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Wielki Jacek Chochorowski
W dniach 3-4 czerwca Jacek Chochorowski wywalczył dwa srebr-
ne medale na Mistrzostwach Polski w Wielobojach. Pierwsze srebro 
w kategorii seniorów, drugie w klasie mężczyzn do lat 23. Regular-
nie informujemy o sukcesach mieszkańców gminy Dąbrowa, których 
w ostatnim czasie nie brakuje. Wielokrotnie pisaliśmy o poczynaniach 
sportowych Jacka Chochorowskiego. Tym razem mieszkaniec naszej 
gminy dwukrotnie stanął na drugim miejscu podium MP w Krako-
wie.

Ciężka praca zawodnika i długie przygotowania pod okiem trenera 
Jerzego Żyżyka sprawiły, że Chochorowski pobił swój rekord życiowy, 
uzyskując 7041 pkt., i wywalczył tym samym klasę mistrzowską w wie-
loboju.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Jacek wygrał 4 z 10 konkurencji, 
ustanawiając przy tym kilka rekordów życiowych w poszczególnych dy-
scyplinach wielobojowych: skoku w dal – 6,96 m, rzucie dyskiem – 40,58 
m, skoku o tyczce – 4,10 m, rzucie oszczepem – 52,17 m.

Serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu i życzymy przy tym wy-
trwałości w dążeniu do celu oraz zdrowia!       (red)

W Karczowie powstaje długo oczekiwany chodnik
KARCZÓW

Zarząd Dróg Powiatowych rozpoczał długo oczekiwaną budowę chod-
nika przy ulicy Dąbrowskiej. Inwestorem budowy w 100% jest Powiat 
Opolski-Ziemski, zaś projekt został sfinansowany w roku 2014 przez 
Gminę Dąbrowa. Głównym wykonawcą budowy chodnika jest firma 
P.U.H. Domax z Bronowa (przetarg przeprowadzony przez Zarząd 
Dróg Powiatowych).

Budowa chodnika związana jest z szeregiem innych działań, m.in.:
rozbiórką elementów drogowych betonowych i kamiennych – obrzeży, 
krawężników, ścianek czołowych przepustów, nawierzchni z betonu, 
nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z kostki kamiennej, 
likwidacją i zabezpieczeniem wiaty przystankowej na czas robót, 
rozbiórką i likwidacją istniejących elementów kanalizacji deszczowej, 
wykopami pod nowy kolektor, studnie, studzienki ściekowe i przyka-
naliki, 
wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej, 
wymianą hydrantów pożarowych na nowe podziemne, 
przesadzeniem istniejących krzewów ozdobnych, 
ścinaniem samosiejek, 
oczyszczeniem rowów, przestawieniem słupów oświetlenia ulicznego.

Nowopowstały chodnik ma docelowo mieć długość ok. 800 metrów, 
a prace z nim związane powinny zostać ukończone do 31.08.2017 r.    (red)

•

•
•
•

•
•
•
•
•
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AKTUALNOŚCI
Plac zabaw w Żelaznej zaczyna służyć mieszkańcom

ŻELAZNA

W niedzielne popołudnie 4 czerwca poświęcono, a na-
stępnie otwarto plac zabaw w Żelaznej, którego budowa 
sfinansowana została ze środków funduszu sołeckiego. 
W przyszłym roku ma również pojawić się zewnętrzna si-
łownia.

Otwarcie i poświęcenie placu zabaw nieprzypadkowo 
zbiegło się z Dniem Dziecka. Rada Sołecka przygotowała dla 
swojego młodego pokolenia wiele atrakcji: malowanie twarzy, 
zajęcia z balonami czy możliwość próby swoich sił na ściance 
wspinaczkowej.                 (red)

W Prądach „rośnie” wiata
PRĄDY

W połowie maja w Prądach ruszyła realizacja przed-
sięwzięcia pn. „Budowa wiaty i wykostkowanie tere-
nu pod wiatą” finansowanego ze środków funduszu 
sołeckiego oraz dzięki prywatnym sponsorom. 

Obiekt ma służyć jako scena w czasie licznych fe-
stynów wiejskich i razem z powstałą już altaną z grillem 
i dobrze wyposażoną świetlicą – tworzyć miejscowe cen-
trum kulturalno-rozrywkowe. Na tym jednak nie koniec 
planów Rady Sołeckiej w Prądach. Wkrótce dowiemy się, 
co jeszcze powstanie w tym miejscu.                    (red)

Zdjęcia: Prądy – Nasz Mały Świat
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Rodzinnie w Naroku – festyn sołecki i Dzień Otwarty Szkoły
NAROK

Mieszkańcy Naroka i okolic nie mogli narzekać na nudę 
w niedzielne popołudnie czwartego czerwca. Społeczność 
szkolna i Rada Sołecka zadbali o to, by każdy znalazł coś 
dla siebie. 

Imprezę rozpoczął występ wiejskiej orkiestry dętej. Na-
stępnie głos zabrał dyrektor szkoły Przemysław Gajos, któ-
ry przywitał przybyłych gości i zachęcił do dobrej zabawy 
w czasie festynu. Później przyszła pora na występy uczniów. 
Usłyszeliśmy pierwszoklasistkę Emilię Moszner, drugoklasi-
stów z wierszem „Koledzy”, a także piosenki w wykonaniu 
uczniów kl. III.  

Na scenie pojawił się również Tomasz Pek z gitarą, Pau-
lina Kijowska z utworem „Love story” oraz Szkolny Chór 
Stokrotki w piosence „Matka”. Program artystyczny zamy-
kały: Koncert Vivaldiego „Cztery pory roku” w wykonaniu 
uczennic kl. V i VI, przedstawienie pt. „Ananasy z IV klasy” 

przygotowane w ramach projektu „Młodzi Odkrywcy Sere-
tów Nauki” i aerobik zaprezentowany przez uczennice.

Bardzo miłą niespodzianką okazały się laurki, które dzieci 
po występach wręczyły swoim mamom.

Jako że festyn połączono z Dniem Otwartym Szkoły, przy-
byli goście mogli zwiedzać placówkę. W salce gimnastycznej 
uczniowie z Technikum Elektrycznego w Opolu przeprowa-
dzili pokaz robotów. W klasach czekały wystawy i pokazy 
prezentujące działania uczniów w ramach projektów „Kolek-
cjonerzy wiedzy i mistrzowie eksperymentów” oraz „Młodzi 
Odkrywcy Nauki”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Naroku przygotowała blok 
z pokazami strażackami. W czasie imprezy nie brakowało 
również zmagań sportowych. Do dyspozycji gości pozosta-
wała także bryczka z końmi, dmuchańce i bogato zastawiony 
bufet.           
                 (red)

Dotacja dla Chróściny. Coraz piękniej w Parku Dworskim
Chróścina

Stowarzyszenie Miłośników Chróściny  otrzymało od samorządu wojewódz-
twa dotację w wysokości 15 tyś. zł w ramach konkursu otwartego na najlep-
sze inicjatywy związane z 20-leciem Programu Odnowy Wsi. 

W dniach 15-16 lipca w Chróścinie odbędzie się „Święto Parku Dworskiego” 
i właśnie ta inicjatywa została doceniona przez komisję konkursową i wsparta do-
tacją (szczegóły imprezy na okładce).

W ostatnim czasie dzięki wsparciu Józefa Malika w Parku Dworskim posa-
dzono dwadzieścia 3-metrowych lip. Dosadzono także rododendrony i kwiaty. 
Niedługo mają pojawić się 
siedziska z drzewa. Strażacy 
z jednostki OSP Chróścina usu-
nęli szlam z dna zbiornika, by 
w upalne dni mieszkańcy mogli 
schłodzić swoje stopy. Pojawiła 
się również tablica upamiętna-
jąca Nagrodę Marszałka Wo-
jewództwa Opolskiego, którą 
otrzymała w 2015 roku Gmina 
Dąbrowa za „Najlepszą Prze-
strzeń Publiczną Województwa 
Opolskiego”.                 (red) Zdj.: Stowarzyszenie Miłośników Chróściny
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Koło PZW Dąbrowa dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
DĄBROWA

Nic nie sprawia większej radości od uśmiechu dziecka, 
więc pełni radości pragniemy podsumować wyniki za-
wodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka rozegranych 
w dniu czwartego czerwca na wodach Koła PZW w Dą-
browie.

Zawody zostały rozegrane w dwóch grupach: dzieci do lat 
10 oraz dzieci od 11 do 16 lat. W zawodach wzięło udział 
trzydzieścioro dzieci, a klasyfikacja przedstawia się następu-
jąco:

Grupa do lat 10: 

Miejsce 1: Nadia Gliniorz z wynikiem 4054 pkt.
Miejsce 2: Filip Czernia z wynikiem 2123 pkt.
Miejsce 3: Nikodem Kanaś wynikiem 113 pkt.

Grupa od 11 do 16 lat: 

Miejsce 1: Maksymilian Antonowski  z wynikiem  75 pkt.
Miejsce 2: Marcel Dworczak z wynikiem 53 pkt.
Miejsce 3: Mateusz Nowak wynikiem 33 pkt.

Wszyscy uczestnicy zawodów zostali obdarowani pamiąt-
kowymi medalami oraz upominkami wędkarskimi. 

•
•
•

•
•
•

Zarząd koła PZW Dąbrowa pragnie gorąco podziękować 
zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu szczęśliwych dzie-
ci wszystkim osobom, które swoją pracą przyczyniły się do 
organizacji tego wspaniałego wydarzenia. W szczególności 
podziękowania składamy sponsorom, którzy wsparli Zarząd 
Koła w organizacji Dnia Dziecka. Szczególne podziękowania 
składamy:

P.P.H.U. TRAWA - Trawniki Rolowane Mateusz Dajczak 
Autocentrum Kazimierz Gruntowski
Kol. Piotrowi Łazarzowi
Gruner Service 
Centrum Wędkarskiemu u Jarka 
Sklepowi Ogólnospożywczemu Roman Kaszuba
Kol. Krzysztofowi Kowalczykowi

Zarząd Koła Dąbrowa dziękuje również kol. Bogdanowi 
Partyce za ogromy wkład oraz wsparcie pracą i doświadcze-
niem w organizacji tak wspaniałej imprezy.

Dziękujemy również rodzicom i opiekunom dzieci biorą-
cych udział w zawodach za to, że mieli odwagę przybyć na 
zawody i pokazać swoim najmilszym radość płynącą z węd-
kowania. 

Korzystając z okazji, pragniemy zaprosić w szeregi Koła 
PZW Dąbrowa.           Paweł Sąsiadek

•
•
•
•
•
•
•

Wędkarskie popołudnie 
MECHNICE

4 czerwca Koło PZW Komprachcice na stawach w Mech-
nicach zorganizowało dla mieszkańców gminy Dąbrowa 
i Komprachcice zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. 
Na łowisku pojawiło się 39 młodych adeptów wędkarstwa. 

Dzięki wsparciu sponsorów zapewniono dzieciom nie-
zbędny do łowienia sprzęt, a także poczęstunek. Największą 
rybę zawodów złapał Filip Langner (lina o wadze 640 g).

Wyniki zawodów

W kategorii dziewczynek:
Miejsce 1: Magdalena Strzała
Miejsce 2: siostry Anastazja i Dominika Frydel
Miejsce 3: Emilia Urbanik.

W kategorii chłopców do 12 lat: 
Miejsce 1: Sebastian Singer
Miejsce 2: Filip Langner 
Miejsce 3: Szymon Czuba

W kategorii chłopców powyżej 12 lat: 
Miejsce 1: Kamil Puchała
Miejsce 2: Rysiek Bisowski
Miejsce 3: Adrian Jendraszek

Niestety gwałtowna burza, która przeszła w niedzielne po-
południe, zmusiła organizatorów do skrócenia czasu zawo-
dów.             (red)

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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Teatr – to brzmi fajnie!

Tomasz Stochniał - Aktor (dyplom Aktora Dramatu ZASP). 
Współpracował z teatrami w Krakowie, Radomiu i War-
szawie. Zagrał ponad 20 ról w zawodowym teatrze i kil-
kukrotnie pełnił funkcje asystenta reżysera (m.in. Adama 
Hanuszkiewicza i Andrzeja Zaorskiego). Od kilkunastu lat 
prowadzi warsztaty teatralne z młodzieżą gimnazjalną, li-
cealną i akademicką. „Wychował” kilku zawodowych ak-
torów. 

Projekt „Człowiek – to brzmi dumnie” realizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie w ramach 
grantu EDUKO 2017 to nie tylko działania performatyw-
ne, ale i szkoleniowe. 26 czerwca w godzinach 10.00-13.00 
w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach odbędą się warsztaty 
teatralne dla nauczycieli, animatorów, pedagogów i wszyst-
kich osób pasjonujących się teatrem. 

Prowadzącym warsztaty będzie instruktor teatralny GOKiR-
u Tomasz Stochniał. Warsztaty będą miały charakter zajęć prak-
tycznych, gdzie w miłej i bezstresowej atmosferze uczestnicy 
zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1. ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE, jako podsta-
wowa i najskuteczniejsza forma edukacji teatralnej. 

Przećwiczymy  całą gamą etiud aktorskich (etiudy z tekstem, bez 
tekstu, z tekstem improwizowanym, literackim itd.), nauczymy 
się używać ich w procesie twórczym i w edukacji artystycznej.  

2. PODSTAWY EMISJI GŁOSU I ARTYKULACJI. 

Zapoznamy się z zestawem prostych, ale niezwykle skutecz-
nych ćwiczeń, które – gdy są wykonywane regularnie – znacząco 
wzmacniają głos i dykcję. 

3. PRACA NAD TEKSTEM I INSCENIZACJĄ.

Omówimy następujące zagadnienia:
scenariusz,
praca nad tekstem klasycznym i współczesnym, nad prozą 
i wierszem,
jak korzystać z nagłośnienia i oświetlenia scenicznego,
scenografia i kostiumy,
jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Warsztaty są bezpłatne, BEZSTRESOWE, nie są męczące fi-
zycznie i gwarantują dużo dobrej zabawy! Zapraszamy wszyst-
kich, a szczególnie nauczycieli, którzy prowadzą grupy teatralne 

•
•

•
•
•

26 czerwca w Zespole Szkół w Chróścinie zaplanowane jest także przedstawienie kończące projekt oraz 
wernisaż prac fotograficznych, które powstały na warsztatach fotograficznych 10 czerwca. Warto podkre-
ślić, że projekt „Człowiek – to brzmi dumnie” zwieńczy wydanie folderu fotograficznego, w którym zosta-
ną zaprezentowane najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach naszego grantu. 

Piosenki Bułata Okudżawy, Jaromira Nohawicy i wielu in-
nych autorów śpiewane po polsku i rosyjsku, z wirtuozow-
skimi popisami akordeonisty – to w skrócie liczba atrakcji, 
których doświadczyli uczestnicy koncertu pt. „Pieśni na-
szych czasów” w Ciepielowicach. 

W głównej roli wystąpili znakomici muzycy: Łukasz Nowak 
(wokalista, gitarzysta, autor tekstów, założyciel i lider zespołu 
Caryna,  aktywista w nurcie piosenki studenckiej, laureat wie-
lu ogólnopolskich festiwali piosenki) oraz Marcin Snokowski 
(mistrz gry na akordeonie, nagrywał muzykę m.in. do filmów 
„Edi” i „Mistrz” w reż. Piotra Trzaskalskiego).

Koncert odbył się z okazji Dnia Matki i akcentów z tym zwią-
zanych również nie brakło. Widzowie, którzy zechcieli w kon-
cercie uczestniczyć, wychodzili po występie uśmiechnięci 

Koncertowy Dzień Matki

i chcieliby poprawić swój warsztat pedagogiczno-reżyser-
ski. Ilość miejsc ograniczona!         
           gokir

i naładowani dobrą energią, której ów występ na pewno do-
starczył.                                      gokir
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3 czerwca grupa mieszkańców z naszej gminy wyjechała 
w Karkonosze na wycieczkę organizowaną przez GOKiR 
Dąbrowa w ramach Towarzystwa Turystycznego Gminy. 
Celem naszym były Śnieżne Kotły - jedno z najpiękniej-
szych miejsc po polskiej stronie Karkonoszy. Trasa wyciecz-
ki wiodła ze Szrenicy, przez Łabski Szczyt, Śnieżne Kotły, 
przełęcz pod Śmielcem, aż po śnieżne stawki do schroniska 
Pod Łabskim Szczytem. Stamtąd żółtym szlakiem schodzi-
liśmy do Szklarskiej Poręby.

Śnieżne Kotły to rezerwat ścisły Karkonoskiego Parku Na-
rodowego. Są to dwa kotły polodowcowe położone pomiędzy 
Łabskim Szczytem i Wielkim Szyszakiem. Górna krawędź 
Śnieżnych Kotłów leży na wysokości 1490 metrów n.p.m., 
a dno na wysokości mniej więcej 1200 m n.p.m. - od północ-
nej strony kotły zamknięte są wałem morenowym. Na dnie 
Wielkiego Kotła są dodatkowo Śnieżne Stawki - 2 płytkie oraz 

niewielkie zbiorniki o krystalicznie czystej wodzie.
Śnieżne Kotły są doskonałym przykładem krajobrazu al-

pejskiego w Karkonoszach - śnieg na dnie kotłów potrafi zale-
gać do połowy lata.

Ponad Śnieżnymi Kotłami góruje telewizyjna stacja prze-
kaźnikowa, widoczna z daleka, stanowiąca doskonały punkt 
orientacyjny. Na krawędzi Wielkiego Kotła znajduje się wiele 
punktów widokowych, z których można podziwiać wyjątkowe 
panoramy. Tuż obok znajdują się skałki Czarcia Ambona oraz 
Wielki Szyszak - drugi pod względem wysokości szczyt w pol-
skiej części Sudetów.

Wspaniała pogoda i humory dopisywały wszystkim uczest-
nikom, a wysiłek włożony w pokonanie trasy - z nawiązką 
zrekompensowały wspaniałe widoki Karkonoszy! Zaintere-
sowanych udziałem w kolejnych wyprawach zachęcamy do 
dopisania się na stronie Towarzystwa Turystycznego Gminy 
Dąbrowa. Do zobaczenia na szlaku!                                 gokir

Towarzystwo Turystyczne Gminy Dąbrowa znów na szlaku

Koncert Gminnej Orkiestry Dętej „Wind Power”
27.05 w Ciepielowicach odbył się koncert Gminnej Orkiestry Dętej „Wind Power” pod dyrekcją Jana Swatona. Muzy-
cy przedstawili publiczności efekty całorocznej pracy oraz zimowych warsztatów muzycznych w Czarnkowie. Owacje 
na stojąco oraz bisy wynagrodziły wielomiesięczną pracę. Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych występach!  gokir
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Dąbrowa w finale Energa Basket Cup 2017 - niezapomniane przeżycia
ZS W DĄBROWIE

Niezapomniane przeżycia, mnóstwo pozytyw-
nej energii, oprawa meczów rodem z NBA – tak 
w skrócie można przedstawić udział Szkoły 
Podstawowej z Dąbrowy w finale największego 
w kraju koszykarskiego turnieju szkół podsta-
wowych Energa Basket Cup, który rozegrany 
został w pierwszy weekend czerwca w Gdyni.

Przypomnijmy, że 15 marca 2017 roku dziew-
częta z dąbrowskiej szkoły podstawowej wywal-
czyły awans do Finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Minikoszykówce - Energa Basket CUP 2017, 
uzyskując tytuł Mistrza Województwa Opolskiego. 

Dziewczęta do Gdyni pojechały w 12-osobym 
składzie: Marta Korzekwa, Julia Jagielska, Zuzan-
na Kołodziej, Julia Kruczek, Agnieszka Hunzek, 
Justyna Florianowicz, Klaudia Brzozowska, Na-
talia Deker, Julia Langner, Anna Zielonka, Emilia 
Myszkiewicz oraz najmłodsza uczestniczka turnie-
ju – Bianka Walków. Trenersko-opiekuńczy duet 
tworzyli niezastąpieni Bartłomiej Walków oraz Ra-
fał Ochlust.

Nasze ekipa trafiła do gr. I i na jej przeciw stanę-
ły drużyny z Działdowa, Poznania i Lublina. Choć 
żadnego z meczów nie udało się wygrać i nasze za-
wodniczki musiały uznać wyższość rywalek, to at-
mosfera stworzona przez organizatora sprawiła, że 
był to magiczny i niezapomniany weekend. Chyba 
nikt nie spodziewał się tak profesjonalnej obsługi 
zawodów.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Zuzanna Ko-
łodziej znalazła się w gronie trzech najlepiej punk-
tujących zawodniczek turnieju. Serdecznie gratulu-
jemy!                 (red)

Dekanalne Spotkanie Ministrantów i Marianek 
CIEPIELOWICE

Sobota 27.05.2017r. w Parafii św. Wawrzyńca w Dąbro-
wie stanęła pod znakiem modlitwy i sportu. Miało bowiem 
miejsce dekanalne spotkanie LSO i Dzieci Maryi.  O godz. 
10.00, jak przystało na maj, rozpoczęła się w kościele ma-
jówka i wspólna modlitwa. Po niej zgromadzeni ministran-
ci, lektorzy i marianki udali się na obiekt sportowy w Cie-
pielowicach, by pod bacznym okiem sędziowskim rozpocząć 
rozgrywki sportowe. 

Ksiądz proboszcz Marcin Bonk przywitał każdą z parafii, jak 
również obecnego dziekana dekanatu niemodlińskiego ks. Je-
rzego Chyłka. Po części oficjalnej przyszedł czas na rozgrywki 
sportowe. Na uczestników spotkania czekały: bieg w workach, 
koszykówka, ściana wspinaczkowa, slalom rowerowy, piłka 
nożna - celne trafianie do bramki, dart, rozgrywki w Snajpera, 
konkurs wiedzy religijnej, konkurs wiedzy dla Dzieci Maryi, 
konkurs wiedzy dla ministrantów/lektorów oraz kalambury. 

Każdy mógł się wykazać. Na zakończenie,  by nikt nie padł 
z braku sił,  można było posilić się ciepłą kiełbaską i napojem. 

Sport przynosi wygrane i przegrane. Wygranym ksiądz dzie-
kan wręczył medale i puchary, a przegrani...chyba nie do końca 
byli przegranymi, skoro świetnie się bawili.                       AM
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„Dzień Otwartych Drzwi – Dzień Otwartych Serc” w ZS w Chróścinie

„Dzisiaj, w obliczu tak wielu oznak szarego nieba, 
musimy dostrzec światło nadziei i dać nadzieję (…)”

/Papież Franciszek - Myśli/

03.06.2017r. w Zespole Szkół w Chróścinie już po 
raz trzeci odbył się festyn charytatywny pod ha-
słem „Dzień Otwartych Drzwi – Dzień Otwartych 
Serc”. Głównym jego celem, poza prezentacją 
szkoły, było pozyskanie funduszy na rehabilitację 
trzech niepełnosprawnych uczniów: Aleksandra 
Felgera (kl. III PSP), Rafała Klucznego (kl. IV 
PSP) i Marcina Gizy (kl. III PG). 

W programie przewidziano szereg atrakcji: wy-
stępy artystyczne  uczniów, wystawy z różnorodnych 
działań prowadzonych przez szkołę, turniej brydża 
sportowego, egzamin na kartę rowerową, otwarte 
zajęcia zumby, pokaz taekwondo, zajęcia pokazo-
we o charakterze ruchowym dla dzieci prowadzone 
przez Akademię Przedszkolaka „Tygrysek”, tor kar-
tingowy firmy „Silverstone”, lody tajskie serwowane 
przez firmę „RollBa”, pokaz ratownictwa drogowe-
go w wykonaniu strażaków z OSP Wrzoski, występ 
Orkiestry Dętej Parafii św. Józefa i Dzielnicy Opole 
Szczepanowice oraz występ zespołu „Revela”. 

Największy aplauz licznie zgromadzonych uczest-
ników imprezy zyskał pokaz w wykonaniu strażaków. 
Realistycznie przedstawiona, profesjonalna akcja ra-
towania ofiar wypadku drogowego, podczas której 
konieczne było rozcinanie samochodu, wyważanie 
drzwi, a także opatrywanie rannych, wzbudziła u wi-
dzów nie lada emocje. Hitem okazało się również sto-
isko z lodami tajskimi, przed którym przez cały czas 
trwania Dnia Otwartego ustawiała się długa kolejka.  

Dodatkowe elementy uatrakcyjniające szkol-
ne święto to oczywiście: pyszne wypieki, kiełbasa 
z grilla, zapiekanki, frytki, ciepłe i zimne napoje, jak 
również cieszący się dużym zainteresowaniem „Pchli 
Targ”. 

Ogromne zaangażowanie całej społeczności 
szkolnej i lokalnej w myśl hasła „Wrzoski, Mechnice 
i Chróścina – wspierają Aleksandra, Rafała i Marci-
na” pokazało, że chcemy i potrafimy pomagać.

Wszystkim, którzy włączyli się w organizację im-
prezy, a także odwiedzili szkołę w tym dniu, w imie-
niu Aleksandra, Rafała i Marcina, składamy najser-
deczniejsze podziękowania.      Krystian Iwański

ZS W CHRÓŚCINIE
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Tomek Sobala i Szymon Dziuk w gronie najlepszych w Polsce
ZS W DĄBROWIE

Uczniowie klas młodszych naszej szkoły wzięli udział 
w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świet-
lik”. Konkurs adresowany jest do tych, którzy interesują się: 
biologią, geografią, chemią czy fizyką – „są ciekawi świata, 
lubią spędzać czas, wykonując różne chemiczne i fizyczne 
eksperymenty, nie nudzą się, oglądając przyrodnicze filmy 
oraz chętnie przeglądają mapę Polski i świata”. 

Uczniowie przygotowujący się do konkursu mieli za zadanie 
przeprowadzenie kilku eksperymentów z użyciem przyrządów 
i przedmiotów domowego użytku. Dokładne opisy doświadczeń 
dla obecnej edycji zostały zamieszczone na stronie internetowej 
www.swietlik.edu.pl. 

Konkurs przeprowadzony był w trzech grupach wiekowych 
w postaci jednokrotnego testu wyboru. Na dwa miesiące przed 
konkursem uczniowie mieli możliwość zapoznania się, przeana-
lizowania i wykonania przykładowych doświadczeń. 

Dla naszych uczniów nie laury są najważniejsze, ale przy-
jemność wynikająca z przeprowadzonych doświadczeń oraz po-
szerzanie swojej wiedzy o otaczającej przyrodzie.

Na wyniki czekaliśmy do połowy maja i ku naszej ogromnej 
radości – w gronie nagrodzonych znaleźli się:

Tomek Sobala kl. IIb - nagroda główna
Szymon Dziuk  kl. IIb - nagroda 

Wyróżnienie: Patryk Półtorak kl. IIIa, Zuzanna Gasek kl. 
IIIb, Bartosz Gołębiewski kl. IIIb

          M. Kownacka - Rusnak

•
•

•

Najlepszy czas na działanie jest teraz
ZS W DĄBROWIE

W Publicznym Gimnazjum w Dąbrowie często podejmuje się tematy do-
tyczące aktywności fizycznej i zachowania zdrowia. Ostatnio uczniowie 
brali udział w zajęciach prowadzonych w ramach kampanii „Rakoobro-

„Mały Liść Dębu” - uzupełnienie danych 

W majowym numerze „Życia Gminy Dąbrowa” w artykule dotyczącym „Ma-
łego Liścia Dębu” nie pojawiły się imiona i nazwiska przedszkolaków z Pub-
licznego Przedszkola w Żelaznej, za co najmocniej przepraszamy. 

Pragnąc się zrehabilitować, zamieszczamy dane i zdjęcie dzieci:

Najmłodsza uczestniczka festiwalu – Milena Lachnik
Oprawa taneczna – Laura Hennek, Maja Klejewska, Emilia Piechota

•
•

na”. Chęć udziału w ogólnopolskiej akcji 
informacyjno-edukacyjnej szkoła zgłosiła 
już w ubiegłym roku szkolnym. 

Dzięki otrzymanym materiałom młodzież 
obejrzała film opowiadający historie ludzi 
zmagających się z rakiem płuc, czerniakiem 
i rakiem szyjki macicy. Uczniowie otrzymali 
ulotki i wzięli udział w dyskusji na temat właś-
ciwego stylu życia, jako narzędzia w profilak-
tyce nowotworowej. Nawyki kształtujące się 
w wieku młodzieńczym, np. palenie papiero-
sów, nadmierne opalanie i korzystanie z sola-
rium czy zakażenie wirusem HPV mogą stać 
się w przyszłości  przyczyną zachorowania. 

Celem przeprowadzonych zajęć było skło-
nienie młodych ludzi do refleksji i do prowa-
dzenia zdrowego trybu życia.
                      Szkolny koordynator projektu

PP W ŻELAZNEJ
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EDUKACJA
Statuetki Złote Dęby powędrowały do uczniów i przyjaciół szkoły

ZS W DĄBROWIE

Tegoroczna uroczystość wręczania Statuetek Złote Dęby od-
była się 23 maja w auli Zespołu Szkół W Dąbrowie. Głównym 
celem naszej corocznej imprezy jest motywacja wszystkich 
uczniów do pracy nad sobą, aby w przyszłości mogli znaleźć 
się w gronie nominowanych i nagrodzonych. Laureaci sta-
tuetek Złotych Dębów są osobami akceptowanymi, szano-
wanymi i skłaniającymi do naśladowania przez społeczność 
uczniowską. Wręczanie statuetek wyróżniającym się w na-
uce, zachowaniu i aktywności społecznej uczniom Zespołu 
Szkół w Dąbrowie ma już pięcioletnią tradycję.

Od pierwszej edycji w roku szkolnym 2012/2013 stało się 
wyzwaniem dla naszej szkoły, aby ceremonia miała wyjątkową 
oprawę i charakter. Zgodnie z założeniem Gala Złotych Dębów 
organizowana jest na wzór wielkiej gali oscarowej. Uświetnia-
ją ją zaproszeni goście, dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzi-
ce i uczniowie. Nauczyciele nominują do wyróżnień uczniów 
w poszczególnych kategoriach (przedmiotach szkolnych) oraz 
także tych, którzy wyróżniają się elegancją zachowań i kulturą 
osobistą. W kategorii Przyjaciel Szkoły nominowane są osoby 
i instytucje, którym życie szkolne nie jest obojętne i które bezin-
teresownie wspierają naszą szkołę swoimi działaniami. Każdego 
roku wręczanych jest około 30 statuetek, co do tej pory dało im-
ponującą liczbę – 171 wyróżnień! 

Statuetkę ZŁOTE DĘBY 2017 w kategoriach szkoły podsta-
wowej i gimnazjum otrzymali:

„Artysta słowa”: DOMINIKA TABOŁ (SP) oraz JULIAN 
IWAŃSKI (PG)
„Mistrz wiedzy dawnej i niedawnej”: MACIEJ GOŁĘ-
BIEWSKI (SP)
„Mistrz wiedzy historycznej i obywatelskiej”: JULIAN 
IWAŃSKI (PG)
„Ścisłowiec”: MIKOŁAJ KRZYWY (SP) oraz WIKTO-
RIA KARAKUŁA (PG)
„Naukowiec”: DOBROSŁAWA BĄK (PG)
„Poliglota”: DOMINIKA TABOŁ (SP) i MAJA OLEN-
DER (SP) oraz JULIAN IWAŃSKI (PG)
„Artysta”: DOMINIKA TABOŁ (SP) oraz JULIAN 
IWAŃSKI (PG),
„Filantrop”: JULIA LANGNER (SP) oraz ANNA CY-
BULSKA (PG).

•

•

•

•

•
•

•

•

Kapituła Złotych Dębów przyznała również statuetkę „Su-
per Uczeń”, którą otrzymał JULIAN IWAŃSKI – zdobywca 
największej liczby statuetek w trzyletnim cyklu edukacyjnym. 

Statuetki w kategorii „PRZYJACIEL SZKOŁY” z rąk 
Dyrektora Szkoły Jolanty Wiśniewskiej otrzymali: Pan Marek 
Leja – Wójt Gminy Dąbrowa, Pan Janusz Staszowski – Dyrektor 
GZEASiP Dąbrowa, Pani Helena Cisowska – Sołtys Ciepielo-
wic, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu Pani Ka-
tarzyna Wybraniec, Parafia p.w. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie, 
Pan Diter Piechota Usługi Transportowe, GOKiR w Dąbrowie 
– Pan Zbigniew Janowski, Pani Magdalena Janoszka, Pani Jaro-
sława Letka, Państwo Barbara i Ryszard Gaczkowscy, Państwo 
Anna i Krzysztof Cisowscy, Pani Katarzyna Polikowska, Pani 
Elżbieta Zelek, Pan Tomasz Mendel, Pan Janusz Gruszka, Pani 
Maria Szeremeta, Zespół trenerów piłki ręcznej: Pani Małgorza-
ta Bucyk i Pan Andrzej Dolipski, Rodzice uczniów klasy V b 
PSP.

Szkolne Oscary - bo tak często statuetka Złotego Dębu jest 
nazywana przez uczniów - co roku przyjmują inną konwencję. 
Co roku galę uświetnia specjalnie przygotowany na tę okolicz-
ność program artystyczny.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na słodki                     
poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.  

A potem … nastąpiła muzyczna uczta - koncert. Orkiestra 
Dęta Parafii św. Józefa  i Dzielnicy Opole Szczepanowice pod 
dyrygenturą Rolanda Mendla od pierwszych dźwięków instru-
mentów zachwyciła publiczność. Koncert orkiestry dętej popro-
wadziła Gabriela Szymaniec. Słuchanie repertuaru światowej 
sławy kompozytorów wzbudziło prawdziwą radość. Publicz-
ność długo nie chciała rozstać się z Orkiestrą i zgotowała owację 
na stojąco.

Popularność naszej uroczystości, fakt promowania i nagra-
dzania uczniów w różnych dziedzinach życia szkolnego mobili-
zuje ich do wysiłku intelektualnego i pracy nad kształtowaniem 
swojej osobowości, sprawia radość rodzicom i satysfakcję całe-
mu środowisku szkolnemu, stanowi zachętę do podejmowana 
trudu, który zostaje uwieńczony laurem zwycięstwa w pięknej 
oprawie podczas gali Złotych Dębów. Bardzo się cieszymy, że 
grono Przyjaciół Szkoły z roku na rok się powiększa.

Wszyscy nominowani i nagrodzeni wiedzą, że nie jest sztuką 
podjąć działanie. Sztuką jest działać, pokonując przeszkody po-
wstałe na drodze do sukcesu. Dla siebie i dla drugiego człowie-
ka.               Renata Planert-Palak



           
 

     
t

Majowe spotkanie z poezją karczowskich przedszkolaków
Dnia 25 maja 2017 r. zorganizowano w bibliotece w Karczowie 
spotkanie z lokalną poetką Magdaleną Wiącek. Celem spotkania 
było zapoznanie przedszkolaków z poezją dziecięcą. Nasza poetka 
przeczytała swoje wiersze, tj. „Alfabet”, „Inne zakończenie baśni”, 
„Zabawa z przyrodą w tle”, „Ciasteczka Magdaleny”, „Kołysanka” 
pochodzące z tomiku „Ile dziecka pozostało w poecie” oraz  „Zacza-
rowane wiersze”.  Dzieci dowiedziały się, kto to poeta. Opowiadały 
o swoich ulubionych wierszach i baśniach. Czynnie uczestniczyły 
w spotkaniu, recytując wybrane wiersze, układając „rymy”, bawiąc 
się w małych poetów.  Na koniec dzieci podziękowały serdecznymi 
brawami za miłe spotkanie.         Kazimiera Jeziorańska

Magdalena Wiącek
 

Ciasteczka Magdaleny
 
 

1 szklanka promieni zachodzącego słońca
 

2 szczypty buziaków ode mnie
 

3 łyżki skaczących zajęcy
 

szczypta soli do smaku
 
 
 

1 łyżka fruwających szpaków
 

½ łyżki kropel łez
 

2 szklanki spadających gwiazd
 

1 łyżka potu ze skroni
 

szczypta cukru dla osłody
 
 
 

2 łyżki miłej rozmowy
 

garść serdecznych pozdrowień
 
 
 

smacznego


