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1 czerwca zakończyła się I tura konkursu „Podwórko NIVEA”. Z radością 
i dumą informujemy, że jeden z placów zabaw powstanie w Ciepielowicach. 

Zaangażowanie mieszkańców Ciepielowic i osób wspierających przedsię-
wzięcie spoza terenu wsi było ogromne. Codziennie do późnych godzin wie-
czornych miejscowi aktywiści oddawali głosy. Wszystko po to, by jeden z pla-
ców zabaw powstał przy ul. Parkowej w Ciepielowicach. 

I etap konkursu „Podwórko NIVEA” wyłonił 20 miejscowości, które zgro-
madziły największą ilość głosów. Ciepielowice zakończyły rywalizację na 16 
pozycji z liczbą 121 835 głosów, co stanowi niemal nierealny wyczyn, patrząc 
na statystykę ludności. Dokładając do tego liczbę rywali sięgającą tysiąca – ręce 
same składają się do braw w geście uznania. 

Regulamin podaje, że powstały obiekt składać się będzie m.in. z: multi 
zestawu do wspinaczki, zjeżdżalni z tunelem, „króliczej norki”, piaskowni-
cy z daszkiem, huśtawki typu ważka, dwuosobowego kiwaka, skakanki, gry 
w klasy, huśtawki wahadłowej, karuzeli z siedziskami, huśtawki typu bocianie 
gniazdo, kosza do segregacji odpadów, ławki, stojaka rowerowego, nawierzch-
ni piaskowej czy tablicy informacyjnej z regulaminem.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy osobom zaangażowanym w przedsię-
wzięcie!                                                                                                          (red)

Brawo Ciepielowice!
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4 czerwca ulicami Opola przeszło kilka tysięcy osób, by po 
raz czwarty – w tej formie – zamanifestować swój sprze-
ciw wobec planów powiększenia granic administracyj-
nych stolicy województwa kosztem sąsiednich gmin. 

Wybór daty przemarszu nie był przypadkowy. 4 czerwca 
to Dzień Wolności i Praw Obywatelskich obchodzony w rocz-
nicę pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych 
wyborów parlamentarnych. 4 czerwca odbył się również dru-
gi dzień Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 
Była to więc idealna okazja ku temu, by pokazać całej Polsce, 

w jak arogancki i lekceważący sposób traktowani są miesz-
kańcy podopolskich gmin.                   (red)W obronie granic

Koncepcja parku wiejskiego w Skarbiszowie

Justyna Okręt – studentka Uniwersytetu Opol-
skiego na kierunku architektura krajobrazu 
w ramach pracy inżynierskiej opracowała pod 
kierunkiem dra Krzysztofa Badory projekt kon-
cepcyjny rewaloryzacji części parku wiejskiego 
w Skarbiszowie.

Rewaloryzcja parku w Skarbiszowie jest jednym 
z wielu przedsięwzięć i inwestycji, które zaplano-
waliśmy do realizacji przy wsparciu unijnym 2014-
2020. W poprzednich latach wykonaliśmy takie 
rewitalizacje parków w Sławicach i w Chróścinie 
(„Najpiękniejsza przestrzeń publiczna wojewódz-
twa opolskiego 2015”). „Plan Wiśniewskiego”, któ-
ry przewiduje zubożenie naszego budżetu o 3,5 mln 
rocznie, może skutecznie zablokować nam tego typu 
inwestycje”.                                                    (red)

SKARBISZÓW

Koncepcja parku w Skarbiszowie autorstwa Justyny Okręt.
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Końcówka maja i początek czerwca 
obfitowały w festyny rodzinne. Jed-
ne miały charakter sportowo-rekrea-
cyjny w związku z VIII Europejskim 
Tygodniem Sportu, inne zaś związane 
były z obchodami Dnia Dziecka. Naj-
ważniejszy jest fakt, że sołtysi wraz ze 
sztabem organizacyjnym stanęli na 
wysokości zadania i stworzyli okazję 
do miłego i aktywnego spędzenia cza-
su wolnego.                             (red)

PRĄDY

KARCZÓW

CIEPIELOWICE

DĄBROWA

SKARBISZÓW

Ciepielowice dziękują!
Sołtys, Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Nasze 
Ciepielowice serdecznie dziękują firmie OPEX 
za pokrycie kosztów wynajmu dmuchańców, 
Klemensowi Adamskiemu za oprawę muzyczną, 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Jarosławowi 
Szymaczewskiemu za ufundowanie poczęstunku 
oraz mieszkankom Ciepielowic za przyniesione 
ciasta. Wszystkich ludzi dobrej woli nagrodziła 
szczera radość na buźkach naszych dzieci!

Festyny rodzinne
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Cała Polska czyta dzieciom
Dnia 31 maja 2016 r. w bibliotece w Karczowie odbyło się 
spotkanie z przedszkolakami w ramach akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom”.

Zaproszenie do czytania 
przyjęła Jolanta Jakubek, która 
w przebraniu księżniczki prze-
czytała baśń H. Ch. Andersena 
pt. „Księżniczka na ziarnku gro-
chu”. Po wysłuchaniu najmłodsi 
chętnie dyskutowali o poznanej 
historii, co świadczy o tym, że 

dzieci lubią, gdy im się głośno czyta. Czują się wtedy ważne i ko-
chane.                 Kazimiera Jeziorańska

KARCZÓW

KOMUNIKAT DLA OSÓB, których członkowie rodzin 
(w tym: małżonkowie, rodzice dzieci ) pracują za granicą 
lub posiadają zagraniczne świadczenia, takie jak renty, 
emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych

Mieszkańcy Gminy Dą-
browa, których członkowie 
rodzin (w tym: małżonko-
wie, rodzice dzieci) prze-
bywają, pracują za granicą 

(w tym także w charakterze pracownika delegowanego) lub posia-
dają zagraniczne świadczenia, takie jak renty, emerytury czy zasiłki 
dla bezrobotnych, wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) 
składają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Wnioski 

należy składać na każde dziecko w wieku do 18 roku życia, a za-
tem formularz wypełnia się w ten sposób, że wnioskuje się także 
o świadczenie na pierwsze dziecko. Do wniosku należy dostarczyć 
między innymi dokumenty potwierdzające wysokość dochodów 
(dochody uzyskiwane za granicą należy przedstawić w walucie, 
w której są uzyskiwane - dokument ten powinien być przetłuma-
czony na język polski).

Wnioski te przekazywane będą w następnej kolejności do Re-
gionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) PODLEGA BO-
WIEM PRZEPISOM O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZA-
BEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.                    
	 	 	 	 	 						Marzena Nowak

Odkrywanie Dolnego Śląska
OSP DĄBROWA

Komenda Miejskiej Państwowej Straż Pożarnej w Opolu 
przekazała samochód Renault Megane 1.5 dCi z 2003 r. 
strażakom z OSP Dąbrowa. 

W ramach współpracy między jednostkami KM PSP 
w Opolu a OSP w Dąbrowie do naszych strażaków trafił 
osobowy samochód specjalny, który ma służyć jako środek 
do przewożenia strażaków np. na szkolenia. Auto zostało 
doposażone w radiostację i już zaczyna służyć druhom 
z Dąbrowy.            (red)

Poznawanie tajemnic Dolnego Śląska było celem kolejnej wy-
cieczki krajoznawczej zorganizowanej przez Gminny Ośro-
dek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.	

W trakcie jednodniowej wyprawy uczestnicy wycieczki zoba-
czyli naprawdę wiele, m.in. największy zamek średniowieczny 
na Dolnym Śląsku – Zamek Bolków, Kolorowe Jeziorka położo-
ne w Rudawskim Parku Krajobrazowym,  sztolnie, groty i przede 
wszystkim piękne widoki, których Rudawy Janowickie dostar-
czają. Celem na trasie była także Miedzianka – miejscowość 
o bogatej historii. Końcowym punktem wyprawy stało się Schro-
nisko Szwajcarka i wspaniałe widoki roztaczające się ze szczytu 
Sokolika, jednego z charakterystycznych punktów Rudaw Jano-
wickich. Wspólne ognisko przy Szwajcarce na zakończenie wy-
prawy tylko utwierdziło zebranych w tym, jak wielu pozytywnych 
emocji dostarcza odkrywanie zakątków Polski.                   gokir

Nowy samochód specjalny 
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Mieczysław Sienkiewicz

Lipiec upojny
	
	 	

Lipiec, to miesiąc od drzewa lipy zwany, 
mocą słońca promieni jest krzesany.

Kipi w ten czas przyroda, dojrzewają łany,
światło dnia długiego, miodu pełne dzbany.
To też miesiąc opuszczanych ptasich gniazd
i z nieba spadających ciemną nocą gwiazd.

Słońce z wysoka spogląda na przyrodę, 
promieniami napędza lipcową pogodę.

Gdy go chmury ciemne nie zakryją czasem,
daje się we znaki z błękitu nieba atłasem. 

A bywa też, gdy przyjdą upały, przysmaży,
wtedy, co żywe o deszczu mocnym marzy.

Od kwiatów lipy ciężkie zwisają gałęzie,
pszczół wokół drzew pełno jest wszędzie.
Szum skrzydeł małych wokół się roznosi,
każda do ula słodki nektar kwiatów znosi.

Kiedy dość upałów i promieni lśnienia,
szukaj pod lipą chłodu lipowego cienia.

W dni lipcowe las duszę swą otwiera,
inny wymiar i smak w nim  czas nabiera.
Więc zanurz się w gaju cichej gęstwinie,
szukaj darów lasu w tej zielonej krainie.
Bo nic tak nie smakuje jak leśne maliny,
i pierwsze borowiki z pod drzew dębiny.

W ogrodach i w sadach pierwsze zbiory,
na stołów ozdobę i zimy dni przetwory.

Na smak lata ukryty w wiśniowym winie,
na kolczyki z czereśni na uszy dziewczynie.
Na z agrestu i porzeczki wielobarwne korale 

i na lipcowych kwiatów kolorowy naręcz.

Kiedy w powietrzu zastygłym wilgoć okrzepnie,
Kiedy się ciepło i chłód za bary w złości zepnie.
Nagły wiatr chmur ciężkich z impetem nagoni,

to lipcowej burzy szalonej czas hegemonii.
W parze wiatr i deszcz z dzikim pędem,
roznieca i gasi piorunów gniew i potęgę.

Gdy głos ptaków milknąć z wolna zaczyna,
mniejszych skrzydlaków śpiew się rozpoczyna.

Pod batutą polnego świerszcza maestra,
gra owadów natchniona cała orkiestra.

Do muzyki tej tańczą zwiewny balet godowy,
Niezwykły, upojny, eteryczny koncert lipcowy.

Dąbrowa 8 czerwca 2016 r.

Tym razem Mieczysław Sienkiewicz proponuje 
czytelnikom wiersz lipcowy, którego treść bardzo 
trafnie oddaje klimat i aurę zbliżającego się miesią-
ca. Zapraszamy do lektury!

Jeśli nie wiecie, co ze sobą zrobić w czasie 
wakacji, to GOKiR zaprasza na:

Wakacyjne Warsztaty Aktorskie
W programie:

gry i zabawy poprzez teatr,
elementarne zadania aktorskie,
dykcja,
emisja głosu,
improwizacja,
walka z nieśmiałością i budowanie poczucia własnej 
wartości,
i przede wszystkim zero stresu i dużo dobrej zabawy :)

Zajęcia prowadzi zawodowy aktor! 
Zajęcia odbędą się: 

7 lipca we Wrzoskach, 
12 lipca w Karczowie, 
21 lipca w Naroku,
26 lipca w Ciepielowicach.

Godziny warsztatów zostaną podane na plakatach. Do 
udziału zapraszamy dzieci i młodzież szkolną!

A dla miłośników tańca: 

Wakacyjne Warsztaty Latino
Warsztaty tańca latynoamerykańskiego odbędą się:

dwukrotnie w Ciepielowicach we wtorki 5 i 19 lipca, 
w Naroku 2 sierpnia,  
w Chróścinie 23 sierpnia. 

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Świetlice wiejskie 
w okresie wakacyjnym

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie we 
współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Dąbrowie informuje, że w czasie 
wakacji będą funkcjonowały świetlice wiejskie w miej-
scowościach: Siedliska, Prądy, Skarbiszów, Nowa 
Jamka, Narok, Karczów, Sławice, Ciepielowice. Więcej 
informacji i szczegółowy harmonogram będzie dostępny 
w najbliższym czasie na stronie internetowej Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Dąbrowie: www.dabrowa.opsinfo.pl 
i na drzwiach wejściowych w/w świetlic.
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W związku z nadchodzącym okresem wakacyjnym i urlo-
powym na łamach gminnego czasopisma, opierając się na 
„Poradniku postępowania w  sytuacjach kryzysowych”, za-
mieszczamy dla mieszkańców gminy informacje na temat 
bezpiecznego wypoczynku. Zachęcamy do lektury!

BEZPIECZNE ZACHOWANIA

dowiedz się jak najwięcej o miejscu, do którego się wy-
bierasz,
słuchaj prognoz pogody,
poinformuj rodzinę lub znajomych o planowanej trasie 
podróży, miejscu pobytu i  spodziewanym czasie swojego 
powrotu,
planując wyjazd za granicę, sprawdź, jaka jest sytuacja po-
lityczna i społeczna w wybranym regionie oraz upewnij 
się, czy i jakie są wymagane szczepienia (ostrzeżenia dla 
podróżujących znajdziesz na stronie MSZ),
przestrzegaj miejscowego prawa i zwyczajów,
wykup polisę ubezpieczeniową,
nie trzymaj wszystkich dokumentów, kart i pieniędzy 
w jednym miejscu; przed pobraniem pieniędzy z banko-
matu zwróć uwagę, czy ktoś cię nie obserwuje, 
bądź ostrożny w zawieraniu nowych znajomości - nie jedz, 
nie pij niczego, czym częstują cię osoby nieznajome,
nigdy nie zgadzaj się na przewiezienie cudzego bagażu lub 
paczek,
bądź czujny w miejscach zatłoczonych,
nigdy nie zostawiaj bagażu bez nadzoru,
w razie niebezpieczeństwa jak najszybciej oddal się z za-
grożonego miejsca, o zaistniałej sytuacji powiadom poli-
cję.

Wybierając się w podróż, 
zabezpiecz swoje mieszkanie:

sprawdź, czy urządzenia domowe są wyłączone,
sprawdź, czy instalacja gazowa i wodna jest wyłączona,
usuń z balkonu lub tarasu przedmioty, które w czasie burzy 
mogłyby zostać porwane przez wiatr,
sprawdź zamkniecie okien i drzwi,
poinformuj rodzinę i zaufanych sąsiadów o wyjeździe 
i miejscu pobytu - poproś ich o opiekę nad mieszkaniem, 
pozostaw numer telefonu kontaktowego.

AKTYWNY WYPOCZYNEK

bądź aktywny fizycznie, ale zachowaj rozsądek, nie upra-
wiaj sportów w miejscach niedozwolonych,
używaj tylko sprawnego sprzętu sportowego,
noś elementy odblaskowe na ubraniu,
stosuj zabezpieczenia podczas uprawiania sportów np. 
ochraniacze, kask, kapok, itp.,
na bieżąco monitoruj stan swojego zdrowia,
nie wszystkie sporty uprawiane przez dorosłych są odpo-
wiednie dla dzieci.

NAD WODĄ

nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu lub narkoty-
ków,
korzystaj tylko ze strzeżonych kąpielisk,
przestrzegaj regulaminu kąpieliska i słuchaj poleceń ra-
townika,

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

unikaj pływania samemu,
nie skacz na głowę do nieznanej wody,
nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie po długim przeby-
waniu na słońcu,
zawsze bądź w pobliżu, gdy twoje dziecko wchodzi do 
wody,
pływając łodzią, kajakiem, rowerem wodnym, miej na so-
bie kamizelkę ratunkową,
korzystając ze sprzętu pływającego, sprawdzaj prognozy 
pogody i nie lekceważ sygnałów o niebezpieczeństwie.

W GÓRACH

planując wyjście w góry, sprawdź informacje o szlakach 
i warunkach panujących w górach,
wybierając trasę, weź pod uwagę możliwości wszystkich 
uczestników wyprawy,
w góry wychodź rano, najlepiej w grupie,
wychodząc na wycieczkę, zostaw wiadomość, dokąd i któ-
rędy się udajesz i kiedy zamierzasz wrócić,
nigdy nie schodź ze szlaku i nie oddalaj się od grupy,
weź ze sobą zapas wody i jedzenia, naładowany telefon 
komórkowy (zapisz numer ratunkowy do GOPR/TOPR), 
ciepłe i nieprzemakalne ubranie na wypadek zmiany pogo-
dy, latarkę (najlepiej na dynamo), mapę, podręczną aptecz-
kę i zapałki zapakowane tak, by nie zamokły,
pamiętaj o odpowiednim ubraniu i wygodnych butach, do-
stosowanych do terenu i pogody,
w przypadku pogorszenia pogody zawróć z trasy.

W LESIE

stosuj się do zaleceń na tablicach informacyjnych i zna-
kach,
na dłuższą wycieczkę i biwak w lesie zabierz ze sobą za-
pas wody i jedzenia, nieprzemakalne ubranie, naładowany 
telefon komórkowy, latarkę (najlepiej na dynamo), mapę, 
podręczną apteczkę i zapałki zapakowane tak, by nie za-
mokły,
biwakuj i rozpalaj ogniska tylko w wyznaczonych miej-
scach, opuszczając obozowisko, pozostaw po sobie porzą-
dek,
nie zakłócaj ciszy, nie niszcz siedlisk, nie zrywaj roślin 
chronionych,
nie zbieraj grzybów, jeśli nie jesteś pewny, czy są jadalne,
nie jedz nieznanych owoców, niektóre na pozór wygląda-
jące na jadalne są silnie trujące, np. wilcza jagoda, konwa-
lia majowa, zimowit jesienny czy tojad,
uważaj na kleszcze i owady - chroń się przed nimi odpo-
wiednim ubraniem i preparatami odstraszającymi,
uważaj na dzikie zwierzęta, staraj się unikać kontaktu z ni-
mi,
ubierz się odpowiednio do warunków pogodowych,
pamiętaj, że zmrok w lesie zapada co najmniej pół godziny 
szybciej niż na otwartej przestrzeni,
alarmuj, gdy zauważysz pożar w lesie.

TELEFONY ALARMOWE W RAZIE 
NIEBEZPIECZEŃSTWA

112 – ogólnopolski i europejski numer ratunkowy
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
984 lub 601-100-100 – numer ratunkowy nad wodą
985 lub 601-100-300 – numer ratunkowy w górach

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
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Bezpieczny wypoczynek
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„Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zare-
agować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością.” 
- Thomas Jefferson

04.06.2016r. w Zespole Szkół w Chróścinie, już po raz 
drugi, odbył się festyn charytatywny pod hasłem „Dzień 
Otwartych Drzwi – Dzień Otwartych Serc”. 

Głównym jego celem, poza prezentacją szkoły, było pozy-
skanie funduszy na rehabilitację dwóch niepełnosprawnych 
uczniów: Aleksandra Felgera (kl. II PSP)  i Marcina Gizy (kl. 
II PG). W programie przewidziano szereg atrakcji: występy 
artystyczne uczniów, wystawy i prezentacje multimedialne 
z różnorodnych działań prowadzonych przez szkołę, egzamin 
na kartę rowerową, otwarte zajęcia zumby, pokaz taekwondo, 
spektakl Grupy ze Spalonego Teatru – pt. „Przedstawienie 
potrzaskane” oraz mecz piłkarski „Ojcowie kontra Synowie”. 

Największy aplauz, licznie zgromadzonych uczestników im-
prezy, zyskał pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu 
strażaków z OSP Wrzoski. Realistycznie przedstawiona, pro-
fesjonalna akcja ratowania ofiar wypadku drogowego, pod-
czas której konieczne było rozcinanie samochodu, wyważa-
nie drzwi, a także opatrywanie rannych, wzbudziła u widzów 
nie lada emocje. 

Dodatkowe elementy uatrakcyjniające Dzień Otwarty to 
oczywiście: pyszne wypieki, kiełbasa z grilla, zapiekanki, 
frytki, ciepłe i zimne napoje, jak również, cieszący się dużym 
zainteresowaniem, „Pchli Targ”. Ogromne zaangażowanie ca-
łej społeczności szkolnej i lokalnej w Dzień Otwarty w myśl 
hasła „Wrzoski, Mechnice i Chróścina – wspierają Aleksan-
dra i Marcina” pokazało, że chcemy i potrafimy pomagać.

Wszystkim, którzy włączyli się w organizację imprezy, 
a także odwiedzili szkołę w tym dniu, w imieniu Aleksandra 
i Marcina, składamy najserdeczniejsze podziękowania.

Krystian Iwański

„Dzień Otwartych Drzwi – Dzień Otwartych Serc” w ZS w Chróścinie
ZS W CHRÓŚCINIE

8 czerwca w ZS w Dąbrowie odbył się festyn charytatyw-
ny, z którego dochód przeznaczony zostanie na dofinan-
sowanie wypoczynku wakacyjnego dzieciom uczęszczają-
cym do dąbrowskiej szkoły.  

Organizatorzy zapewnili najmłodszym szereg atrakcji, 
m.in. zabawy z animatorem i malowanie twarzy.  Na przyby-
łych czekały ponadto kawa i ciasto, pieczona kiełbaska, pajda 
ze swojskim smalcem i ogórkiem. W czasie imprezy odbywał 

się również pchli targ, który cieszył się sporym zaintereso-
waniem i niewykluczone, że na stałe wpisze się w program 
festynu. Warto również wspomnieć o licytacji, podczas któ-
rej można było stać się posiadaczem np. koszulki z podpisem 
Damiana Grabowskiego – zawodnika MMA. Impreza była 
także okazją do spotkania z absolwentami, dla których przy-
gotowano poczęstunek. 

Dzięki dochodowi z festynu oraz środkom zgromadzonym 
z innych akcji organizowanych przez ZS w Dąbrowie (np. 
zbiórki makulatury) dzieci z rodzin o niskich dochodach będą 
mogły wyjechać na wakacyjny wypoczynek. 

Organizatorzy dziękują za wsparcie, okazaną pomoc oraz 
hojność.                                                                            (red)

Otwórz serce – ucz się pomagać
ZS W DĄBROWIE



Na zaproszenie nauczyciela języka niemie-
ckiego Marii Sikory  ośmioro studentów 
pedagogiki z różnych regionów Niemiec 
gościło w szkole oraz w przedszkolu w Na-
roku. 

Młodzi ludzie przybyli w obecności dr 
Małgorzaty Wysdak – Prezesa Stowarzysze-
nia Pro Liberis Silesiae w Opolu, z którym 
współpracuje PSP im. Jana Pawła II,  między 
innymi biorąc aktywny udział w projektach 
i imprezach organizowanych przez tę insty-
tucję. 

Goście zainteresowali się szkołą ze 
względu na liczne sukcesy uczniów w zma-

ganiach z językiem niemieckim oraz udział 
w innowacyjnych projektach rozwijających 
zainteresowania, wiadomości i umiejętności 
językowe dzieci.

Wizytujących przyjęli gościnie i oprowa-
dzili po szkole Maria Sikora oraz dyrektor 
szkoły Przemysław Gajos.

W PP im. Św. Franciszka z Asyżu prak-
tykanci spędzili miło czas z dziećmi, wspól-
nie się bawiąc i śpiewając w j. niemieckim. 
Zapoznali się  z ekologicznymi rozwiązania-
mi, które w tym przedszkolu widoczne są na 
każdym kroku. Szczególne wrażenie zrobił 
na nich ogród. Nie obyło się bez  przemiłego 
spotkania przy świeżo upieczonym cieście, 
kiedy to wizytujący mieli możliwość poznać 
wiele ciekawych informacji o projektach re-

alizowanych w placówce oraz o współpracy   
z przedszkolami w Niemczech i Szwecji. 

Praktykanci bardzo dobrze posumowali 
wizytę, o czym mogą świadczyć pozosta-
wione wpisy w kronikach. Podziękowali za 
możliwość przyjrzenia się placówkom, za 
przyjazne przyjęcie oraz pamiątkowe pre-
zenty wykonane własnoręcznie przez dzieci.              
	 	 	 	 						MS
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Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…

W dniach 20-21.05.2016 r. w Zespole Szkół w Chróści-
nie odbył się II Memoriał Danuty Panufnik. 

Na dwudniowe 
zawody przybyło wie-
le znamienitych osób, 
a wśród nich Andrzej 
Buła – Marszałek 
Województwa Opol-
skiego, Marek Leja 
– Wójt Gminy Dąbro-
wa (fundator medali 

i pucharów), Piotr Wieczorek – Przewodniczący Rady 
Gminy Dąbrowa, Janusz Staszowski – Dyrektor GZEA-
SiP w Dąbrowie, Zbigniew Janowski – Dyrektor GOKiR 
w Dąbrowie, radni gminy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz bardzo duża grupa 
dzieci i młodzieży. 

Tak liczna obecność gości oraz młodych sportowców 
jest potwierdzeniem faktu, iż pomimo upływu czasu nie 

ZS W CHRÓŚCINIE

Wizyta praktykantów z Niemiec w Naroku
PSP / PP W NAROKU

zapominamy o wrażliwym człowieku, wielkim przyjacielu dzieci i młodzieży, a także 
aktywnym sportowcu i trenerze, jakim była Pani Dyrektor Danuta Panufnik. Imprezę 
zaszczycił też swoją obecnością mąż Pani Dyrektor Stanisław Panufnik wraz z córką 
Patrycją.

Trwające przez dwa dni sportowe konkurencjeodbywały się przy pięknej pogodzie 
na będących dumą Zespołu Szkół w Chróścinie – szkolnych obiektach sportowych: sali 
gimnastycznej i orliku. Szczególny charakter miał pierwszy dzień zawodów, ponieważ 
Miniolimpijczyk rozgrywany w tym dniu, a w ubiegłym roku włączony do Memoriału, 
wystartował już po raz dziesiąty.

Sportowe zmagania przebiegały we wspaniałej sportowej atmosferze, a postawa za-
wodników, zaangażowanie organizatorów i opiekunów to na pewno szczególny i najbar-
dziej godny sposób uczczenia pamięci zmarłej Pani Dyrektor.     Krystian Iwański

Od początku roku szkolnego do bibliotek 
w szkołach naszej gminy trafiło wiele no-
wych, wybranych przez samych uczniów, 
książek. Pieniądze na ich zakup szkoły uzy-
skały dzięki uczestnictwu w rządowym pro-
gramie „Książki Naszych Marzeń”.  Jego 
celem była promocja czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kom-
petencji i zainteresowań czytelniczych.

Dodatkowo w ramach programu szko-
ły prowadziły różne działania promujące 
i wspierające trwałe zainteresowanie młodych 
ludzi czytaniem. 

Wielkie święto przyjaźni z książką, przy 

jednoczesnym podsumowaniu podejmo-
wanych inicjatyw, zorganizowano 17 maja 
w OSP w Sławicach. Gospodarzami imprezy 
byli Gminny Zespół Ekonomiczno - Admini-
stracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie oraz 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach.   

W otoczeniu scenografii z pokonkurso-
wych prac plastycznych „Książka moim przy-
jacielem”, 31 najlepiej czytających uczniów 
szkół podstawowych gminy stanęło w  szranki 
Gminnego Konkursu Aktorskiego Czytania. 
W wyniku rywalizacji Jury przyznało tytuły 
Mistrzów czytania sześciorgu uczniom, w ka-
tegoriach od pierwszej do szóstej klasy. Pod-
czas gali nagrody odebrali również uczestnicy 
wspomnianego powyżej konkursu plastyczne-
go oraz konkursu dla szkół na budowlę z ksią-
żek „Podaruj książce drugie życie”. 

Obcowanie z książką miało nauczyć do-
świadczania przyjemności z czytania, od-

krywania sposobu spędzania czasu wolnego, 
rozwijania wiedzy o świecie, zdolności i za-
interesowań. I to właśnie stało się udziałem 
uczniów szkół naszej gminy w całym roku 
szkolnym 2015/2016. 

Serdecznie dziękujemy Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Dąbrowie za ufundowanie 
nagród książkowych w konkursach.                               
	 	 														Edyta Krawczyk

Z książką za pan brat 
PSP W SŁAWICACH
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Klasa II B Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie w mija-
jącym roku szkolnym 2015/2016 wzięła udział w grze czy-
telniczej zorganizowanej przez Gdańskie Wydawnictwo 
Oświatowe – „Między nami czytelnikami”. 

W ramach pracy nad tym projektem uczniowie przepro-
wadzili w szkole szereg ciekawych inicjatyw, których celem 
było propagowanie czytelnictwa. 

Gra składała się z trzech zadań. W pierwszym układaliśmy 
limeryki o naszej miejscowości. W drugim tworzyliśmy grę 
czytelniczą. Z kolei w trzecim zadaniu jedna z uczennic spi-
sała lokalną opowieść.

Nie udało nam 
się zdobyć jednej z 
trzech głównych na-
gród w konkursie, 
ale cieszymy się, że 
mogliśmy się w nim 
sprawdzić, zmierzyć 
z innymi, razem twór-
czo pracować  i bawić 
się, bawić się czyta-
niem.

Nasza szkoła w tym 
roku szkolnym żyła mocno sprawami czytania. Uczniowie 
z tej samej klasy gimnazjalnej czytali książki młodszym ko-
legom i koleżankom z klas I-III. Mamy nadzieję, że będziemy 
mogli to działanie kontynuować w nowym roku szkolnym. 
Wszystkim czytelnikom życzymy oczytanych wakacji!

Anna Olender

Czytamy, czytamy, czytamy 
i do czytania nakłaniamy!

ZS W DĄBROWIE

Muzycznym akcentem w piosence o góralce Emilia Homenda ot-
worzyła 14 czerwca uroczystą galą „Złote Dęby 2016”, podczas 
której uhonorowano wielopłaszczyznową pracę uczniów oraz 
podziękowano osobom prywatnym i instytucjom za wkład mate-
rialny i pozamaterialny na rzecz szkoły. 

„Złote Dęby” to nagro-
da przyznawana indywi-
dualnie uczniom klas 4 – 6  
szkoły podstawowej i klas 
1 – 3 gimnazjum wchodzą-
cych w skład Zespołu Szkół 
w Dąbrowie. Konkurs ma 
na celu wyłonienie uczniów 
wyróżniających się postawą 
oraz osiągających sukcesy 
w szkole i poza szkołą. No-

minacje mają również promować wśród młodych ludzi postawy god-
ne naśladowania i motywować uczniów do samokształcenia. 

Specjalne statuetki „Złote Dęby 
– Przyjaciel Szkoły” powędrowały do 
osób i instytucji, których zaangażowanie 
w istotny sposób wpłynęło na podwyż-
szenie jakości pracy szkoły, poprawę 
bazy materialnej oraz tworzenie pozy-
tywnego wizerunku szkoły w środowi-
sku.

Tegoroczna gala stała się wyjątkowo 
również ze względu na oprawę muzycz-
ną. Zebrani w dąbrowskiej auli widzowie 
mogli w trakcie uroczystości wysłuchać 
utworów wykonywanych przez Emilię Homendę, Zuzannę Letką, 
Dominikę Taboł, Patrycję Seredykę, Jarosławę Letką oraz Magda-
lenę Janoszko.

Prowadzące galę Bożena Książek i Renata Planert-Palak pożeg-

nały gości niezwykłymi słowami Napoleona Hill’a, które warto za-
cytować:

Jeśli myślisz, że jesteś pokonany, to jesteś.
Jeśli myślisz, że nie śmiesz, to nie śmiesz.
Jeśli chciałbyś zwyciężyć, ale myślisz, że nie umiesz,
To prawie pewne, że tego nie dokonasz.
Jeśli myślisz, że przegrasz, to już przegrałeś,
Ponieważ ze świata to odkrywamy.
Sukces zaczyna się od woli sukcesu,
A wszystko to tkwi w stanie umysłu.
Jeśli myślisz, że inni są lepsi, to są.
Żebyś się wzbił, twoje myśli muszą szybować.
Musisz być pewny siebie, zanim
Kiedykolwiek zdobędziesz jakąś nagrodę.
Życiowe bitwy nie zawsze wygrywa
Silniejszy czy szybszy przeciwnik,
Ale prędzej czy później tym, kto wygra,
Jest ten, kto myśli, że potrafi.

Na zakończenie laureaci statuetek złożyli w pamiątkowej księdze 
podpisy, by na trwałe wpisać się w historię szkoły. Serdecznie gratu-
lujemy wszystkim nagrodzonym tego prestiżowego wyróżnienia.   
	 	 	 	 	 	 													(red)

ZS W DĄBROWIE

Najlepsi z najlepszych WYRÓŻNIENI

Szkoła podstawowa

Wiktoria Karakuła, Piotr Bil, Damian Koziar, Milena 
Łyga, Piotr Bil, Sandra Sierakowska.

Gimnazjum

Aleksandra Rudyk, Jan Sibik, Jakub Polikowski, Mate-
usz Bienek, Aleksander Kokot, Emilia Stefaniak, Julia  
Kowalczyk.

Przyjaciel Szkoły

Janusz Gruszka, Andrzej Krzywy, Parafia pw. św. Waw-
rzyńca w Dąbrowie, Sebastian Taboł, Małgorzata Grun-
towska, Iwona Spólnicka, Klemens Adamski, Państwowa 
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu, 
Maria Szeremeta, Małgorzata Bucyk, Krzysztof Kaspe-
rek, Andrzej Dolipski, Barbara i Ryszard Gaczkowscy, 
Elżbieta Zelek, Marek Leja, Janusz Staszowski.
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Na odbywających się w dniach 4-5 czerwca na stadionie 
AWF Warszawa Mistrzostwach Polski Jacek Chochorowski 
w dziesięcioboju z rezultatem 6795 pkt. zdobył dwa medale: 
złoty w kategorii młodzieżowca (U23) i brązowy w kategorii 
seniorów.

Jacek Chochorowski – mieszka-
niec Dąbrowy – trenuje lekkoatlety-
kę od 8 lat. Nim spróbował swoich 
sił w wielobojach, przez 2 lata rzu-
cał młotem, jednak ze względu na 
wzrost nie był w stanie wykonywać 
treningów siłowych pod dużym ob-
ciążeniem. Z tego powodu trenerzy 
zmienili plan i postawili na rozwój 
ogólny. Jak się dziś okazuje – był to 
strzał w dziesiątkę. 

Z powodu przekroczenia progu wiekowego Jacek od początku 
bieżącego roku trenuje w klubie AZS KU Politechniki Opolskiej. 
Wcześniej występował w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym 
w Opolu. Na przygotowywanie się do zawodów poświęca każde-
go dnia dwie i pół godziny.

Od 3 lat mieszkaniec Dąbrowy kwalifikuje się do programu 
stypendialnego za wybitne osiągnięcia w sporcie. 

- Kwoty, które proponuje miasto, mogą zaledwie załatać powsta-
jące dziury. Wiadomo, sprzęt się zużywa. Jako wieloboista po-
trzebuję sporej ilości butów, prawie do każdej konkurencji inne. 
Dochodzi do tego odpowiednie odżywianie, bez którego nie mam 
nawet, co się ruszać – zdradza wieloboista.

Dziesięciobój lekkoatletyczny, w którym Jacek podczas Mi-
strzostw Polski zdobył złoty medal w kategorii juniorów i brą-
zowy wśród seniorów, to niezwykle trudna dyscyplina sportowa. 
Zawodnicy narażeni są bowiem na szereg kontuzji, które wynika-
ją z ogromnego obciążenia fizycznego oraz złożoności schema-
tów ruchowych. Zmagania lekkoatletów trwają 2 dni i przedsta-

wiają się następująco:
I dzień: bieg na 100 m, skok w dal, pchnięcie kulą, skok 
wzwyż, bieg na 400 m;
II dzień: bieg na 110 m przez płotki, rzut dyskiem, skok 
o tyczce, rzut oszczepem, bieg na 1500 m. 

Do najważniejszych osiągnięć naszego lekkoatlety należą:
13. miejsce w 8-boju na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w Krakowie (2012),
9. miejsce w 7-boju na Halowych Mistrzostwach Polski Ju-
niorów Młodszych w Spale (2013),
8. miejsce w 8-boju na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w Łodzi (2013),
4. miejsce w 10-boju na Mistrzostwach Polski w Wielobo-
jach Juniorów w Zgorzelcu (2014),
4. miejsce w 7-boju na  Halowych Mistrzostwach Polski Ju-
niorów w Spale (2015),
3. miejsce w 10-boju na Mistrzostwach Polski w Wielobo-
jach Juniorów w Krakowie (2015),
4. miejsce w 7-boju na Mistrzostwach Polski w Toruniu 
(2016),
1. miejsce (junior), 3. miejsce (senior) w Mistrzostwach Pol-
ski w Wielobojach w Warszawie (2016).

Jacek jest tegorocznym 
maturzystą (ukończył tech-
nikum geodezyjne). Zdradził 
nam, że planuje od paździer-
nika rozpocząć studia na Po-
litechnice Opolskiej na kie-
runku wychowanie fizyczne. 

- Ale jeszcze nie jestem zde-
cydowany i oczywiście wszystko zależy od zdrowia. Jeśli poda-
łam obciążeniom fizycznym i psychicznym, będę nadal trenować 
i piąć się wyżej. Życie przecież polega na podążaniu za marzenia-
mi, rozwijaniu pasji i samodoskonaleniu się - mówi lekkoatleta. 

Trudno nie zgodzić się 
z ostatnim zdaniem Jacka. Ser-
decznie gratulujemy ogromne-
go sukcesu! Życzymy zdrowia 
i wytrwałości! Z ogromną na-
dzieją i uwagą będziemy śle-
dzić doniesienia mediów na 
temat polskiego wieloboju.                                     
	 	 													(red)

•

•

•

•
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•

•

•

•

Jacek Chochorowski złotym medalistą w wieloboju
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Młodzi piłkarze w Łodzi
Na 7. miejscu zakończyli rywalizację uczniowie z ZS w Dą-
browie w ogólnopolskim turnieju „Szukamy ekipy na Euro”, 
którego finał odbył się 9 czerwca przy Pasażu Łódzkim.

Obok reprezentacji naszej gminy w ostatnim etapie imprezy 
znalazły się drużyny m.in. z Krakowa, Torunia, Wrocławia czy 
Gliwic. Chłopcy mieli okazję do zaprezentowania swoich talen-
tów dzięki gminie Dąbrowa, która sfinansowała koszty wyjazdu. 

Młodzi zawodnicy marzący o karierze sportowej zmagali się 
na specjalnie przygotowanym mini boisku wyposażonym w za-
bezpieczone bandy i sztuczną nawierzchnię. Każda reprezenta-
cja składała się z czterech zawodników podstawowych, których 
wspierało dwóch rezerwowych. 

Specjalnie podziękowania należą się Piotrowi i Aleksandrze 
Wienczkom, którzy otoczyli chłopców opieką trenerską.   

Serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu! Być  może   niedługo 
usłyszymy o młodym Lewandowskim, Piszczku czy Szczęsnym! 
Trzymamy za Was kciuki!                                                        (red)

Na zdj. od lewej: Filip Wienczek, Mateusz Kijak, Tomasz 
Kwiatkowski, Wiktor Wienczek, Patryk Gala.

5 czerwca  na własnym boisku FC Żelazna przypie-
czętowała swój awans do opolskiej A-klasy, poko-
nując drużynę LZS-u GROM Świerkle 14-0. 

Drużyna z Żelaznej weszła do wyższej klasy roz-
grywkowej w imponującym stylu. Piłkarze wygrali 
wszystkie 22 mecze i zgromadzili na swoim koncie 69 
punktów, wyprzedzając o 11 oczek kolegów ze Sławic 
zajmujących fotel wicelidera. Wrażenie również robi 
bilans bramkowy, który wynosi 120:17 (strzelonych:
straconych)

Serdecznie gratulujemy awansu i życzymy sukce-
sów w nowej klasie rozgrywkowej.                     (red)	

FC Żelazna w A-klasie

Górny rząd od lewej: Trener Paweł Nowicki, Szymon Suchocki, Ma-
ciej Liskowski, Piotr Werner, Daniel Suchocki, Łukasz Godlewski, 
Wojciech Gnacy, Tomasz Budnik, Łukasz Gacka, Kacper Niedziel-
ski. Dolny rząd od lewej: Daniel Piątkowski, Mateusz Rudnicki, 
Asystent trenera Grzegorz Fedus, Maciej Świętek, Marcin Budnik, 
Roman Baldy, Bartłomiej Ciach.

5 czerwca w ramach sołeckich obchodów Dnia Dziecka w Dą-
browie Koło PZW Dąbrowa wraz z 10 Opolską Brygadą Logi-
styczną oraz Sołtysem i Radą Sołecką Dąbrowy zorganizowało 
zawody wędkarskie dla dzieci. 

Nad wodę przybyło blisko 40 młodych wędkarzy, by w dwóch 
grupach wiekowych (do lat 10 i powyżej lat 10) walczyć o miano 
najlepszego. 

Choć zawody wyłoniły zwycięzców, nie to jednak było najważ-
niejsze. Organizatorzy zadbali bowiem, by każdy z uczestników 
wrócił do domu z nagrodami, które ufundowane zostały przez: 
P.P.H.U. TRAWA - Trawniki Rolowane Mateusz Dajczak, MB 
Serwis, Jan Faryniarz Naprawa samochodów, Watzlaw Tour, Wi-
dera, Gruner service Darek Gruner Husqvarna, Sklep Wędkarski 
u Jarka, Karpik Damian Szczepańczuk, Bogdana Wasilewskiego 
oraz dwóch anonimowych darczyńców.

Organizatorzy dziękują za okazane wsparcie wszytskim oso-
bom zaangażowanym w przedsięwzięcie.                   (red)

Wędkarski Dzień Dziecka



           
 

Pipi wędrowniczka – czyli teatralna propozycja na lato dla dzieci
Gminny Ośrodek Kul-

tury i Rekreacji w Dąbro-
wie zaprasza najmłodszych 
mieszkańców gminy na 
przedstawienie zatytułowa-
ne „Pipi wędrowniczka”. 
Jest to bajka autorska na 

podstawie postaci Pippi Langstrumpf szwedzkiej pisarki 
Astrid Lindgren. 

Sympatyczna, rudowłosa Pipi odkrywa nieznany dla 
niej świat w poszukiwaniu swojego taty Pirata. Humory-
styczna bajka uczy dzieci zaradności, samodzielności oraz 
daje możliwość poznania elementów kultury różnych za-
kątków świata, w tym ubioru, obyczajów, muzyki itp.

Autorami tego przedstawienia są twórcy Teatru 
„Urwis”, którzy od kilku lat goszczą z przedstawieniami w 

domach kultury w całym kraju. Zespół składa się z dwoj-
ga aktorów i w zależności od bajki występuje w niej kilka 
postaci scenicznych. Czas trwania przedstawienia wynosi 
ok. 45 minut. 
- Bajki, które wykonujemy. są interaktywne - dzieci biorą 
czynny udział w przedstawieniu oraz występują w niektó-
rych scenach z aktorami. Estetyczne kostiumy i scenogra-
fia pobudzają wyobraźnię i zachęcają do wspólnej zaba-
wy – mówią autorzy przedstawienia.

Spektakl „Pipi wędrowniczka” odbędzie się 14 
lipca o godzinie 10:30 w świetlicy w Ciepielowicach. 
W przypadku sprzyjających warunków przedstawie-
nie zostanie przeniesione na scenę plenerową w Dąbro-
wie (przy OSP). O szczegółach będziemy informować 
na plakatach. Wstęp bezpłatny!                               

            (gokir)

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 
Dąbrowie zawiadamia mieszkańców, że 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
o Puchar Wójta Gminy Dabrowa Mar-
ka Lei odbędą się w dniu 25 czerwca 

(sobota) bieżącego roku na boisku spor-
towym przy ul. Nadodrzańskiej w Żela-
znej. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 
10.00. Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do kibicowania swoim jednost-
kom.                (red)


