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Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

10 marca spotkaliśmy się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z parami, którym 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością pochylamy się nad dzie-
łem życia par, które swoją pracą, wzajemnym zrozumieniem i  niestrudzo-
nym trwaniem przy sobie pokazują młodym pokoleniom, jak należy przeżyć 
życie i jak rodzina, która trwa w jedności, rodzi piękne i dorodne owoce.

Podczas uroczystości dekoracji medalami łza kręciła się w oku uczestnikom, 
również wójt Marek Leja podkreślał doniosłość tej chwili i złożył serdeczne gra-
tulacje czcigodnym Jubilatom. Podczas poczęstunku był czas na wspomnienia, 
rozmowy, ale również nie obyło się bez ożywionej dyskusji na temat bieżących 
wydarzeń, których ostatnio przecież nie brakuje. Po raz kolejny okazało się, że 
pokolenie naszych Jubilatów swoją mądrością, dojrzałym spojrzeniem na realia 
otaczającego nas świata, jak również i sporą dozą dystansu stanowią prawdziwy 
filar społeczeństwa.

W gronie odznaczonych par znaleźli się Państwo:
Bronisława i Zdzisław Boratyn - Ciepielowice
Magdalena i Kurt Danisz - Chróścina
Urszula i Gerard Firlus - Chróścina          
Teresa i Wiesław Jureńczyk - Dąbrowa
Stefania i Jan Kurpiers - Mechnice
Krystyna i Jan Mann – Opole (Wrzoski)
Hildegarda i Wiktor Moj – Opole (Sławice)
Aniela i Władysław Sąsiadek – Karczów (za jubilatów medale odebrał syn 
Adam)

Aneta Zdero

•
•
•
•
•
•
•
•
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Wójt gminy Dąbrowa odpowiada
Przypominamy, że na stronie Urzędu Gminy Dąbrowa znajduje się 
zakładka „Pytania do Wójta”, poprzez którą mieszkańcy naszej 
gminy mogą zwrócić się bezpośrednio do wójta z pytaniem o swoje 
najbliższe otoczenie czy też wyjaśnić kłopotliwą sprawę. 

Pytanie: twardość wody z wodociągu w Karczowie
Ponieważ z tego co wiem, wodę dostarcza PROKADO, dziwne jest, że na 
stronie PROKADO brak informacji o stopniu twardości wody. Na moje za-
pytanie otrzymałem odpowiedź, że nie mają takich danych. Czy może UG 
w Dąbrowie posiada takie informacje? Oczywiście mogę samemu zmierzyć, 
ale myślę, że taka informacja na stronie PROKADO powinna się znajdować. 

Imię i nazwisko: Przyszły mieszkaniec Karczowa

Odpowiedź wójta
Twardość wynosi 365 mgCaCO3/l, co w praktyce oznacza wartość w normie 
(norma od 60 do 500 mgCaCO3/l), ale jest to woda twarda (wręcz dla war-
tości powyżej 350 mgCaCO3/l określa się jako „bardzo twardą”). Zwrócimy 
się do PROKADO, aby umieszczało informację o twardości wody na bieżą-
co na swojej stronie. Pozdrawiam. Marek Leja

Pytanie: instalacja gazowa w Żelaznej
Czy mieszkańcy Żelaznej mogą w najbliższym czasie spodziewać się “poło-
żenia” instalacji GAZOWEJ? czy są w ogóle takie plany? 

Imię i nazwisko: Mieszkaniec Żelaznej

Odpowiedź wójta
Sieci gazowe, tak jak elektryczne i telekomunikacyjne, budują firmy prywat-
ne i spółki Skarbu Państwa. Nie jest to zadanie własne gminy, my jedynie 
lobbujemy na rzecz rozwoju tych sieci. W styczniu podpisałem porozumie-
nie z Polską Spółka Gazownictwa na wspólne działania w zakresie rozwoju 
takich sieci. Jako priorytetowe podaliśmy kierunki dąbrowski i karczowski. 
Jeżeli jest również zainteresowanie w Żelaznej, to poprosimy panią Sołtys 
o zebranie informacji o liczbie chętnych i zasugerujemy Spółce również ten 
kierunek.  Pozdrawiam. Marek Leja

Ks. Wolfgang Globisch o św. Jadwidze i „Dziejach parafii”

26 marca w świetlicy wiejskiej 
w Prądach odbyło się spotkanie 
z ks. prałatem Wolfgangiem Glo-
bischem – emerytowanym pro-
boszczem Parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Wawelnie, 
która swym zasięgiem duszpa-
sterskim obejmuje cztery miej-
scowości: Wawelno, Prądy, Sied-
liska i Sosnówkę.

W trakcie spotkania ks. Glo-
bisch opowiadał o patronce kościo-
ła w Prądach – Św. Jadwidze, któ-
ra 750 lat temu została wyniesiona 
w poczet świętych. 

Była to również okazja do za-
prezentowania przez ks. Globischa 
swojej monografii pt. „Dzieje para-
fii” mówiącej o Parafii NSPJ w Wa-
welnie, w której w latach 1960-1974 
ks. prałat pełnił posługę.         (red)

PRĄDY
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Babskie spotkanie
12 marca w niedzielne popołudnie w pawilonie LZS-u 
Mechnice odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 
Mieszkanki Mechnic, zaangażowane w rozwój i inte-
grację mieszkańców naszej wsi, przygotowały  poczę-
stunek, aby  mile spędzić czas w „ babskim gronie”. 
Jak bardzo takie spotkania są potrzebne, świadczył 
liczny udział kobiet z Mechnic i okolic.  Nie zabra-
kło też życzeń dla naszej pani sołtys Teresy Kowolik 
z okazji Dnia Sołtysa.           Maria Rynkowska

MECHNICE

Cały nasz okrągły rok
Niedawno do naszej redakcji trafił tomik poezji Mieczysława Sienkiewicza, 
którego wiersze przez okrągły rok były publikowane na łamach „Życia Gminy 
Dąbrowa”. Każdy z utworów w sposób barwny i nieco sentymentalny przybli-
żał kolejne miesiące roku. Dobrze się stało, że wiersze dąbrowskiego artysty 
zebrano w całość. 

Pozwolimy sobie zacytować słowa mgr Alicji Cichy, która sporządziła notatkę 
na temat zbioru.

Autor obrazowo i zajmująco opisał w swoich wierszach, jak zmienia się przyro-
da, a co się z tym wiąże, jak zmieniają się nastroje i emocje ludzi w ciągu roku. Pisze 
o tym, jak bardzo każdy człowiek jest związany z przyrodą i jak wielki wpływ na nie-
go ma panująca w danym miesiącu aura, oraz jak wszyscy jesteśmy od niej zależni. 

W 6 i 4 wersowych rymowanych zwrotkach barwnym i prostym językiem opisuje 
osobno każdy miesiąc oraz pory roku, odnosząc się do ludzi, zwierząt i otaczają-
cej przyrody. W wierszach daje się odczuć niezwykła wrażliwość autora na piękno 
i siłę natury. W każdym wierszu jest końcowe przesłanie niosące wskazania do okre-
ślonych zachowań ludzi, związane z poruszeniem lub apatią, które daje istniejąca 
w danym czasie otaczająca rzeczywistość.

Twórca tomiku we właściwy i ciekawy sposób użył w swych wierszach przenośni, 
porównań, epitetów i personifikacji, przez co czytając utwory, odnosi się wrażenie 
oglądania na żywo zachodzących w przyrodzie zjawisk.

Utwory przepełnione są nostalgią i sentymentem za bezpowrotnie mijającym cza-
sem.

Gratulujemy publikacji i życzymy kolejnych ciekawych pomysłów.            (red)
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Myślisz o własnym biznesie?

Jesteś młody i szukasz pracy?
Kto może wziąć udział w projekcie:

osoby w wieku 15-30 lat, 
osoby zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, 
osoby nieszkolące się, nieuczące się w trybie stacjonarnym 
(słuchacze studiów zaocznych, liceów dla dorosłych, szkół 
policealnych) oraz niepracujące, 
mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Co oferuje: 
praktyki zawodowe – 1 miesiąc, Uczestnik otrzymuje mie-
sięczne stypendium wysokości 1196,88 zł netto, 
staże – do 5 miesięcy, Uczestnik otrzymuje miesięczne sty-
pendium wysokości 1196,88 zł netto, 
certyfikowane szkolenia zawodowe – bezpłatne, tematyka 
szkolenia zależna od preferencji zawodowych Uczestnika, 
stworzenie Indywidualnego Planu Działania – planowanie 
działań umożliwiających zwiększenie poziomu samodziel-
ności i aktywności społecznej, 
pośrednictwo pracy – pośrednik pracy wyszukuje oferty w za-
leżności od zainteresowań zawodowych danego Uczestnika, 
możliwość bezpłatnego skorzystania z konsultacji z psy-
chologiem, prawnikiem, doradcą zawodowym, 
warsztaty umiejętności zawodowych, tematyka: autopre-
zentacja na rozmowie kwalifikacyjnej, aktywne metody 
poszukiwania pracy, pisanie dokumentów aplikacyjnych, 
symulacja rozmów kwalifikacyjnych itp. 

Wszelkich informacji udziela Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Akty-
wizacja w Opolu. Dane kontaktowe na plakacie. Zachęcamy do 
skorzystania z projektu.

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zapraszamy do skorzystania z projektu „ZORIENTOWA-
NI NA BIZNES” - programy wspierania przedsiębiorczości 
osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w wojewódz-
twie opolskim”, który współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest kompleksowe wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz promowanie po-
staw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy w okre-
sie 01.01.2017 r. – 30.04.2018 r. 

Jeśli spełniasz poniższe warunki, kwalifikujesz się do otrzy-
mania bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodar-
czej.

Masz ukończony 29 rok życia i pozostajesz bez pracy (bez-
robotny lub nieaktywny zawodowo).
Zamieszkujesz teren województwa opolskiego w rozumie-
niu Kodeksu Cywilnego.
Jesteś osobą znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy, tj.:
kobietą,
osobą z niepełnosprawnościami,
osobą po 50 roku życia,
osobą długotrwale bezrobotne,
osobą o niskich kwalifikacjach,
osobą posiadającą co najmniej jedno dziecko do 6 roku ży-
cia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 
roku życia.

1.

2.

3.

•
•
•
•
•
•
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W sprawie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Kochasz dzieci nie pal śmieci
Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci. Spa-
lanie odbywa się w nich przy zbyt niskiej temperaturze, co po-
woduje wytwarzanie szkodliwych substancji gazowych, które 
negatywnie wpływają na ludzi i środowisko naturalne. 

Gdy spalasz śmieci w domowym piecu, zanieczyszczenia 
uwalniane są do powietrza na bardzo małej wysokości i nie są 
rozpraszane przez wiatr. Efektem tego jest wzrost koncentracji 
zanieczyszczeń na bardzo małym terenie wokół nieruchomości, 
w której spalane są śmieci. Opadają na glebę naszych przydo-
mowych ogródków, wnikają w owoce i warzywa, a następnie 
są przez nas konsumowane wraz ze wszystkimi „dodatkami”. 
Tracimy zdrowie, a czasem życie. Trujące substancje powodują 
choroby górnych dróg oddechowych, nosa, zatok, gardła i krtani, 
a także choroby trzustki, wątroby i nerek. Długotrwałe narażenie 
organizmu na dioksyny może objawić się dopiero po wielu latach, 
najczęściej w postaci chorób nowotworowych. Oszczędności ze 
spalania śmieci są tylko pozorne, a zaoszczędzone w ten sposób 
pieniądze niebawem będzie trzeba wydać na leczenie.

Każdy z nas może reagować widząc działania innych mogące 
mieć niekorzystny wpływ na zdrowie naszych bliskich i śro-
dowisko. 

Prawo jasno określa, czego nie wolno spalać w piecach i do-
mowych kotłowniach: plastikowych pojemników i butelek po 
napojach, zużytych opon, innych odpadów z gumy, przedmio-
tów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych 
lakierem, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach czy 
środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, pozo-
stałości farb i lakierów, plastikowych toreb z polietylenu, papieru 
bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. (red)

Szanowni Rolnicy,

przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego 
pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy 
z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony 
roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony 
płodów rolnych. Wykorzystując w swoich gospodarstwach 
nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne 
oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do or-
ganizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ 
pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia 
objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizyczny-
mi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, 
szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad:

nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych 
i wiarygodnych dostawców;
w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach 
z etykietą w języku polskim;
zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, 
datę produkcji oraz okres ważności;
nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, 
zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodami rolny-
mi oraz paszami;
przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowa-
niach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu 
zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetle-

•

•

•

•

•

niem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróż-
nione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpa-
dami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy 
je zwrócić do miejsca zakupu;
używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego 
aktualne atesty bezpieczeństwa;
stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubra-
nia ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochron 
układu oddechowego;
oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegaj-
cie okresów prewencji i karencji;
nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach 
mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, 
sieniach czy stodołach.

Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z uży-
ciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby 
dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświad-
czenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pe-
stycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie 
leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie 
jak tytoń czy kawa.

Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej 
i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.

Z poważaniem

PREZES KRUS
Adam Sekściński

•

•

•

•

LIST PREZESA KRUS
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Opolskie Młode Talenty

Mieszkanka Żelaznej Hanna Hotula, a także słuchaczka Stu-
dia Piosenki została laureatką Festiwalu Opolskich Młodych 
Talentów.

Kilkadziesiąt występów tanecznych, muzycznych i teatral-
nych ocenili jurorzy piątej edycji Festiwalu Artystycznego, 
który odbył się w dniach 5-7 kwietnia w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Opolu.

Koncert finalistów odbędzie się 8.05. w Filharmonii im. Jó-
zefa Elsnera w Opolu! Gratulujemy i czekamy na  kolejne suk-
cesy naszych mieszkańców.                Magdalena Janoszka

HANNA KOTULA / ŻELAZNA

Srebrna Chróścina
Gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Chróścinie poza-
zdrościli sportowych sukcesów swoim młodszym 
koleżankom oraz kolegom z Dąbrowy  i postano-
wili udowodnić, że cała gmina Dąbrowa to koszy-
karska potęga. 

Po wygranych półfinałach w dniach 11 - 12 kwiet-
nia zawodnicy i zawodniczki z Publicznego Gimna-
zjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Chróścinie 
brali udział w Finałach Wojewódzkich LZS w Piłce 
Koszykowej. 

W finałowych rozgrywkach dziewczęta pokonały 
zespół z Dąbrowy i Tarnowa Opolskiego, natomiast 
po zaciętej walce przegrały z zawodniczkami z Po-
koju - zajmując 2 miejsce na podium. Chłopcy poko-
nali drużynę z Pokoju i Rudnik, ustępując nieznacz-
nie drużynie gospodarzy z Korfantowa. Zawodnicy 
z Chróściny również zajęli 2 miejsce na podium . 

Dwa srebrne medale na szczeblu wojewódzkim 
to wielki sportowy sukces. Gratulujemy sportowcom 
i życzymy dalszych sukcesów.  Małgorzata Steciuk

ZS W CHRÓŚCINIE
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Uczniowie ZS w Chróścinie z wizytą w Lengede 
ZS W CHRÓŚCINIE

W dniach 15-22.03.2017 r. grupa 21 uczniów Zespołu Szkół 
w Chróścinie wraz nauczycielami przebywała w partner-
skiej gminie Lengede w Niemczech. Wyjazd zorganizowa-
ny był w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży. 

Uczniowie podczas tygodniowego pobytu brali udział 
w warsztatach, w trakcie których poznawali się wzajemnie 
i ćwiczyli swoje kompetencje językowe. Przy akompania-
mencie gitary młodzież śpiewała na przemian po polsku i po 
niemiecku fragmenty wybranych tekstów do znanych melo-
dii. W mieszanych grupach uczniowie grali w „podchody” na 
terenie Lengede oraz w centrum Berlina. W czasie „podcho-
dów” wykonywali różne zadania, zgodnie z hasłem przewod-
nim wymiany „Zachować pamięć” – głównie były to miej-
sca upamiętniające ofiary terroru hitlerowskiego. Zwiedzili 
również  „Miasteczko Samochodowe” w Wolfsburgu, gdzie 
mieli okazję zapoznać się z historią przemysłu samochodo-
wego. Ciekawą odskocznią od poważnych tematów był rejs 
po kanale śródlądowym między rzekami Łeba i Ems oraz 
możliwość kibicowania w meczu Bundesligi pomiędzy dru-
żynami: VFB Wolfsburg – Darmstadt 98 na stadionie Arena 
Wolfsburg. Na zajęciach kończących pierwszy etap wymiany 
wszystkie zdjęcia, mapki, bilety i inne materiały zgromadzo-
ne podczas „podchodów” i wycieczek – stworzone wcześniej 
międzynarodowe grupy uczniowskie wykorzystały do wyko-
nania kolaży. Zaprezentowano je na spotkaniu uczestników 
wymiany polsko-niemieckiej i francusko-niemieckiej z dy-
rekcją i pracownikami szkoły oraz władzami gminy Lenge-
de.  Polscy uczniowie mieli też możliwość uczestniczenia 
w lekcjach ze swoimi niemieckimi partnerami, a  czas wolny 

od zajęć spędzali z nimi i ich rodzinami w domu, kręgielni 
czy w aquaparku.

Na zakończenie cała grupa polsko-niemiecka wraz z opie-
kunami ozdabiała ekotorby jako pamiątki z pobytu w partner-
skiej szkole.  W trakcie wymiany zawiązało się wiele przy-
jaźni i dlatego pożegnaniu w dniu wyjazdu towarzyszyły łzy, 
ale też nadzieja na ponowne spotkanie, tym razem w Chróści-
nie.

Wymiana międzyszkolna Chróścina – Lengede mogła się 
odbyć dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Wójta Gminy 
Dąbrowa oraz organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży”. Za finansową pomoc serdecznie dziękujemy.

Ewa Jagiełło, Maria Rynkowska

Wycieczka edukacyjna do Warszawy PSP W NAROKU

Zgodnie z założeniami projektu „Kolekcjonerzy wiedzy 
– mistrzowie eksperymentów” 28 marca 2017 r. grupa 
uczniów klas III – VI wraz z opiekunami wzięła udział 
w wycieczce edukacyjnej do Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie.

Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji uczestni-
ków projektu, którzy brali udział w pozalekcyjnych zajęciach 
matematyczno-przyrodniczych. Była to wspaniała okazja do 
praktycznego zastosowania wiedzy. Uczniowie zwiedzali 
wystawy stałe w galeriach „Korzenie cywilizacji”, „Człowiek 
i środowisko”, „Strefa światła”, „ Nowy Świat w Ruchu” „ 
Płyń lub giń” oraz poznawali prawa przyrody poprzez sa-
modzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych 
wystawach. 

Znajdujące się tam eksponaty pozwoliły między innymi 
zajrzeć w głąb ludzkiego organizmu. Uczestnicy wyjazdu ob-
serwowali swoje ciało, jego sprawność, ograniczenia i możli-
wości. Zagłębili się w tajemnice zmysłów, postrzegania czasu 
i funkcjonowania w otaczającym środowisk. Uczniowie testo-
wali, sprawdzali, analizowali, eksperymentowali, poznawali 
świat wszystkimi zmysłami. Leżeli na gwoździach, grali na 
laserowej harfie, doświadczyli trzęsienia Ziemi, „rozciągnę-
li jelito”, sprawdzili, ile wody zawiera ciało ludzkie, poznali 
tajniki powstawania tornada i wiele, wiele innych.

Zwiedzający byli wielokrotnie zaskakiwani  naukowymi 
ciekawostkami lub nieprawdopodobnymi zjawiskami. Opie-
kunowie słyszeli dość często pytanie „Jak to działa?” i to 

właśnie jest droga do poznawania otaczającego nas świata, 
eksperymentowania, a przede wszystkim uczenia się. 

Każdy znalazł coś dla siebie, ale wszyscy zgodnie stwier-
dzili, że taka forma zdobywania wiadomości jest najciekaw-
sza. Dzięki interak-
tywności eksponatów 
uczniowie stawali się 
aktywnymi uczestni-
kami przeprowadza-
nych eksperymentów.

Kolejnym punktem 
wycieczki była wizyta 
w planetarium „Niebo 
Kopernika”. Ucznio-
wie mogli odwiedzić 
miejsca we Wszech-
świecie, w których być 
może istnieje życie 
i poznać historię kos-
mosu. Podróżowali po 
Układzie Słonecznym, 
oglądali z bliska pojazdy kosmiczne, planety i ich księżyce, 
gwiazdy i ich układy planetarne.  Dzięki technologii 3D mo-
gli poczuć się jak prawdziwi poszukiwacze życia pozaziem-
skiego zanurzeni w kosmicznej rzeczywistości oraz obejrzeć 
film „Galileusz – potęga teleskopu”.

Mimo, iż był to dość krótki pobyt, to wzbudził ogromne 
zainteresowanie wśród uczniów.                       Maria Sikora
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Chróścińska „Kroszonka” uzyskała pełnoletność
ZS W CHRÓŚCINIE

W Zespole Szkół w Chróścinie już po raz osiemnasty 
odbył się Gminny Konkurs Kroszonkarski. Jak na 
„osiemnastkę” przystało,  w imprezie wzięła udział re-
kordowa liczba uczestników. 

Przez ponad 2 godziny z podziwu godną cierpliwością 
59 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu na-
szej gminy drapało, wytrawiało octem, oklejało i zdobiło 
woskiem jajka wielkanocne. 

Efekty pracy młodych artystów były wspaniałe i za-
chwyciły Jury, któremu przewodniczyli: etnograf z Mu-
zeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach p. Bogdan Jasiński 
oraz dyrektor GOKiR w Dąbrowie p. Zbigniew Janowski. 
Patrząc na zaangażowanie w pracę, profesjonalizm, a tak-
że na stale rosnącą liczbę młodych ludzi biorących udział 
w chróścińskiej „Kroszonce” można z dumą stwierdzić, że 
w naszej gminie tradycja nie ginie.       Krystian Iwański
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W szkole w Naroku witano wiosnę na zielono
PSP W NAROKU

21 marca jak co roku powitaliśmy Panią Wiosnę. Tego-
roczny pierwszy dzień wiosny został okrzyknięty przez 
Samorząd Uczniowski „Dniem Zielonych Ubrań”. 

Ten dzień rozpoczął się od spotkania z pszczelarzem 
panem Maciejem Winiarskim, który opowiadał o historii 
pszczelarstwa oraz o życiu i zwyczajach pszczół. Dowiedzie-
liśmy się, jak wygląda praca w pasiece, jakie techniki stosuje 
się do uzyskiwania miodu, które rośliny są miododajne, jak 
wykorzystuje się produkty pszczelarskie w medycynie ludo-
wej oraz jak zbudowane są ule.  Podczas spotkania  zapre-

zentowano nam  tradycyjne narzędzia i sprzęty pszczelarskie, 
których działanie mogliśmy poznać bliżej. Wszyscy z zainte-
resowaniem obejrzeli i wysłuchali prezentacji przedstawionej 
przez pana Winiarskiego.  

Po krótkiej przerwie  na scenie mogliśmy podziwiać naj-
większe talenty uczestników szkolnego programu „Mam 
talent”. Występy naszych kolegów były naprawdę uda-
ne i dobrze przez nich przygotowane, dlatego dziękuje-
my im za zaangażowanie i uświetnienie tego dnia.  Im-
prezę zakończono wspólnym pamiątkowym zdjęciem.                                                                                           
                                     Izabela Buhl i Paulina Kijowska

Warsztaty w Żelaznej
Czy można przez 3 godziny nie korzystać 
z telefonu komórkowego bądź komputera? 
Okazuje się, że tak. Przez ten czas można 
wykonać coś fajnego i przyjemnie spędzić 
czas. 

W sobotę 25 marca 2017 Gertruda Ledwig 
i Monika Wittek zorganizowały w Żelaznej 
warsztaty wielkanocne ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Podczas warsztatów przeprowadzona 
została pogadanka i dyskusja na temat: Zapo-
biegania narkomanii i uzależnienia od korzy-
stania z komputerów i komórek. Uczestnikami 
warsztatów były dzieci z mamami lub babcia-
mi. Każdy z uczestników miał możliwość wy-
konania ozdób świątecznych. Była to okazja 
do miłego spędzenia sobotniego popołudnia.
            Monika Wittek
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Jubielusz w Chróścinie

W tym roku szkolnym przypada 30-lecie istnienia Publicznego 
Przedszkola w Chróścinie. W związku z tym co miesiąc orga-
nizujemy dla dzieci ciekawe atrakcje i wydarzenia. Od paź-
dziernika odbyło się już spotkanie z robotami, koncert pieśni 
patriotycznych oraz pieśni adwentowych w wykonaniu zespo-
łu Camerton.

W styczniu świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka, kolędując 
z zespołem Camerton w kościele w Chróścinie. Zespół zaśpiewał 
kolędy tradycyjnie, po góralsku i w języku ukraińskim. Przed-
szkolaki wzięły czynny udział w koncercie, śpiewając wspólnie 
z zespołem kolędy oraz recytując przygotowane na tę okazję wier-
sze i życzenia. W drugiej części koncertu wystąpili absolwenci 
przedszkola, prezentując swoje talenty wokalne oraz grę na instru-
mentach: organach, flecie, skrzypcach, akordeonie i saksofonie. 
Życzenia obecnym na koncercie Babciom i Dziadkom, Opom 
i Omom oraz zaproszonym seniorom złożyli Ksiądz Proboszcz 
i Pani Dyrektor. 

Kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w związku z obcho-
dami naszego jubileuszu był pokaz tańca towarzyskiego prezen-
towany przez parę tancerzy z Akademii Tańca Maestro w Opolu. 
Koordynatorem i prowadzącą to spotkanie była pani Magdalena 
Ziober, mama naszego przedszkolaka. Dzieci mogły podziwiać 
tancerzy w tańcach standardowych: w walcu angielskim i wie-
deńskim, fokstrocie, w tangu i quick stepie, oraz w tańcach laty-
noamerykańskich: cha-chy, pasodoble, sambie i rumbie. Dzieci 
zachwyciły również stroje prezentowane przez tancerzy. Dzięki 
uprzejmości pani Magdy przedszkolaki mogły się zmierzyć z nie-
którymi krokami prezentowanych tańców. Dzieci chętnie podjęły 
się tego wyzwania. Było to mile spędzone popołudnie, które upły-
nęło nam w rytmach wesołej i skocznej muzyki.

W ostatni dzień marca gościliśmy w przedszkolu Opolskie 
Bractwo Rycerskie. Rycerze uczyli przedszkolaki strzelać z łuku 
do tarczy, co odważniejsi mogli spróbować rzucać nożami do celu. 
Dzieci poznały również starodawną metodę pozyskiwania papie-
ru. Nasi wychowankowie wykonywali piękne prace plastyczne, 
wykorzystując w tym celu gęsie pióra. Dla chętnych rycerze przy-
gotowali zbroję i miecze, a także urządzili mini-turniej rycerski. 
Na „polu walki” stanęli nie tylko chłopcy, ale dziewczynkom rów-
nież ta atrakcja sprawiła wiele frajdy. A po wszystkich wyczynach 
mogliśmy spróbować serwowanych przez rycerzy podpłomyków 
wypiekanych na prawdziwym ognisku. Był to czas, który na długo 
zapadnie nam w pamięci.

A przed nami jeszcze warsztaty zumby z instruktorką, a później 
finał naszych obchodów, czyli festyn z okazji jubileuszu 30-lecia 
istnienia naszego przedszkola. Mamy nadzieję, że pogoda nam do-
pisze i będziemy się świetnie bawić.                             A. Iwańska

Dominika Bernhard 
- młody talent poetycki

PG W ŻELAZNEJ

Już po raz siedemnasty w Publicznym Gimnazjum w Żela-
znej odbył się Wojewódzki Konkurs Poetycki „Złote Pióro”. 
Niezmiernie miło nam poinformować, że tegoroczną laure-
atką konkursu została uczennica miejscowego gimnazjum 
Dominika Bernhard, której przypadły tytuł „Młodego Talentu 
Poetyckiego” oraz Nagroda Wójta Gminy Dąbrowa - wieczne 
pióro z grawerem. Serdecznie gratulujemy! Czytelników za-
praszamy do lektury zwycięskiego utworu.             (red)

Dominika Bernhard

Z prośbą…

Budzimy się wczesną porą,
słodki zapach poranka puka delikatnie w okiennice.
Podróż w czasie się rozpoczyna.

Złoty rydwan Heliosa wyruszył.
A ty przyglądaj mu się!
Biegnij za nim, ścigaj,
aby go nie zgubić.

Zeus pilnuje porządku poranka,
wszystkie nocne zwierzęta kładą się spać,
a dzienne stworzenia ożywają od nowa.

Biegnij Artemido!
Zwierzęta się lękają.
Upoluj dla nas cenne zdobycze dnia!

Posejdonie,
otulaj ziemie nasze niczym aksamitny szal cesarskie skóry.
Przykryj zaginione wyspy Atlantydy,
ubierz opuszczone wybrzeża we wzburzone fale i słoną pianę.

Ikarze, rozpłyń nas w marzeniach przyszłości,
daj nam szansę zatonąć w głębinach naszych serc.

Ateno, daj nam mądrość umysłu,
wzbudź pragnienie zdobycia obfitej wiedzy.
Niech wyrośnie w nas wiśnia gorejącej mądrości.

Uratuj nas, Prometeuszu, od piekielnego gniewu bogów.
Podziel się z nami hojnością twej duszy tak jak ogniem dla ludzko-
ści.

Puszko Pandory,
nie otwieraj się nigdy,
bo świat nie jest zły,
życie umie kochać i szanować.
Zostań jako przestroga wrogich serc.

I tak złoty rydwan przemknął przez cały świat,
od początku życia aż po śmierci kres…
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Koncert na Dzień Matki
22 maja (poniedziałek) Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie z okazji 
zbliżającego się Dnia Matki zaprasza na 
koncert duetu Łukasz Nowak - Marcin Sno-
kowski. 

W programie występu znajdą się ponad-
czasowe pieśni największych bardów ostat-
niego stulecia: Bułata Okudżawy, Jaromira 
Nohavicy, Włodzimierza Wysockiego i wielu 
innych. Wirtuozerskie aranżacje instrumental-
nych kompozycji klasyków. To także autorski 
program piosenek Łukasza Nowaka, uznany 
przez publiczność w kraju i za granicą. 

Profesjonalizm muzyków w połączeniu 
z ich niezwykłymi osobowościami sceniczny-
mi gwarantuje najwyższy poziom artystyczny 
każdego koncertu. Świadczą o tym dziesiątki 
występów zarówno na małych, jak i wielkich 
prestiżowych scenach w całej Polsce. 

Łukasz Nowak: wokalista, gitarzysta, au-
tor tekstów. Założyciel i lider zespołu Caryna. 
Aktywnie działa w nurcie piosenki studen-
ckiej, laureat wielu ogólnopolskich festiwali 
piosenki. Koncertował m.in. w Niemczech, 
Holandii, Szwecji, Hiszpanii.

Marcin Snokowski: absolwent wydziału 
instrumentalnego Akademii Muzycznej w Ło-
dzi w klasie akordeonu. Laureat wielu konkur-
sów. m.in.: II nagrody w „Citta di Castelfidar-
do” we Włoszech w kategorii zawodowej oraz 
I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Akor-
deonowym w Chełmie. Nagrywał muzykę do 
filmów m.in. „Edi” i „Mistrz” w reż. Piotra 
Trzaskalskiego.

Koncert odbędzie się w Sali w Ciepielowi-
cach. Szczegóły na plakatach.                 gokir

PROŚBA O WSPARCIE FINANSOWE

IX Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną ZAMCZYSKO
Jeśli nie jest Ci obojętny rozwój polskiej kultury, 
chcesz wesprzeć lokalną działalność, pragniesz pro-
mować swoją firmę – skontaktuj się z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Dąbrowie i miej 
realny wpływ na to, co dzieje się w Twojej okolicy.

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
I REKREACJI W DĄBROWIE

ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa

www.gokir.pl     tel.774026449

Nr konta: BGK Oddział w Opolu 
87 1130 1219 0026 3122 1720 0001


