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Konkursy „AKTYWNA WIEŚ” i „MOJA ZAGRODA” 2017
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie w imie-
niu Wójta Gminy Dąbrowa ogłasza konkursy: „Aktywna 
wieś” oraz „Moja zagroda”. 

Nadrzędnym celem konkursu „Aktywna wieś” jest wyło-
nienie sołectwa z terenu gminy, w której mieszkańcy w naj-
większym stopniu angażują się w działania swojej miejsco-
wości oraz dbają o jak najlepszy jej wizerunek. W przypadku 
konkursu „Moja zagroda” nagradzane będą posesje wyróż-
niające się największymi walorami estetycznymi i przyrod-
niczymi. 

W konkursach mogą wziąć udział mieszkańcy oraz sołe-
ctwa, z wyjątkiem laureatów I miejsc w danej kategorii w roku 

2016. Na zwycięzców czekają nagrody: w konkursie „Aktyw-
na wieś” odpowiednio 3, 2 i 1 tysiąc złotych (w postaci bo-
nów zakupowych) za miejsce na podium, w konkursie „Moja 
zagroda” wartość nagród (bony zakupowe) to: 500, 400, 300 
złotych (za miejsca 1-3) oraz 200 i 100 złotych w przypadku 
przyznania przez komisję konkursową wyróżnień.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Oceny nadesłanych 
zgłoszeń dokona komisja na przełomie lipca i sierpnia. O ter-
minie wizyty komisji konkursowej każdy uczestnik zostanie 
powiadomiony z tygodniowym wyprzedzeniem. Ogłoszenie 
wyników oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 
podczas dożynek gminno-parafialnych.                         gokir     

W zeszłym roku komisja konkursowa pierwsze miejsce w „Mojej 
zagrodzie” przyznała gospodarstwu państwa Hylów z Mechnic.

Ciepielowice - najaktywniejsze sołectwo w 2016 roku.

Regulaminy konkursów określa Zarządzenie nr SEK.0050.67.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 czerw-
ca 2016r. w sprawie organizacji konkursów „Moja Zagroda” oraz „Aktywna Wieś”, które można pobrać ze 
strony internetowej Urzędu Gminy: http://gminadabrowa.pl.

KOMUNIKAT

Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie informuje odbiorców wody, że w terminie: 
od 19.06.2017 r do 23.06.2017 r.

PRZEPROWADZONE BĘDZIE OKRESOWE PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
zaopatrującej w wodę Gminę Prószków, Gminę Komprachcice i Gminę Dąbrowa

Płukanie ma na celu poprawę jakości wody. Wykonywane płukanie spowoduje czasowe obniżenie ciśnie-
nia wody w sieci wodociągowej oraz pogorszenie jakości wody, które może być odczuwalne w całej sieci 
wodociągowej. 

Za związane z tym utrudnienia przepraszamy.
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Zbigniew Janowski nomino-
wany do Złotej Spinki 2017

18 maja 2017 roku obradująca w siedzibie NTO kapitu-
ła przyznająca Złote Spinki zdecydowała o nominowa-
niu Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
w Dąbrowie Zbigniewa Janowskiego do otrzymania 
Złotej Spinki w kategorii Kultura i nauka. Ostateczny 
werdykt zostanie podany do wiadomości publicznej 7 
czerwca podczas uroczystej gali Złotej Spinki w Cen-
trum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu i dopie-
ro wówczas dowiemy się, w czyje ręce trafi statuetka. 
Serdecznie gratulujemy nominacji!                         (red)

Nowe taryfy za odprowadzanie ścieków
 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
w Prószkowie,  ul. Daszyńskiego 13a 

ogłasza obowiązujące w Gminie Dąbrowa 
od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.05.2018 r. 
taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków 

Odprowadzanie ścieków: brutto 

- opłata za odebrane ścieki: 
dla dostawców grupy 1   7,45 zł/m3 
dla dostawców grupy 2  12,58 zł/m3 

- opłata abonamentowa: 
dla dostawców grupy 1 (wodomierz główny) 2,38 zł/m-c 
dla dostawców grupy 2 (wodomierz główny)  2,38 zł/m-c 

dla dostawców grupy 1 
 (wodomierz mierzący wodę bezpowrotnie zużytą) 2,38 zł/m-c 

dla dostawców grupy 2 
(wodomierz mierzący wodę bezpowrotnie zużytą)  2,38 zł/m-c 

Grupa 1 – dostawcy dostarczający ścieki o charakterze bytowo-komunalnym  

Grupa 2 – dostawcy dostarczający ścieki o charakterze przemysłowym 

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących posiadaniu 
przedsiębiorstwa 

koszt przeprowadzenia prób technicznych wykonanego przyłącza 
kanalizacyjnego (koszt odbioru) 116,09 zł 

  Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. 

Jak pokazuje powyższa tabela – nowe taryfy są nieznacznie wyższe w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost 
ceny wynika z faktu, że WiK Opole wprowadził nową cenę za hurtowe odprowadzenie ścieków do oczyszczal-
ni w Opolu, z której nasza gmina musi niestety korzystać.  
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MEMORIAŁ  DANUTY PANUFNIK

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ZS W CHRÓŚCINIE

Słowa „Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
Ks. Jana Twardowskiego zostały umieszczone jako 
motto na tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłej 
Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścinie - Danu-
cie Panufnik. Jednak nie tylko ona w chróścińskiej 
szkole przypomina o tej wyjątkowej osobie. W tym 
roku w dniach 19-20.05.2017 r. w Zespole Szkół 
w Chróścinie już po raz trzeci odbył się Memoriał 
Danuty Panufnik. 

Na dwudniowe zawody przybyło wiele znamieni-
tych osób, a wśród nich Marek Leja – Wójt Gminy Dą-
browa (fundator medali i pucharów), Janusz Staszow-
ski – Sekretarz Gminy Dąbrowa i Dyrektor GZEASiP 
w Dąbrowie, Zbigniew Janowski – Dyrektor GOKiR 
w Dąbrowie, radni gminy, dyrektorzy zaprzyjaźnio-
nych szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz bardzo duża 
grupa dzieci i młodzieży. Tak liczna obecność gości 
oraz młodych sportowców jest potwierdzeniem słów, 
które Krystian Iwański - Dyrektor Zespołu Szkół 
w Chróścinie skierował do zgromadzonych podczas 
swojego przemówienia: „Choć impreza nie ma charak-
teru ogólnopolskiego, nawet nie wojewódzkiego, to jej 
rangę stanowi wymiar znacznie szerszy – ogólnoludzki. 
Memoriał czci pamięć o wspaniałym człowieku, dyrek-
torze, pedagogu, a także sportowcu, jakim była nasza 
Pani Dyrektor”. 

Imprezę zaszczycił też swoją obecnością mąż Pani 
Dyrektor Stanisław Panufnik wraz z córką Patrycją. 
Trwające przez dwa dni różnorodne konkurencje odby-
wały się na będących dumą Zespołu Szkół w Chróścinie 
szkolnych obiektach sportowych - sali gimnastycznej 
i orliku. Sportowe zmagania przebiegały we wspania-
łej atmosferze, a postawa zawodników, zaangażowanie 
organizatorów i opiekunów to na pewno szczególny 
i najbardziej godny sposób uczczenia pamięci zmarłej 
Pani Dyrektor.                                       KI

Symboliczne rozpoczęcie pierwszego dnia Memoriału przez Patrycję Panuf-
nik i Janusza Staszowskiego.
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Inwestycje zwracają się – kolejne trofea sportowe dla Dąbrowy
ZS W DĄBROWIE

Uczennice i uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Dąbrowie wywalczyli mistrzowskie 
tytuły w Wojewódzkich Igrzyskach LZS 
Szkół Wiejskich w Minikoszykówce. 

Zaszczyt organizacji finałowych rozgry-
wek chłopców przypadł Zespołowi Szkół 
w Dąbrowie. 27 kwietnia do dąbrowskiej 
hali przyjechały zespoły z Korfantowa,  Iz-
bicka i Olszanki. Chłopcy po raz kolejny po-
kazali, że nie mają sobie równych. Wygrali 
wszystkie swoje spotkania, pokonując Kor-
fantów 32:7, Izbicko 32:3 i Olszankę 24:16. 

Rozgrywki finałowe w kategorii dziew-
cząt odbyły się w Praszce 28 kwietnia. Nasze 
młode koszykarki zmierzyły się z czterema 
zespołami. W pierwszym meczu pokonały 
rówieśniczki ze Strojca 25:4, rywalki z Da-
lachowa również musiały uznać wyższość 
Dąbrowy, ulegając 12:2. W ostatnim meczu 
dziewczęta z Izbicka zdołały tylko raz wrzu-
cić piłkę do kosza. Dąbrowianki zakończyły 
rywalizację z bilansem 65:8.

Regularnie na łamach miesięcznika in-
formujemy o sportowych sukcesach miesz-
kańców gminy Dąbrowa. Cieszy fakt, że 
obiekty sportowe spełniają swoją funkcję 
i przyczyniają się do tego, że wyczyny na-
szych szkół coraz częściej stają się tematami 
rozmów w środowiskach sportowych. 

Serdeczne gratulacje kierujemy w stronę uczniów i uczennic z dąbrowskiej 
szkoły, którzy godnie reprezentują naszą gminę w regionie. Gratulujemy i dzię-
kujemy również nauczycielom, w szczególności Bartłomiejowi Walków, któ-
rzy swoją pasję do sportu przekazują dzieciom.                 (red)
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Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej „ Mały Liść Dębu” 
PP W DĄBROWIE

Ponad 40 przyszłych piosenkarzy wzięło udział w VI 
Gminnym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej. „Mały 
Liść Dębu”. Festiwal Piosenki Przedszkolnej odbył 
się 18.05.2017 r. w świetlicy wiejskiej w Ciepielowi-
cach. Spotkanie po raz szósty zorganizowało Publicz-
ne Przedszkole w Dąbrowie. 

Na festiwalu zaprezentowało się ponad 40 wykonaw-
ców z sześciu przedszkoli z Gminy Dąbrowa. Wszystkie 
dzieci otrzymały dyplomy i upominki ufundowane przez 
Wójta Gminy Dąbrowa Marka Leję. 

Dyrektor Lucja Czerwińska podkreśliła, że celem fe-
stiwalu jest odkrywanie i rozwijanie w dzieciach ich wo-
kalnych talentów oraz popularyzowanie znanych i mniej 
znanych piosenek dla dzieci oraz stworzenie możliwości 
zaprezentowania twórczości muzycznej przez poszcze-
gólne placówki przedszkolne. 

Mali soliści byli bardzo przejęci przygotowaniami do 
występu. W przyszłości chcą być sławnymi artystami. 
Być może już za kilka lat będą to znane gwiazdy, które 
wydadzą kilkanaście płyt i będą występować z koncer-
tami po całym świecie.

Lista uczestników VI Gminnego Festiwalu Piosenki 
Przedszkolnej „Mały Liść Dębu”

Publiczne Przedszkole w Chróścinie: Mikołaj 
Leśniewski, Kamil Los, Bartosz Kluczny, Lena Wo-
zniak, Emilia Marciniak, Natalia Strzelczyk, Alek-
sandra Trzeciak, Magdalena Wiench, Aleksandra 
Nieckarz.

Dzieci przygotowały nauczycielki: Elżbieta Marcin-

•

kowska-Kowalik i Beata Ratajczak. 

Publiczne Przedszkole w Karczowie: Julia Olen-
der, Marta Cisowska, Zofia Kubicka.

Dzieci przygotowała nauczycielka: Magda Bucyk.

Publiczne Przedszkole w Naroku im. św. Franciszka 
z Asyżu: Karolina Kijowska, Patryk Knosala, Zu-
zanna Mazur. 

Dzieci przygotowały nauczycielki: Gizela Przybyła 
i Marzanna Grygorowicz.

Publiczne Przedszkole w Naroku O/Z w Żelaznej.
  
Dzieci przygotowała nauczycielka: Ewa Galus. 

Publiczne Przedszkole w Dąbrowie: Anna Homen-
da, Magdalena Sąsiadek, Anna Kwiatkowska, Nata-
lia Golas, Adrianna Siembida, Kamila Malińska, Ja-
goda Manecka-Popławska, Nadia Wareda-Szydełko, 
Bartosz Komorek, Jakub Siuzdak.

Dzieci przygotowały nauczycielki: Jarosława Letka, 
Krystyna Olender.

Publiczne Przedszkole w Dąbrowie O/Z w Prą-
dach: Hanna Rusnak, Konstanty Grzybek, Aleksan-
dra Kołtowska, Martyna Koziarska, Miłosz Śmigiel, 
Maciej Kuc, Nadia Filipek 

Dzieci przygotowała nauczycielka: Kamila Bąk.
Dyrektor PP w Dąbrowie Lucja Czerwińska

•

•

•

•

•
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Julian Iwański zwycięzcą konkursu języka angielskiego
ZS W DĄBROWIE

10 kwietnia 2017 r. odbył się etap finałowy Konkursu Ję-
zyka Angielskiego o Puchar Dyrektora Publicznego Lice-
um Ogólnokształcącego nr V w Opolu. 

Była to już 9. edycja tego konkursu. W imprezie w dwóch 
etapach wzięło udział ok. 250 gimnazjalistów z opolskich 
i podopolskich gimnazjów. Zespół Szkół w Dąbrowie repre-
zentowali trzej uczniowie - Jakub Marciniak (kl. IIIB), Julian 
Iwański (kl. IIIA) oraz Aleksander Kokot (kl. IIIA).

Etap finałowy składał się z dwóch części: pisemnej  oraz 
ustnej. W przerwie konkursowej rywalizacji został zorgani-

zowany dla gimnazjalistów wykład popularnonaukowy o Ka-
lifornii, który przygotowała pani mgr Małgorzata Nicieja, 
pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwer-
sytetu Opolskiego.

Do części finałowej zostało dopuszczonych 42 uczniów, 
natomiast do części ustnej konkursu zakwalifikowało się 
sześciu uczniów, w tym dwaj uczniowie Zespołu Szkół w Dą-
browie - Julian Iwański i Aleksander Kokot. 

Ostatecznie po części ustnej uczeń naszej szkoły Julian 
Iwański zajął I miejsce w konkursie .Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.      Stanisława Czerezdrecka

„Opolskie EDUKO 2017” – sporo atrakcji przed nami
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie z ra-
dością pragnie poinformować, że zgłoszony przez nie-
go projekt spotkał się z uznaniem komisji konkursowej 
i otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Opol-
skie EDUKO 2017”.

„Człowiek – to brzmi dumnie”, bo taki tytuł nosi ten pro-
jekt, realizowany będzie w partnerstwie z Zespołem Szkół 
w Chróścinie. Całość dotyczyć ma szeroko rozumianej tema-
tyki praw człowieka. W ramach działań uczniowie szóstych 
klas szkoły podstawowej i wszyscy gimnazjaliści skorzysta-
ją z warsztatów happeningowo-teatralnych prowadzonych 
przez zawodowego aktora. Każda klasa pod okiem fachowca 
przygotuje, a następnie zaprezentuje własny happening. 

Zaplanowano również warsztaty fotograficzne dla chęt-
nych. Ta oferta skierowana jest zarówno do uczniów, jak 
i dorosłych (rodziców, dziadków). Wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby wybrać się na takie zajęcia ze swoimi po-
ciechami, prosimy o kontakt z GOKiR i wpisanie się na 
listę. Uwaga - liczba miejsc na warsztaty fotograficzne jest 

ograniczona! Najlepsze zdjęcia każdego uczestnika warszta-
tów trafią na zorganizowaną przez nas wystawę, która będzie 
prezentowana w różnych miejscach naszej gminy. Zdjęcia te 
zostaną także wydane w formie albumu. 

Realizacja projektu rozpocznie się 26 maja. Tego dnia 
Zespół Szkół w Chróścinie odwiedzi profesjonalne kino 
z projekcją filmu. Będzie to przedpremierowy pokaz (polska 
premiera zaplanowana jest na czerwiec) francuskiego filmu 
„Nazywam się cukinia”. To godzinna animacja, która zosta-
ła obsypana nagrodami na najlepszych festiwalach na całym 
świecie (m.in. Złoty Cezar, Europejska Nagroda Filmowa;  
nominacje do Oskara i Złotego Globu). Filmem zachwycają 
się zarówno widzowie, jak i krytycy. Dzieci, młodzież i doro-
śli – po prostu wszyscy.

Oczywiście wszystkie atrakcje dla uczestników projektu 
dostępne są za darmo. Dodatkowo na organizowane przez nas 
w ramach projektu szkolenie zjedzie do Ciepielowic około 20 
animatorów kultury reprezentujących całe nasze wojewódz-
two. Sporo atrakcji przed nami, dlatego zachęcamy do uczest-
nictwa!                 gokir
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So klingt die Poesie - tak brzmi poezja
PSP W NAROKU

24 kwietnia 2017 roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Naroku była organizatorem kolejnego już Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego w Języku Niemieckim.

Do przesłuchań przystąpiło 22 uczestników z czterech szkół gminy Dą-
browa, którzy przybyli pod opieką swoich nauczycieli języka niemieckie-
go. Prezentowali oni teksty poetów śląskich tworzących poezję w języku 
niemieckim od klasyki do współczesności. Ocenie podlegały kultura sło-
wa, interpretacja, przekaz prezentowanych tekstów, dobór repertuaru oraz 
wrażenia artystyczne. Jury w składzie Maria Sikora, Ewa Jagiełło, Anna 
Dudek wyłoniło laureatów. 

Wszyscy uczestnicy konkursu  odebrali z rąk dyrektora p. Przemysła 
Gajosa oraz organizatora konkursu p. Marii Sikory pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody. O słodki poczęstunek zadbała Rada Rodziców.

Jak co roku gościnnie z programem artystycznym w języku niemieckim 
wystąpiły przedszkolaki PP im. Świętego Franciszka z Asyżu w Naroku.

Maria Sikora

Kategoria klas I – III szkoły podstawowe

I miejsce Luiza Gonsior ZS Chróścina
II miejsce Emilia Gaida PSP Narok
III miejsce Ines Lazinka  ZS Chróścina
Wyróżnienie Oliwer Pek PSP Narok

Kategoria klas IV - VI szkoły podstawowe

I miejsce Małgorzata Komor PSP Narok
II miejsce Izabela Buhl PSP Narok
III miejsce Bianka Sosna ZS Chróścina

Kategoria gimnazja

I miejsce Agata Swora PG Żelazna
I miejsce Dominika Halicka PG Żelazna 
II miejsce Kinga Prudlik PG Żelazna
III miejsce Wojciech Kotynia ZS Dąbrowa

WYNIKI KONKURSU
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EDUKACJA

Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów

Od września 2016 r. w Zespole Szkół w Dąbrowie realizowany 
jest projekt „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymen-
tów”. Projekt ten realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IX 
– Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształ-
cenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów i nauczycieli publicz-
nych szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 4 gmin (Krapko-
wice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa) oraz 2 szkół podstawowych 
niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonych 
przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae (Opole, Tarnów Opolski) 
mieszczących się w granicach Aglomeracji Opolskiej, prowadzących 
kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczo-
wych przez uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompe-
tencji przez nauczycieli po zakończeniu udziału w projekcie. 

Dla uczniów mają miejsce (lub odbędą się w kolejnym roku szkol-
nym): warsztaty kreatywnego uczenia się, zajęcia z języka angiel-
skiego, warsztaty matematyczno-logiczne, warsztaty przyrodniczo 
– eksperymentalne, warsztaty biologiczno – chemiczne, zajęcia lo-
gopedyczne, warsztaty grupowego doradztwa edukacyjno – zawodo-
wego, warsztaty programowania, warsztaty z robotyki oraz warsztaty 
grafiki komputerowej. 

Poprzez różnorodność tematyki zajęć niewątpliwie poszerzona 
została oferta edukacyjna szkoły. Dodatkowe zajęcia realizowane są 
poza lekcjami i poza szkołą poprzez atrakcyjne wyjazdy w miejsca 
edukacji bezpośredniej. Uczniowie szkoły podstawowej w miesiącu 
marcu udali się do Planetarium w Centrum Nauk Kopernik w War-
szawie, natomiast w lutym gimnazjaliści w Centrum Nauk Kopernik 
uczestniczyli w zajęciach w laboratorium fizycznym i chemicznym 
oraz w pracowni robotycznej. Oba wyjazdy z pewnością były dla ucz-
niów inspiracją do kontynuowania edukacji w kierunku naukowym 
i zafascynowały uczniów formami eksperymentalnymi. Podczas war-
sztatów w szkole wykorzystywany jest również sprzęt/narzędzia TIK. 
Szkoła bardzo dobrze została doposażona w pomoce dydaktyczne, 
które wykorzystywane są również w codziennej pracy z dziećmi i mło-
dzieżą. Uczniowie klas 3 gimnazjum mieli doskonałą okazję poznać 
zagadnienia dot. wyboru ścieżki zawodowej, poprawić motywację do 
podejmowania dalszych działań edukacyjnych oraz postaw niezbęd-
nych do funkcjonowania na rynku pracy.

Poszerzenie oferty edukacyjnej to również dodatkowe wsparcie dla 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w procesie indywi-
dualizacji, a dla nauczycieli – podniesienie kompetencji i kwalifikacji 
poprzez doskonalenie metod pracy z uczniem o zróżnicowanych po-
trzebach edukacyjnych. Dzięki projektowi nauczyciele mogli podjąć 
studia podyplomowe lub uczestniczyć w  warsztatatach. Reasumując, 
korzyści z realizacji projektu „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzo-
wie eksperymentów” mają wszyscy: system edukacji, szkoła, ucz-
niowie i nauczyciele.       Anna Staszowska, Renata Planert-Palak

ZS W DĄBROWIE
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„Liść Dębu” wkroczył w wiek dojrzały
ZS W DĄBROWIE

XVIII raz w auli Zespołu Szkół w Dąbrowie odbył się Wo-
jewódzki Festiwal Artystyczny „Liść Dębu”. W dniach 
12-13 maja dąbrowska scena wypełniła się młodymi 
ludźmi, którzy umiłowali sobie śpiew. W ciągu dwóch 
dni jury przesłuchało ponad 300 wokalistów z terenu 
województwa opolskiego.    

Historia festiwalu sięga roku 2000, kiedy to Barbara Le-
wandowicz i Dorota Słomka zainicjowały przedsięwzięcie, 
które od razu spotkało się z dużym zainteresowaniem osób 
chcących zaprezentować swoje umiejętności wokalne szer-
szej publiczności. 

Od 2007 roku nad imprezą czuwają Dorota Słomka, Hu-
bert Labusga oraz Małgorzata Kownacka-Rusnak. 

Festiwal ma charakter wojewódzki i został w 2005 roku 
wpisany w kalendarium konkursów Kuratorium Oświaty 
w Opolu. Marszałek Województwa Opolskiego, Starostwo 
Powiatowe w  Opolu oraz  Towarzystwo Przyjaciół Opola 
objęli dąbrowski festiwal swoim patronatem.  Ponadto ini-
cjatywę wspierają Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja oraz 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbro-
wie Zbigniew Janowski.

Organizatorzy mogą liczyć także na wsparcie osób spo-
za sektora publicznego, którym serdecznie w tym miejscu 
dziękują. W tym roku w gronie sponsorów znaleźli się:

Maria Szeremeta - firma handlowo-usługowa „Lis” 
w Ciepielowicach,
Dorota Pieniacha - właścicielka apteki w Dąbrowie,
Jolanta i Zbigniew Utkowie z Siedlisk,
Firma Usługi Transportowe - Diter Piechota,

•

•
•
•

Radosław Nieckarz - piekarnia Dąbrowa,
Barbara Jeleń - butik „Barbary” w Niemodlinie,
Roman Kaszuba - właściciel sklepu spożywczego w Dą-
browie,
Barbara i Ryszard Gaczkowscy z Siedlisk,
Jarosław Szymaczewski - sklep w Ciepielowicach,
Bank Spółdzielczy w Brzegu, oddział w Dąbrowie,
Dariusz i Maja Grelowie z Dąbrowy,
Cecylia Mazur z Ciepielowic,
Barbara Kot - Restauracja Dąbrowianka.

Główne trofeum festiwalowe stanowią statuetki „Liść 
Dębu” – nagrody, które oddają charakter regionu, a jedno-
cześnie promują naszą miejscowość na terenie całego woje-
wództwa. 

W tegorocznej edycji festiwalu wzięło udział 55 solistów, 
13 duetów i 18 zespołów z terenu Opolszczyzny: Brzegu, 
Pawłowiczek, Opola, Ozimka, Krapkowic, Popielowa, Li-
sięcic, Łosiowa, Namysłowa, Niemodlina, Gosławic, Grod-
kowa, Raszowej, Dobrzenia Wielkiego, Nysy, Skoroszyc, 
Grabiny, Wołczyna i oczywiście z Dąbrowy.

Wykonawcy (soliści, duety i zespoły) prezentowali się 
w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III SP, IV-VI SP oraz 
I-III gim. W odrębnych kategoriach wystąpili artyści z do-
mów kultury. Jury oceniało dobór repertuaru, dykcję i emi-
sję głosu, intonację, interpretację piosenki i ogólny wyraz 
artystyczny. Wśród oceniających w tegorocznej odsłonie 
festiwalu znaleźli się: Wiesława Pośpiech, Kornelia Thiel, 
Zbigniew Janowski, Katarzyna Wybraniec, Maria Przebin-
dowska, Katarzyna Kaczmarczyk, Robert Rutowicz oraz 
Linda Wencel.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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LAUREACI

SOLIŚCI

Kategoria klas I-III SP
1. Martyna Olchawa, SP 3 Nysa
2. Zofia Chyra, ZSP Gosławice
3. Maria Mykita, PSP 2 Opole

Wyróżnienia: 
Aurelia Miosga, ZSP Gosławice
Lena Miążek, PSP 2 Opole

Kategoria Domy Kultury I-III SP
1. nie przyznano
2. Samanta Miensok, Prószków
3. nie przyznano

Kategoria klas IV-VI SP
1. Hanna Szkudlarek, SP 3 Namysłów
2. Julia Kler, ZSP  Gosławice
3. Katarzyna Kierpal, SP 3 Ozimek

Wyróżnienia: 
Julia Kuś, ZS Skoroszyce
Julia Żełudkowska, ZS Lisięcice                  

 
Kategoria Domy Kultury IV-VI SP

1. nie przyznano
2. Wiktoria Burzec, OK Niemodlin
3. Hanna Kotula, GOKiR Dąbrowa

Kategoria klas I-III gimnazjum
1. Damian Lis, PG 4  Brzeg
1. Jessica Stellmach, PG 7 Opole
1. Julian Iwański, ZS Dąbrowa
2. Zuzanna Azorkiewicz, ZS Skoroszyce
3. Aleksandra Ryszka, GLZS Wołczyn
3. Maria Grądow, PG 7 Opole

Wyróżnienia: 
Maciej Drzazga, ZGSP Pawłowiczki

Kategoria Domy Kultury I-III gim.
1. Anna Bobola, CKTiR Popielów
2. i 3. nie przyznano

Wyróżnienia: 
Zofia Martyniszyn, Studio Piosenki 
„Wielokropek” Wołczyn
Milena Łyga, MDK w Opolu

DUETY

Kategoria klas I-III SP
1. nie przyznano
2. Justyna Kowalczyk i Patryk Pacek,   
    PSP 3 Brzeg
2. Julia Kowalska i Zofia Krupa, PSP 1 
    Brzeg
3. nie przyznano

Kategoria klas IV-VI SP
1. Paweł Bazal i Grzegorz Frątczak-    
    PSP nr 3 Brzeg
1. Lena i Nadia Jachymek, ZSS Krap-      
    kowice

•
•

•
•

•

•

•

2. nie przyznano
3. nie przyznano

Wyróżnienie: 
Olga Mikołajczyk i Katarzyna Kos-
mala, PSP 3 Namysłów

Kategoria klas IV-VI SP Domy Kultury
1. nie przyznano
2. Patrycja Seredyka i Dominika Taboł, 
    GOKiR Dąbrowa
3. nie przyznano

Kategoria klas I-III gimnazjum
1. Maja Czerepanak i Natalia Nowak,   
    PG 1 Ozimek
2. Wiktoria Malik i Julia Mikuliszyn, 
    ZGSP Pawłowiczki
3. Justyna Gaczkowska i Magdalena 
    Mazur, ZS Dąbrowa

Kategoria klas I-III gimnazjum Domy 
Kultury

Wyróżnienia: 
Duet Wokalny WIZJA, GOK Do-
brzeń Wielki

ZESPOŁY

Kategoria klas I-III SP
1.  Jedyneczki, PSP 1 Brzeg
2.  Allegro, ZS Dąbrowa
3.  Małe Nutki, GZS Ozimek

Wyróżnienie: 
Allegro, PSP nr 3 Brzeg

Kategoria klas IV-VI SP
1.  Gama, PSP 4 Namysłów
2.  Cantare 1, ZGSP Pawłowiczki
3. Kwartet Wokalny, NSP Grabina

Wyróżnienie:
Nutki, PSP 3 Ozimek

Kategoria klas IV-VI SP Domy Kultury
1. nie przyznano
2. Studio Piosenki Juniorki, Popielów
2. Zespół Wokalny FRELKI, GOK Do-
    brzeń Wielki
3. nie przyznano

Kategoria klas I-III gimnazjum
1. Cantare 2, ZGSP Pawłowiczki
2. My, PG nr 1 Ozimek
3. Kaprys, ZS Dąbrowa

Kategoria klas I-III gimnazjum Domy 
Kultury

1. nie przyznano
2. Studio Piosenki Seniorki, SCKTiR 
    Popielów
3. nie przyznano

•

•

•

•

Nagrody pozaregulaminowe

Nagroda Wójta Gminy Dąbrowa: 
Jedyneczki, PSP 1 Brzeg 

Nagroda Dyrektora GOKiR 
w Dąbrowie: Hanna Szkudlarek, 
SP  3  Namysłów

Nagroda „Malowany Ptak” TPO: 
Paweł Bazal i Grzegorz Frątczak,   
PSP 3 Brzeg

Nagroda  Starosty Opolskiego: 
Maja Czerepanak i Natalia Nowak, 
PG 1 Ozimek

Nagroda Marszałka Wojewódz-
twa: Damian Lis, PG 4 Brzeg    

          
Osobowość Festiwalu przyznana 
przez Filharmonię Opolską:  

       Damian Lis, PG 4 Brzeg

Impreza nosi miano festiwalu artystycz-
nego, gdyż towarzyszy jej rokrocznie kon-
kurs plastyczny – „Impresje muzyczne”, 
w ramach którego uczniowie uzdolnieni 
plastycznie mają szansę zaprezentować 
swoje talenty, wykonując prace będące ilu-
stracjami wybranych przez siebie utworów 
muzycznych.  

W tym roku na konkurs wpłynęło 48 
prac, które wyróżniał wysoki poziom arty-
styczny. Uczniowie wykazali się  kreatyw-
nością i w oryginalny sposób zinterpreto-
wali tematy tegorocznych impresji. Wśród 
nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się 
uczniowie ZS w Dąbrowie: Aleksandra Ku-
likowska, Kinga Nowak, Hanna Waś, Maja 
Koziołek, Bianka Walków, Zuzanna Gasek, 
Maciej Kulikowski oraz Wojciech Diduch. 

Organizatorzy festiwalu dziękują za 
okazaną pomoc wszystkim osobom zaanga-
żowanym  w przedsięwzięcie, szczególnie 
nauczycielom i uczniom ZS w Dąbrowie. 

Kierownictwo Artystyczne Festiwalu

•

•

•

•

•

•
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PROŚBA O WSPARCIE FINANSOWE

IX Dąbrowskie Spotkania 
z Poezją Śpiewaną ZAMCZYSKO

Jeśli nie jest Ci obojętny rozwój polskiej kultury, chcesz 
wesprzeć lokalną działalność, pragniesz promować 
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 Dąbro-
wa

www.gokir.pl     tel.774026449

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

 

 
Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. 

Stacja Inseminacyjno-Hodowlana w Karczowie 
 

SERDECZNIE ZAPRASZA 
 

do odwiedzenia naszego stoiska podczas 
 

OPOLAGRY 
  

w dniach: 9-11 czerwca 2017 r. w Kamieniu Śląskim. 
 

Szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału:  
 

dnia 10 czerwca w: 
 

 wycenie bydła mlecznego (10.00-13.00).  
 

dnia 11 czerwca w: 
 

 pokazie championów (12.00-13.30),  
 losowaniu nagrody głównej – cieliczki hodowlanej (13.00),  
 pokazie Młodego Hodowcy (13.15).  

 
Dodatkowo dla dzieci zostało przygotowanych wiele atrakcji, m.in.:  
 

 konkurs „Baw się razem z nami – pomaluj wielką krowę”,  
 wystawa prac i rozstrzygnięcie konkursu „Krowa na wakacjach”.  
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RODZINNY DZIEŃ DZIECKA 
połączony z zawodami wędkarskimi dla najmłodszych 

 

4 CZERWCA 2017 R. 
 

początek zawodów o godz. 930 na „dąbrowskich gliniakach”, 

a od godz. 13 rozpoczynamy festyn przy OSP w Dąbrowie 
Serdecznie zapraszamy! 

W programie dużo wspaniałej zabawy! 
 

1 czerwca (czwartek)

Wszystkie szkoły i przedszkola gminy Dąbrowa 
– dla każdego coś miłego: pikniki, zawody sporto-
we, wycieczki do zoo, wycieczki do parku rozrywki, 
ogniska, podchody i wiele różnych atrakcji.

3 czerwca (sobota)

Chróścina – Szkoła Podstawowa: od 15:00 Dzień 
Otwartych Drzwi.
Wycieczka rodzinna w Karkonosze (organizator 
GOKiR Dąbrowa).

4 czerwca (niedziela)

Narok – Szkoła Podstawowa: od 14:00 Festyn Ro-
dzinny (pokazy strażackie, pokazy robotów, prze-
jażdżki bryczką, zawody sportowe).

•

•

•

•

Czerwcowe atrakcje dla dzieci


