepaniak - Prorektor Uniwersytetu 
Opolskiego i pracownika UO mgr  Wło-
dzimierza Cichego temat ten mógłby nie 
ujrzeć światła dziennego. Bez przysło-
wiowych jupiterów Uniwersytet Opolski 
podpisał 30 października 2015 r. umowę   
z wykonawcą, którym jest ‘’Bilpol’’ spółka 
komandytowa Beata Kużaj, Józef Bil z Cho-
rzowa, mająca wieloletnie doświadczenie  
i sukcesy w rewitalizacji zabytkowych 

zespołów parkowych. Nadmienić też mu-
simy, że dofinansowanie zagwarantował, 
zawsze przychylny takim tematom,  Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Wypada już tylko czekać, a może jed-
nak delikatnie podglądać postępy prac, na 
efekt finalny. Będzie to dopiero pierwszy 
etap rewaloryzacji. Ale już on ma przy-
wrócić pierwotny krajobrazowy charakter, 
dotychczas zaniedbanego, ponad 20-heka-
tarowego – XVII-wiecznego -  założenia 
parkowego. Wśród tego zakresu prac mo-
żemy spodziewać się: rewitalizacji drze-

wostanu parkowego – cięć sanitarnych, 
odtworzenia łąk parkowych, oczyszczenia 
terenu parku, odtworzenia systemu komu-
nikacji – alejek parkowych, nowych nasa-
dzeń, wkomponowania koszy na śmieci 
i ławek parkowych. Całości będzie przy-
świecać, rozmieszczona w parku, ilumi-
nacja z lamp solarnych, a nad zamkowym 
stawem, jak kiedyś, będzie można podzi-
wiać jego faunę i florę, a może nawet,  
w przyszłości, popływać łódką. 

Teraz i nasze spotkania z poezją śpie-
waną - słynne na cały kraj ‘’Zamczysko’’,  
w nowej oprawie, z pewnością nabio-
rą jeszcze większej rangi, dając szansę 
wszystkim gościom rozkoszowania się 
już nie tylko muzyką, ale też wspaniałą 
parkową przyrodą podczas wrześniowych 
wieczorów.  

I to by było na tyle, gdyby nie nasze 
oczekiwania w stosunku do zmiany wi-
zerunku  wspaniałej rezydencji von Ho-
chbergów. Tajemniczy uśmiech na us-
tach przedstawicieli władz Uniwersytetu 
Opolskiego daje nam nadzieję, że szykują 
niespodziankę, której efektem, być może  
w niedługim czasie, będzie możliwość 
wstąpienia w podwoje zamkowe już  
w pełnej krasie.  

Ireneusz Racławicki

Rozstrzygnięto konkurs na „Najlepszą przestrzeń wojewódz-
twa opolskiego 2015”. Nagrodę Marszałka Województwa Opol-
skiego „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskie-
go” otrzymała gmina Dąbrowa jako inwestor rewitalizacji parku  
w Chróścinie. Jest to niezwykle cenna i prestiżowa nagroda. War-
to dodać, że laureatami tej nagrody w poprzednich latach była 
gmina Opola za bulwary nadodrzańskie, Byczyna za gród śred-
niowieczny, czy Olesno za przebudowę Rynku. 

Spośród zgłoszonych do konkursu realizacji, które podlegały 
ocenie, Komisja przyznała: Nagrodę Marszałka Województwa 
Opolskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa 
Opolskiego 2015 dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie 
parku i stawów w Chróścinie”. Inwestorem projektu była Gmina 
Dąbrowa, projektantami inż. arch. Ryszard Śnieżek i inż. Paweł 
Śnieżek z PS-PROJEKT w Chróścicach, a wykonawcą Spółdziel-
nia Usług Rolniczych SUR PRÓSZKÓW. Nagrodę przyznano za 
umiejętne wykorzystanie potencjału przyrodniczo-kulturowego 
parku wiejskiego oraz energii i zaangażowania mieszkańców 
dla stworzenia bardzo atrakcyjnej przestrzeni sprzyjającej inter-
akcjom społecznym, a także za wprowadzenie rozwiązań nada-
jących zagospodarowaniu parku nowe wartości użytkowe i dy-

daktyczne, przez co wydatnie podniesiono potencjał turystyczny 
miejscowości.

Konkurs, organizowany przez Zarząd Województwa Opolskie-
go już po raz ósmy, promuje osiągnięcia w zakresie zagospoda-
rowania przestrzeni publicznych, promuje najlepsze realizacje 
w zakresie przestrzeni publicznych w województwie opolskim, 
nagradza gminy, które dbają o ład przestrzenny, funkcjonalność  
i atrakcyjność przestrzeni. Do tegorocznej edycji konkursu wpły-
nęły 24 zgłoszenia, a w wyniku przeprowadzonych wizji lokal-
nych komisja konkursowa wyłoniła 13 najciekawszych przedsię-
wzięć, które wzięły udział w konkursie internautów.

Zdaniem komisji konkursowej nagrodzone przedsięwzięcia 
podkreślają szczególnie wizerunek Opolszczyzny, jako regio-
nu gospodarnego, dobrze urządzonego, atrakcyjnego, w którym 
przestrzenie publiczne sprzyjają integracji społecznej, podwyż-
szają poziom życia mieszkańców i pozytywnie wpływają na ich 
poczucie regionalnej tożsamości. Gratulując laureatom marsza-
łek województwa opolskiego, Andrzej Buła, mówił, iż konkurs 
na najlepszą przestrzeń jest wyjątkowy, bo wyjątkowa jest jakość 
zmian, które zachodzą w otoczeniu, wyjątkowe wykonawstwo. 

red.
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Wiedza o społeczeństwie w ZS w Chróścinie

Pierwsze Szkolne Wybory Parlamentarne
Co cztery lata odbywają się w Polsce 

wybory parlamentarne. Wielkie starania, 
ogrom włożonej pracy, pełne zaangażowa-
nie, przemyślany program. Czy to przepis 
na wygraną?

Partyjny wyścig
16 października, lekcja wiedzy o spo-

łeczeństwie w Publicznym Gimnazjum  
w Chróścinie. Pani Urszula Janus wpadła 
na pomysł, żebyśmy my, uczniowie kla-
sy III, w sposób pokazowy uświadomili 
uczniom naszej szkoły na czym polegają 
prawdziwe wybory parlamentarne.

Wielkie przygotowania czas zacząć
Było to zadanie złożone. Najpierw 

podzieliliśmy się na grupy (partie), wy-
losowaliśmy nazwę ugrupowania. Te-
raz musiał o nas usłyszeć świat, więc na 
szkolnym korytarzu powiesiliśmy plakaty 
wyborcze.

Starcie tytanów
Chcąc nie chcąc, od tego czasu widocz-

ne były podziały w naszej klasie. Pracując 
w grupach, podczas burzliwych nierzadko 
dyskusji wymyślaliśmy dalsze elementy 
kampanii wyborczej. Poszczególne partie 

prześcigały się w pomysłach jak zwrócić 
na siebie uwagę społeczności szkolnej. 
PARTIA DLA POKOLEŃ zaskoczyła 
wszystkich, rozdając uczniom i nauczy-
cielom kalendarzyki z podobiznami przed-
stawicieli. PARTIA KUKUŁKA próbowa-
ła nakłonić potencjalnych wyborców do 
głosowania, częstując batonikami. PLAT-
FORMA TAKA agitowała do głosowa-
nia i rozdawała ulotki. RUCH POLAKA 
przedstawił merytorycznie przygotowany 
program, nie angażując się w sprzedaż 
„kiełbasy wyborczej”.

Twój głos jest ważny
Nadszedł czas wyborów. 29 paździer-

nika na małej sali gimnastycznej zgroma-
dzili się wszyscy uczniowie i nauczycie-
le. Przedstawiciele poszczególnych partii 
zaprezentowali swoje programy wybor-
cze. Niektóre wyświetliły swoje spoty, 
których nie powstydziłyby się prawdziwe 
ugrupowania polityczne. Ku zaskoczeniu 
wszystkich po prezentacji emocje były tak 
wielkie, że pomiędzy partiami wywiąza-
ła się prawdziwa debata. Na tej ostatniej 
prostej w wyścigu po władze chcieli za-
brać wszyscy. Jedna z koleżanek pełniąca 

funkcję przewodniczącej komisji wybor-
czej przedstawiła jeszcze tylko uczniom  
i nauczycielom zasady głosowania i reszta 
pozostała już tylko w rękach wyborców.

Wyniki
Wygrała Partia Kukułka. Aż 62 osoby 

oddały na nią swój głos. Na drugim miej-
scu z niewielką stratą uplasowała się Par-
tia Dla Pokoleń. Zaszczytne trzecie miej-
sce zajęła Platforma taka i czwarte – Ruch 
Polaka. Ale wyniki Pierwszych Szkolnych 
wyborów Parlamentarnych to nie jedyny 
efekt tego kilkudniowego projektu. Po 

pierwsze, braliśmy udział w fantastycz-
nej, pouczającej i angażującej wszystkich 
lekcji wiedzy o społeczeństwie. Po drugie, 
niektórzy nas  odkryli w sobie cechy przy-
wódcze. Po trzecie, odczuliśmy na własnej 
skórze, jakie to trudne zadanie uczestni-
ctwo w życiu politycznym kraju (szkoły), 
odpowiedzialność za kierunek zmian, 
za każdego obywatela (ucznia). Może  
w przyszłości któryś z nas spróbuje swo-
ich sił w prawdziwej polityce. 

Dawid Bednorz i Michał Seemann 
(uczniowie klasy III PG)
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Wspomnienie Dyrektor Danuty Panufnik

Nagrody Starosty Opolskiego

Magnolie

Listopad to miesiąc zadumy i wspominania tych, którzy już od 
nas odeszli. Rok temu, po długiej chorobie, zmarła Pani Dyrektor 
Zespołu Szkół w Chróścinie Danuta Panufnik. Tak wspominają Ją 
uczniowie – redaktorzy „Agenta 007” w artykule zamieszczonym 
w jesiennym numerze szkolnej gazetki: 

17.09.2014r. nasza wspaniała Pani Dyrektor przegrała walkę  
z rakiem. Ten dzień był dla wszystkich ogromną tragedią. Na-
uczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie pogrążyli się  
w żałobie. Każdy chciał jak najlepiej zapamiętać Panią Panufnik, 
która była tak niesamowitą osobą. Zawsze uśmiechnięta, pełna 
energii i chęci do pomagania innym. Zmieniająca szkołę i życie 
całej szkolnej społeczności. Taka  Pani Panufnik żyje już tylko 
w naszych wspomnieniach i sercach. I choć 17.09.2015 r. minął 
cały rok od tej tragedii,  nikt tak naprawdę nie doszedł jeszcze 
do siebie. Każdy wciąż tęskni za uśmiechem Pani Danusi i za 
tą miłością, którą obdarowywała wszystkich bez wyjątku. Wielu  
z nas wciąż nie może się pogodzić z tym, co się stało, każdy wciąż 
ma nadzieję, że Pani Panufnik znowu nas przywita w drzwiach 
sekretariatu… 

Ponieważ Pani Dyrektor była wyjątkową osobą, z potrzeby 
serca chcieliśmy ją w wyjątkowy sposób wspominać, dlatego 
wchodząc do szkoły, można zauważyć wiszącą na ścianie tablicę 
pamiątkową poświęconą właśnie Pani Danusi. Była Ona również 
sportowcem pełnym pasji, którą dzieliła się z innymi młodymi 

pasjonatami sportu. Dzięki temu w szkole organizowany jest 
Memoriał im. Danuty Panufnik, na którym składamy hołd Pani, 
walcząc i ciesząc się z gry, tak jak Ona to robiła. I nieważne czy 
minął rok, czy minie dziesięć lat, my zawsze będziemy pamiętać 
o naszej kochanej Pani Danusi.

Zuzanna Reuss (uczennica kl. II PG)

W czwartek 22 października br. w hotelu Arkas w Prószkowie 
odbyła się kolejna edycja wręczenia Nagród Starosty Opolskiego  
- Magnolia Powiatu Opolskiego 2014. Magnolie Powiatu Opol-
skiego to nagrody Starosty Opolskiego, które stanowią uhonoro-
wanie osób, których działanie i praca przyczyniają się do rozwoju 
i promocji Powiatu Opolskiego. Wyróżnieniem tym honorowane 
SA osoby, które w swojej pracy skierowane są na drugiego czło-
wieka. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem, 
do konkursu wpłynęło 39 wniosków, z których kapituła wybrała 
nominowanych i nagrodzonych. Przyznano 8 statuetek w 7 katego-
riach: Pro Publico Bono, Firma Roku, Sportowiec Roku, Anima-
tor Kultury, Edukator Roku, Nagroda Specjalna i Biała Magnolia. 
Z naszej gminy trzy osoby znalazły się wśród osób wyróżnionych 
Nominacją do Magnolii. W kategorii PRO BUBLICO BONO 
nominowanym był Ireneusz Racławicki. W kategorii Sportowiec 
Roku nominację otrzymał Bartosz Chaduch, natomiast w katego-
rii Animator Kultury nominowanym był Zbigniew Janowski. 
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Talenty aktorskie

konfrontacje teatralne
23 października w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Tarnowie Opolskim odbyły się 
IV Niemieckojęzyczne Konfrontacje Tea-
tralne. W konkursie, który miał zasięg wo-
jewódzki, z gminy Dąbrowa przyjęły za-
proszenie do udziału aż dwie szkoły: PSP 
w Naroku oraz PSP w Sławicach. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naro-
ku im. Jana Pawła II zadebiutowała sztuką 
„Das versunkene Schloss in Narok”. Jest to 
legenda mówiąca o bardzo krnąbrnej i wy-
brednej księżniczce, która zażyczyła sobie 
na swoje 18 – te urodziny buty wykonane  
z chleba. I na dodatek postanowiła w nich 
zatańczyć na balu, który miał się odbyć 
w wielki piątek. Legenda kończy się tra-
gicznie.Gdy księżniczka tańczyła w swo-
ich wymarzonych butach na stole, przy 
którym biesiadowali zaproszeni goście, 
zamek zapadł się pod ziemię. Do dzisiaj 
widoczne jest to miejsce przy wjeździe do 
Naroka. Sztuka, której scenariusz przygo-
towała razem z uczniami opiekunka Koła 
Regionalnego Pani Maria Sikora, wpro-
wadziła widzów w prawdziwie baśniowy  
i dworski  klimat. Uczy szacunku do chleba 
oraz poszanowania tradycji i zasad chrześ-
cijańskich. Artyści wystąpili w przepięk-
nych strojach na tle oryginalnej zamkowej 
dekoracji. Zagrali dowcipnie, ale zarazem 
dostojnie, płynnie posługując się językiem 
niemieckim. Było to wspaniałe doświad-
czenie dla młodych aktorów, którzy po raz 
pierwszy zagrali w światłach reflektorów 
oraz przeżyli niesamowitą podróż przez 
niezwykły świat baśni i legend śląskich. 

Z kolei dla 13 uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Sławicach występ  

w tegorocznych Niemieckojęzycznych 
Konfrontacjach Teatralnych okazał się 
bardzo szczęśliwym, gdyż  przedstawienie 
legendy o zatopionej karczmie w Żelaznej 
przyniosło im II miejsce. Szanowne jury 
znalazło w sztuce wiele aspektów regio-
nalnych, ponadczasowych wartości, które 
warto pielęgnować, doceniło grę aktorską, 
dbałość o szczegóły a przede wszystkim 
autentyczną radość uczniów w z występu.

Trud uczniowski został doceniony. Nie 
na próżno wszyscy malowali dekorację, 
szykowali stroje, uczyli się ról i ćwiczyli 
poruszanie się po scenie.  

Ważne było, że uczniowie przedstawili 
legendę o miejscowości, z której pochodzą 
niektórzy z nich. Bohaterka Rosa mówi  
w sztuce: „Mamo, jesteśmy takie dumne, 
że mieszkamy w Żelaznej i mamy swoją 
własną legendę.” Tę dumę czuło się też  
i wykonawców, a szczególnie, gdy otrzy-
mali tak oryginalny „puchar” – rzeźbę Li-
czyrzepy. 

Zainteresowaniem Konfrontacjami jest 
ogromne, gdyż po występie dla społeczno-
ści szkolnej już zgłosili się chętni na kolej-
ne w przyszłym roku. 

Dziękujemy Pani Barbarze Kotuli, któ-
ra zainspirowała do odszukania legendy  
o Żelaznej, a Pani Dyrektor Gimnazjum  
w Żelaznej Aurelii Wenzel, za udostępnie-
nie autorskiego scenariusza, na podstawie 
którego powstało sławickie przedstawie-
nie.

Konfrontacjom teatralnym  towarzyszy-
ły dodatkowe atrakcje w formie warszta-
tów teatralnych, gier i zabaw. 

Maria Sikora
Gabriela Burczek

nauczycielki j. niemieckiego
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VIII Bieg Niepodległości w Ciepielowicach

Święto Niepodległości w Gminie Dąbrowa  
11 listopada odbyły się uroczystości 

Święta Niepodległości w naszej gminie. 
Od wielu lat podobnie jak w całym kra-

ju mieszkańcy gminy  świętują ten dzień 
na sportowo, uczestnicząc w Biegu Nie-
podległości. W tym roku uczestniczyło 
w nim rekordowo wielu zawodników, bo 
aż 278! I choć nie o liczby tu chodzi, to 
tak liczny udział młodzieży i dorosłych 
w Biegu Niepodległości bardzo cieszy. 
Rywalizację na trasie w Ciepielowicach 
poprzedziły krótkie uroczystości  trady-
cyjnie pod pomnikiem Orła Białego. Po 
uroczystym apelu i wciągnięciu na maszt 
flagi państwowej nastąpiły krótkie prze-
mówienia Przewodniczącego Rady Gminy 
prof. Piotra Wieczorka oraz Wójta Gminy 
Marka Lei. Potem wysłuchaliśmy koncer-
tu piosenek patriotycznych w wykonaniu 
dzieci ze Studia Piosenki GOKiR Dąbro-
wa przygotowane przez panią Magdalenę 
Janoszkę. A potem rozpoczęły się biegi  
w poszczególnych  kategoriach wieko-
wych. Nagrody dla zwycięzców ufundo-
wała Rada Gminy Dąbrowa.

Oto najlepsi w poszczególnych katego-
riach:

�- � lat dziewczęta 
1. Kamila SIENDZIELORZ (Chróści-

na)
2. Agata KOWNACKA (Dąbrowa)
3. Sabina WIENCZEK (Dąbrowa)

�- � lat chłopcy 
1. Daniel ANTOSZ (Dąbrowa)
2. Filip PUCHAŁA (Narok)
3. Jan LACHNIK (Narok)

�- � lat dziewczęta 
1. Blanka WALKÓW (Dąbrowa)
2. Olimpia ROKOSZ  (Sławice)
3. Sara KOKOSZKA (Sławice)

�- � lat chłopcy 
1. Przemysław SEREDYKA (Dąbrowa)
2. Jan FIKUS (Chróścina)
3. Filip ARGIER (Chróścina)

9- 10 lat dziewczęta 
1. Zofia CZECH (Sławice)
2. Kamila BOROWICZ (Chróścina)
3. Natalia DEKER (Dąbrowa)

9- 10 lat chłopcy 
1. Patryk GALA (Chróścina)
2. Tomasz LEWANDOWSKI (Chróści-

na)
3. Kamil PUCHAŁA (Narok)

11- 1� lat dziewczęta
1. Justyna FLORIANOWICZ (Dąbro-

wa)
2. Natalia ŻOŁĄDKOWSKA (Chróści-

na)
3. Marta ANGEL (Narok)

11- 1� lat chłopcy  
1. Julian PÓŁTORAK (Dąbrowa)

2. Filip WIENCZEK (Dąbrowa)
3. Bartłomiej KULIK (Sławice)

Gimnazjum dziewczęta 
1. Zuzanna REUSS (Chróścina)
2. Natalia GORZAWSKA (Dąbrowa)
3. Maria CZAJA (Chróścina)

Gimnazjum chłopcy 
1. Szymon MACHNIK (Chróścina)
2. Rajmund SOPPA (Żelazna)
3. Maciej BUHL (Sławice)

OPEN kobiety    
1. Ewelina GIERŁACH (Ciepielowice)
2. Justyna SIWEK (Prądy)
3. Agata SIEJKA (Wrocław)

OPEN mężczyźni  
1. Jacek ŻUK (Mechnice)
2. Michał GRZEGORZAK (Mechnice)
3. Łukasz ŚMIGIEL (Prądy)

W kategorii Open przyznano także do-
datkowe nagrody, którymi uhonorowano 
biegaczy z naszej gminy. Okazało się, że 
na podium stanęły niemal te same osoby, 
które wygrały w rywalizacji z zawodnika-
mi spoza gminy Dąbrowa. Zmiana nastą-
piła jedynie wśród pań, gdzie na trzecim 
stopniu podium stanęła mieszkanka Nowej 
Jamki Monika Szakowska. Wszystkim na-
grodzonym gratulujemy!

red.
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Świetlica w Skarbiszowie

Pieczony ziemniak

LIPIEC                                                                                                                                                       9LISTOPAD                                                                                                                                                 9

Licealiści w ZS w Dąbrowie

Pokazy ratownictwa medycznego

W sobotę 23.10.2015 na boisku w Skarbiszowie dzieci uczęsz-
czające na zajęcia w świetlicach w Skarbiszowie i Naroku, mogły 
bawić się na Święcie Pieczonego Ziemniaka. Była to okazja aby 
spróbować właśnie pieczonego ziemniaka, upiec pyszne kiełbas-
ki, a przy okazji spędzić miło czas i zintegrować sie z dziećmi  
z przybyłych świetlic.

Wychowawczynie ze wspomnianych świetlic: Marta Łupak  
i Jadwiga Zalovskyy, przygotowały dla swoich podopiecznych 
gry i zabawy zespołowe. Warto wspomnieć, że dzieci były bar-
dzo aktywne w samym przygotowaniu ogniska. O tym jak za-
bezpieczyć i przygotować palenisko dowiedziały się na zajęciach  
w świetlicy. Był to czas bardzo miło spędzony, a pogoda w tym 
dniu bardzo dopisała.                                                 Marta Łupak

17 listopada 2015 r. pierwszaki PSP  
w Dąbrowie miały nadzwyczajne zajęcia. 
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
z Niemodlina przybyli do naszych sal na 
pokaz udzielania pierwszej pomocy bez 
użycia specjalistycznego sprzętu ratowni-
czego, (np. przy nagłym zatrzymaniu krą-
żenia, gdy nie mamy przy sobie zestawu 
pierwszej pomocy).

Grupa przyszłych ratowników medycz-
nych opowiadała o tym, w jaki sposób po-
winniśmy się zachować w różnych sytu-
acjach zagrożenia życia innych ludzi (np. 
zadławienie, omdlenie, krwotok z nosa, 
jak należy wezwać karetkę pogotowia). 
Każdy miał możliwość spróbować same-
mu udzielić pierwszej pomocy poszkodo-

wanemu, nauczyć się, w jaki sposób prze-
prowadza się reanimację. Resuscytację 
krążeniowo-oddechową ćwiczyliśmy na 
specjalnym fantomie.

Pokaz cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem uczniów. Był ciekawą formą 
doskonalenia i poszerzenia wiadomości  

i umiejętności tak ważnych dla ratowania 
życia ludzkiego.

Za tę bardzo ważną lekcję udzielania 
pierwszej pomocy serdecznie dziękujemy 

Renata Planert – Palak 
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Program edukacyjny

Śniadanie daje moc - po raz piąty
Czy wszyscy wiedzą, że śniadanie to najważniejszy posiłek 

dnia? My to wiemy i praktykujemy. Dzięki śniadaniu dzieci mają 
energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę 
do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! Dlatego powstał 
program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc, w którym zachęcamy 
uczniów klas 1-3 szkoły  podstawowej, do obchodzenia 6  listo-
pada, Dnia Śniadanie Daje Moc.

 Już od pięciu lat, 8 listopada obchodzimy Dzień Śniada-
nie Daje Moc wspólnie ze szkołami  z całej Polski. Tego dnia 
dzieci zamieniają się w MISTRZÓW KUCHNI i pod czujnym 
okiem wychowawczyń klas oraz dzięki Rodzicom, przyrzą-
dzają zdrowe pyszności: owocowe i warzywne szaszłyki oraz 
koreczki, smakowite kanapki i owocowe sałatki. Rodzice upie-

kli owsiane ciasteczka, które cieszyły się ogromnym powo-
dzeniem. Na ogromnym wspólnym stole każdy znalazł coś dla 
siebie. Oprócz dobrego humoru, który towarzyszył w trakcie 
przygotowania śniadania, dzieciom dopisywał także duży ape-
tyt.                                                                                                                           

Przygotowywanie samodzielnie jedzenia to nie tylko wielka 
frajda, ale także uświadomienie dzieciom, że ze zwykłych pro-
duktów można wyczarować naprawdę bajeczne śniadanie, dzięki 
któremu mają energię do nauki i siłę do zabawy.

Dziękujemy Rodzicom za współpracę i przygotowanie pocie-
chom produktów.

Renata Planert - Palak 



CZERWIEC  11LISTOPAD                                                                                                                                                 11

            SZKOŁY, PRZEDSZKOLA            

Pasowanie na Pierwszaka

Jesteśmy już uczniami
W dniu 23 października 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Dą-

browie odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia Szkoły Pod-
stawowej. 

W życiu każdego z nas są uroczystości większe i mniejsze, 
ważne i mniej ważne. Oczekujemy na nie zwykle w galowych 
strojach, z uśmiechem na twarzach, radością w sercu. Towarzyszą 
im kolorowe kwiaty, dobre słowa i obecność tych, którzy znaczą 
w życiu tak wiele. 

Pani Dyrektor Szkoły, Panie Dyrektor Przedszkoli, Rodzice, 
Wychowawcy oraz Uczniowie klas młodszych swoją obecnością 
uświetnili uroczystość, dodali jej blasku i powagi.  

Pierwszaki w odświętnych strojach, w biretach na głowach 
błysnęli talentem recytując swoje wiersze. Pięknie zaśpiewane 
piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, 
że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. 

Po burzy oklasków, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed 
pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi 
Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowa-
niem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złoże-
niu ślubowania Pani Dyrektor Jolanta Wiśniewska dokonała sym-
bolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia szkoły” 
- mówiła Pani Dyrektor, dotykając ołówkiem – jak czarodziejską 
różdżką ramion pierwszaków. Wychowawczynie wręczyły dzie-
ciom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia.      

Starsi koledzy i koleżanki, Panie Dyrektor Przedszkoli – wszy-
scy życzyli sukcesów w nauce i zapewniali o pomocy w szkole  
i poza nią. Pierwszaki otrzymały prezenty – kolorowe plany lekcji, 
zakładki do książki, zabawne długopisy oraz książeczki SKO.

Po uroczystości, w klasach było już tylko słodko i przyjemnie. 
Z pewnością ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamię-
ci.

Wychowawczynie klas 1
Renata Planert – Palak 

Małgorzata Kownacka - Rusnak

Jednym z przedsięwzięć ekologicznych 
na terenie Gminy Dąbrowa jest konkurs na 
selektywną zbiórkę odpadów wśród placó-
wek oświatowych. Konkurs cieszy się za-
interesowaniem dzieci naszej gminy i jest 

dowodem na zaangażowanie szkół i przed-
szkoli w sprawy ochrony środowiska.

W roku szkolnym 2014/2015 szkoły  
i przedszkola gminy Dąbrowa wzięły 
udział w  drugiej edycji konkursu eko-

logicznego: 
„Edukacja 
Plus Segrega-
cja”.  Główny 
cel konkursu 
sprowadzał się 
do utrwalania 
nawyku sy-
stematycznej 
zbiórki odpa-
dów i ich se-
gregacji. Ini-
cjatorem tego 
konkursu oraz 
fundatorem 
nagród jest 
Wójt Gminy 
Dąbrowa pan 
Marek Leja. 
Dzieci przez 

cały rok zbierały makulaturę, puszki alu-
miniowe i baterie. Zwycięzcą została ta 
placówka, która w przeliczeniu na jedno 
dziecko, zebrała  najwięcej kilogramów 
odpadów.

26 października 2015 r w świetlicy wiej-
skiej w Naroku odbyło się uroczyste ogło-
szenie wyników i podsumowanie konkur-
su. Imprezę rozpoczęły występy dzieci 
z PP im. Św. Franciszka w Naroku oraz 
dzieci z klasy II i III z PSP im. Jana Pawła 
II w Naroku. Piosenki o tematyce ekolo-
gicznej śpiewał chór z PSP w Naroku. 

Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Dą-
browa Pan Marek Leja wręczył wspaniałe 
nagrody zwycięzcom i laureatom tego-
rocznego  konkursu ekologicznego.   

Wyniki drugiej edycji konkursu:
I miejsce: PP w Naroku
II miejsce: PSP w Naroku
III miejsce: PP w Chróścinie i PSP  
w Dąbrowie (kalsy I-III)
IV miejsce: PSP w Sławicach                                                                                           

M.D i J.J

Konkurs ekologiczny

edukacja + segregacja



Odchody Święta Niepodległości

Gmina Dąbrowa, 11 listopada 2015 


