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ZŁOCI JUBILACI

Złoci Jubilaci odebrali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczył jubilatom wójt
Marek Leja. Małżonkowie otrzymali też listy gratulacyjne i bukiety kwiatów. Nie zabrakło również życzeń i toastu
wzniesionego lampką szampana. Uroczystość w urzędzie gminy zakończyła się wspomnieniami przy kawie i cieście.
W tym zacnym gronie znaleźli się Państwo: Zofia i Stanisław Dziedzic z Lipowej, Alina i Jerzy Grzegory z Ciepielowic,
Zofia i Józef Hyla z Chróściny, Maria i Józef Kandziora z Karczowa, Genowefa i Jan Kotynia z Dąbrowy, Anna i Ernst Kutz
z Chróściny, Hildegarda i Stefan Lichy z Mechnic, Maria i Ryszard Lyga z Niewodnik, Gizela i Bernard Malek z Żelaznej,
Beata i Feliks Marciszewski z Chróściny, Irmgarda i Joachim Pacuła z Niewodnik, Krystyna i Bogdan Radziewicz z Mechnic, Anna i Oswin Raida z Chróściny, Barbara i Erwin Rokita z Chróściny, Barbara i Józef Sosnik z Żelaznej, Stanisława
i Romuald Sypioł z Sokolnik, Gertruda i Józef Tarociński z Żelaznej, Dorota i Piotr Wypich z Żelaznej, Gertruda i Hubert
Zowada z Chróściny, Jadwiga i Czesław Cesarz z Mechnic oraz Zofia i Franciszek Kajda z Prądów. (red)

KONTAKT DO REDAKCJI

e-mail: redakcja@gminadabrowa.pl

ŻYCIE GMINY DĄBROWA
miesięcznik informacyjny
Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna
w Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa,
Pl. Powstańsców Śl. 2,
tel. 77 4641056

2

tel.: 505486996

Nakład: 1200 egzemplarzy
E-mail do redakcji: redakcja@gminadabrowa.pl
Druk: Wydawn. Alia-Media, tel. 609 547 182
E-mail: aliamedia.wydawnictwo@gmail.com
Reklama: str. 1. - 3 zł, str. 2., 11., 12. - 2,50 zł,
str. środkowe - 1,50 zł brutto / 1 cm2.

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

AKTUALNOŚCI

Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli

W urzędzie gminy odbyło się doroczne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W jego trakcie wójt Marek Leja wręczył nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych okolicznościowe nagrody.
W gronie nagrodzonych znaleźli się: Jolanta Wiśniewska - dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Aurelia Wenzel - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Żelaznej, Gizela Przybyła - dyrektor Publicznego Przedszkola w Na-

roku, Lucja Czerwińska - dyrektor Publicznego
Przedszkola w Dąbrowie, Izabela Maksimczuk
- dyrektor Publicznego Przedszkola w Chróścinie, Elżbieta Sibik - dyrektor Publicznego Przedszkola w Karczowie, Dorota Słomka - nauczyciel
w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie,
Małgorzata Groszek-Baliga - nauczyciel w Publicznym Gimnazjum w Żelaznej i Publicznej
Szkole Podstawowej w Chróścinie, Przemysław
Gajos - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Naroku i Krystian Iwański - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścinie. Serdecznie gratulujemy!
			
(red)

Reprezentacja Dąbrowy lepsza od kadry Polski!

Drużyna złożona z mieszkańców gminy Dąbrowa pokonała 6-4 reprezentację Polski w futsalu +35. Mecz rozegrano
na boisku w Dąbrowie.
Dąbrowski zespół do zwycięstwa poprowadził kapitan, wójt
Marek Leja. W składzie znalazł się też pomysłodawca i organizator spotkania, sołtys Prądów Andrzej Piotrowicz.
Piłkarski pojedynek lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy po
bramkach Marka Sneli i Krystiana Golca objęli prowadzenie
2-0. Wynik mógł jeszcze podwyższyć Golec, jednak nie udało
mu się wykorzystać rzutu karnego. Przysłowie o niewykorzystanych sytuacjach sprawdziło się ledwie kilka chwil później.
Po trafieniach Łukasza Kwapisza i Jarosława Kostarczyka

eks-kadrowicze doprowadzili do remisu.
W drugiej odsłonie warunki gry dyktowali dąbrowianie. Klasą
dla siebie był Ryszard Machnik, który trzykrotnie wpisywał
się na listę strzelców. Bramkarza gości pokonał także Tomasz
Bąk. W końcówce rywale zmniejszyli prowadzenie miejscowych do dwóch goli. Na więcej nie pozwolił znakomicie interweniujący między słupkami Wiesław Diduch.
Reprezentacja Dąbrowy zagrała w składzie: Marek Leja, Wiesław Diduch, Robert Konopacki, Paweł Olender, Tomasz Bąk,
Marek Snela, Krystian Golec, Andrzej Gruntowski, Andrzej
Piotrowicz, Robert Jończyk, Ryszard Machnik i Artur Diduch.
W organizację sportowego wydarzenia włączyli się: Joanna
Milewicz, Andrzej Gruntowski i Karol Widacha.
(red)

Mecz bardzo ładnie wpisał się w obchodzone w tym roku stulecie niepodległości Polski i pod takim też hasłem został
rozegrany. Bardzo dziękuję reprezentacji za przyjęcie zaproszenia, dziękuję również wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji tego sportowego wydarzenia: gminie Dąbrowa, Andrzejowi Gruntowskiemu, Karolowi Widacha
oraz Joannie Milewicz. Dziękuję również naszym zawodnikom, którzy chętnie zagrali ten mecz, a także kibicom za
sportowy doping. 										
Andrzej Piotrowicz
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INWESTYCJE

Budynki szkolne wypiękniały

W ostatnich miesiącach w gminnych placówkach edukacyjnych przeprowadzono szereg inwestycji, remontów
i bieżących napraw. Prezentujemy efekty finalne tych
prac.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Chróścinie odmalowano elewację całego budynku. Koszt tego zadania wyniósł
55 tys. złotych. Wokół budynku wykonano również drobne
prace wykończeniowe, jak np. układanie kostki brukowej

PSP CHRÓŚCINA / PSP NAROK
oraz odmalowano pracownię polonistyczną.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku, która została dostosowana do potrzeb szkoły ośmioklasowej, wyremontowano natomiast toalety dla uczniów i personelu,
a także odnowiono gabinet pedagoga i szkolnej pielęgniarki,
szatnię i prowadzący do niej korytarz oraz pracownię fizyczno-chemiczną. Całość prac kosztowała blisko 60 tys. złotych.
Wszystkie szkolne inwestycje sfinansowano z środków gminy. 						
(red)

Zabytkowa remiza OSP wyremontowana

Zakończył się remont budynku byłej remizy strażackiej
w Dąbrowie. Wiekowy obiekt przed laty został wpisany
do gminnej ewidencji zabytków. Jego pogarszający się
stan techniczny, zwłaszcza przechylająca się wieża, spowodował konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac
remontowych.
Prace rozpoczęto po uzyskaniu zgody Opolskiego Woje-

DĄBROWA

wódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach robót budowlanych wymieniono więźbę dachową i pokrycie dachowe.
Naprawiono również wieżę. Koszt inwestycji wyniósł 39 tys.
złotych. W całości sfinansowany został z budżetu gminy.
Odbioru wyremontowanego obiektu dokonali wójt Marek
Leja, sołtys Elżbieta Mojzyk, radny Karol Widacha oraz podinspektor ds. inwestycji i rozwoju Ireneusz Racławicki. Wszystkie
prace wykonała firma pana Konrada Nitsche z Dąbrowy. (red)

Będzie jaśniej przy cmentarzu
DĄBROWA
Przy cmentarzu w Dąbrowie zamontowano nowoczesną latarnię LED. Jest ona zasilana z panelu solarnego. Całkowity
koszt zakupu i montażu latarni wyniósł 8,4 tys. złotych. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu gminy.
(red)
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AKTUALNOŚCI

Fundusze europejskie - gmina Dąbrowa wyróżniona

16 października na „piłkarskiej” gali poświęconej pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich przez Województwo Opolskie, w imieniu gminy Dąbrowa wójt Marek Leja odebrał nagrodę „Drużyny sezonu” za wspólny
projekt kilkunastu gmin.
Pod koniec roku 2017 Gmina Dąbrowa złożyła wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
o przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego „Bliżej
rodziny i dziecka - II edycja”. Celem projektu było utworzenie na terenie Gminy Dąbrowa placówki wsparcia dziennego dla dzieci w formie wychowawcy podwórkowego na lata
2018-2020.
Na realizacje projektu Gmina otrzymała 184 123,80 zł,

które zostaną wykorzystane na: zatrudnienie wychowawcy
podwórkowego i jego działania: organizowanie różnego rodzaju zajęć warsztatowych, zakup artykułów spożywczych,
papierniczych, artystycznych, organizowanie wycieczek
edukacyjnych lub rekreacyjnych. Zajęcia z wychowawcą podwórkowym odbywają się na naszym terenie już od czerwca
tego roku.
Na stronie internetowej gminy czy facebooku można śledzić
większość wydarzeń z pracy wychowawcy podwórkowego.
Zajęcia służą nabywaniu prawidłowych wzorców spędzania
czasu wolnego, ponadto uczą pracy w grupie i działalności na
rzecz społeczności lokalnej. Nasza gmina brała również udział
w 1. edycji tego projektu. Projekt realizuje dąbrowski OPS na
czele z panią kierownik Marzeną Nowak.
(red)

Wycieczka w Rudawy Janowickie
GOKIR
13 października 26 osób z grupy turystycznej działającej w naszej gminie uczestniczyło w wycieczce w Rudawy Janowickie.
Piękna pogoda i urokliwe miejsca towarzyszyły w czasie kilkugodzinnej wędrówki. Udało nam się zobaczyć ruiny średniowiecznego zamku Bolczów oraz liczne formacje
skalne, między innymi Skalny Most, labirynt na Starościńskich Skałach czy skalny Piec.
Grupa turystyczna działa od 2016 roku. Obecnie liczy
ponad 70 osób. Można do niej dołączyć na oficjalnym
fanpage’u Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji na portalu społecznościowym Facebook. 		
gokir
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GOKIR

„Uczeń, obywatel, artysta” – podsumowanie projektu

Impulsem do przeprowadzenia
naszego projektu, związanego z tematyką samorządu, były rozmowy
z nauczycielami i społecznikami
z naszej gminy. Tematyka 20 lat
Samorządu Terytorialnego nie jest
łatwym zagadnieniem do ujęcia
w formie jednoaktówki teatralnej.
Nauczyciele zwracali nam uwagę,
że młodzież w ogóle nie interesuje
się kwestiami dotyczącymi samorządu, a sam temat wydaje im się
nudny. Uczniowie nie zauważają
również związku pomiędzy samorządem a własnym życiem. Społecznicy natomiast mówili o tym,
że młodzież coraz rzadziej angażuje się w przedsięwzięcia organizowane przez lokalną społeczność.
Stąd projekt „Uczeń, obywatel,
artysta” jawił się jako naprawdę
nieliche wyzwanie.
Zdecydowaliśmy, że rdzeniem naszego projektu będzie
właśnie temat samorządu, a odbiorcami będą uczniowie gminy Dąbrowa. Aby zainteresować młodzież tą problematyką,
postanowiliśmy ją ukazać za pomocą sztuki teatralnej. Dzięki
temu nużące na pierwszy rzut oka treści przybrały atrakcyjną,
komediową formę.
Projekt rozpoczął się od napisania scenariusza krótkiej,
komediowej sztuki pt. „Zamek”. Autorami tekstu są Zbigniew
Janowski i Tomasz Stochniał. Osadzenie współczesnych realiów samorządowych w średniowiecznej scenerii księstwa
rządzonego przez autorytarną władczynię stanowiło osnowę
dla treści bliskich współczesnym samorządom w gminach.
Forma przedstawienia nawiązuje do konwencji dawnego kabaretu POTEM. To swoisty teatr absurdu, operujący skrótem
myślowym, w którym przemycane są całkiem poważne zagadnienia.
W sierpniu ogłoszony został nabór do obsady, a gdy
zgłosiło się 7 osób, ruszyliśmy z próbami. Po 20 godzinach
prób, ekipa aktorów była gotowa do premierowego występu.
Przedstawienie zostało wystawione 8 września na… zamku
w Dąbrowie. Ponieważ w tym samym czasie odbywał się
ogólnopolski festiwal muzyczny X Spotkania z Poezją Śpiewaną ZAMCZYSKO, więc widownia dopisała, a sama sztuka
uzupełniła program Imprezy.
Projekt realizuje Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie, a partnerami są: Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Naroku, Publiczna Szkoła Podstawowa
im. G. Morcinka w Chróścinie, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie oraz Tomasz Stochniał – aktor. Po premierowym
przedstawieniu dla szerokiej, festiwalowej widowni, spektakl
zagraliśmy w trzech szkołach, które są partnerami naszego
projektu. Zobaczyli je wszyscy uczniowie szkół w Dąbrowie,
Chróścinie i Naroku – klas VI-VIII szkoły podstawowej i III
klasy gimnazjum. W sumie ok. 260 osób. To grupa docelowa
projektu „Uczeń, obywatel, artysta”.
Okazało się że temat samorządności nie jest całkiem obcy

GOKIR

młodzieży a przy komediowej formie, może stać się doskonałym startem do dyskusji i do warsztatów happeningowych.
Na koniec warsztatów uczniowie każdej szkoły przygotowali
swój happening o samorządzie i własnej małej ojczyźnie.
10 października w auli Publicznej Szkoły Podstawowej miało miejsce zakończenie projektu. Dorośli widzowie
obejrzeli spektakl oraz wystawę będącą efektem warsztatów
z młodzieżą. Był również czas na rozmowy przy kawie i cieście. Goście otrzymali też foldery dokumentujące realizację
trzymiesięcznego projektu.
Łącznie w ramach projektu „Uczeń, obywatel, artysta” powstał scenariusz sztuki teatralnej, spektakl na podstawie tego
scenariusza (pięciokrotnie zaprezentowany widzom), odbyło
się 44 godziny warsztatów i przeprowadzono 3 happeningi.
Powstał również folder dokumentujący efekt projektu.
Dzięki tym wszystkim działaniom uczestnicy projektu powiększyli swoją wiedzę na temat działalności samorządu, a także
zapoznali się z historią i specyfiką opolskiego samorządu.
Nie bez znaczenia jest również to, że młodzież miała okazję zetknąć się z niecodzienną formą teatralną i spróbować
własnych sił w dziedzinie sztuki, która zyskuje dopiero swoją
szeroką popularność – happeningu. Te działania przybliżyły
młodym ludziom także ofertę kulturalną Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
Warto dodać, że fragmenty spektaklu zostały wyświetlone
na III Forum Ludzi Kultury i Edukacji w Mosznej. Wiemy
już na pewno, że sztukę zobaczą także dyrektorzy szkół województwa opolskiego.
Jesteśmy przekonani, że to zasiane ziarno wyda owocny
plon, bo – parafrazując słowa Jana Zamoyskiego – takie będą
małe ojczyzny, jakie ich młodzieży chowanie.
gokir
Projekt pn. „Uczeń, obywatel, artysta”, dofinansowano z Budżetu Województwa Opolskiego w ramach realizacji zadania
pn. Edukacja Kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016-2018.
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Podwójne świętowanie

AKTUALNOŚCI

Pierwszy weekend października upłynął w Chróścinie pod
znakiem dobrej zabawy. Okazją ku temu było 600-lecie
konsekracji ołtarza i zakończenie remontu kościoła p.w. św.
Piotra i Pawła. Uroczystość połączono z dożynkami wiejskimi.
Impreza rozpoczęła się w sobotni wieczór zabawą taneczną.
W niedzielę odprawiona została zaś uroczysta msza św. koncelebrowana przez ks. infułata Konrada Kołodzieja, ks. Huberta
Łysego i ks. Ryszarda Michalika.
Dalsza część obchodów miała miejsce na dziedzińcu kościelnym. Tam starostowie dożynkowi Karina i Jacek Kręci-

CHRÓŚCINA
chwostowie przekazali chleb wójtowi Markowi Lei. Następnie
bochen pokrojono i poczęstowano nim wszystkich gości.
Później na plenerowej scenie wystąpili: Gminna Orkiestra
Dęta „Wind Power” z Dąbrowy, Sven Solisch i Kudłaty &
Gentlemen`s Orkiestra. Swoje talenty aktorskie, wokalne, instrumentalne i taneczne zaprezentowali też uczniowie chróścińskiej szkoły oraz Dzieci Maryi. Impreza zakończyła się zabawą taneczną z Alicją i Krzysztofem.
Na wszystkich przybyłych gości czekał kołacz śląski. Najmłodsi mogli również za darmo pobawić się na gminnym dmuchańcu. Dwudniową uroczystość zorganizowali wspólnie członkowie rady parafialnej i mieszkańcy osiedla w Chróścinie. (red)

Wielka uroczystość w przedszkolu

Czwarty dzień października to szczególna data w kalendarzu narockiego przedszkola. Tego dnia placówka
obchodzi bowiem rocznicę nadania jej imienia św. Franciszka z Asyżu. W tym roku uroczystość odbyła się po raz
dziewiąty.

Rozpoczęto ją złożeniem kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym patrona. Następnie w kościele parafialnym odprawiona została msza św. w intencji św. Franciszka z Asyżu.
Po zakończeniu eucharystii przedszkolaki wraz z opiekunami

PP NAROK

przeszli ulicami Naroka do przedszkola. Na przedzie pochodu niesiono figurkę - rzeźbę patrona.
Później w przedszkolnym ogrodzie goście wysłuchali
i obejrzeli montaż wokalno-artystyczny. Po uczcie duchowej
do grona przyjaciół św. Franciszka z Asyżu przyjęto kolejnych małych miłośników przyrody. Uroczystość zwieńczyła
biesiada Franciszkowa w ogrodzie. Na stołach pojawiły się
słodkie wypieki. Były też gry i zabawy dla najmłodszych oraz
aukcja Franciszkowych wytworów, czyli „ziołowych mydełek” zrobionych własnoręcznie przez dzieci.
(red)
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Dzieci się nie nudzą

AKTUALNOŚCI
DĄBROWA / PRĄDY / SKARBISZÓW / CHRÓŚCINA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie realizuje na terenie gminy program „Wychowawcy Podwórkowego”.
W ramach drugiej edycji projektu „Bliżej rodziny i dziecka” w Dąbrowie i Prądach zorganizowano ogniska dla dzieci i ich rodziców. Najmłodsi samodzielnie przygotowali warzywne szaszłyki, przyrządziły sałatkę, a także przygotowały
kiełbaski i ziemniaki do pieczenia. W trakcie smażenia przekąsek dzieci brały udział w zabawach ruchowych.

Święto seniorów

W Skarbiszowie odbyły się natomiast zawody sportowe,
podczas których dzieci strzelały z łuku, rzucały woreczkami
do puszek, grały w piłkę oraz uczestniczyły w wyścigach rzędów. Na zakończenie wszystkie maluchy otrzymały słodkie
upominki.
Podczas zajęć świetlicowych w Chróścinie miało zaś
miejsce spotkanie z dietetyczką, która opowiedziała dzieciom
o zdrowym odżywianiu oraz pomogła przyrządzić budyń
z dyni i suszonych daktyli.			
(red)

KLUB SENIORA „POD DĘBEM”

1 października obchodziliśmy Dzień Seniora. Z tej okazji wójt Marek Leja odwiedził z kwiatami i życzeniami seniorów
z klubu „Pod dębem” w Dąbrowie. Był pyszny tort i upominki przygotowane przez Roksanę Odziomek.
(red)
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ŻYCIE GMINY DĄBROWA

AKTUALNOŚCI

Kolejny sezon dobiegł końca

W Karczowie rozegrano ostatnią kolejkę I i II ligi tenisa
ziemnego w singlu.
Triumfatorem I-ligowych zmagań został Dariusz Lech. Drugie
miejsce zajął Stanisław Walas, a na najniższym stopniu podium stanął Rafał Fabiańczyk. Poza strefą medalową znalazł się natomiast
Wiktor Sołęga. W rozgrywkach wzięło udział 16 zawodników.

KARCZÓW

Dwunastu tenisistów walczyło zaś w II lidze. Ze zwycięstwa cieszył się Sławomir Jakubowski, który w końcowej
klasyfikacji wyprzedził Krzysztofa Kosińskiego.
Puchary i nagrody wręczył uczestnikom wójt Marek Leja.
Uhonorowano również osoby wspierające organizację rozgrywek. Ligowa rywalizacja toczyła się na kortach w Karczowie już po raz dwunasty. 			
(red)

Wizyta motocyklistów z Lengede

W gminie Dąbrowa gościła blisko 20-osobowa grupa motocyklistów z niemieckiego Lengede. Co dwa lata organizują oni wyprawy po Europie, odwiedzając wszystkie partnerskie gminy.
Na trasie motocyklowej wycieczki znalazła się też Dąbrowa, która współpracuje z Lengede od 2005 roku.
Goście zza zachodniej granicy spotkali się z wójtem Markiem Leją
i zastępcą wójta Erwinem Marsolkiem. Przy kawie i cieście rozmawiano między innymi o historii gminy Dąbrowa oraz o aktualnych
wydarzeniach. Motocyklistom wręczono również pakiety promocyjne. Prezenty przygotowali także goście z Lengede - były nimi okolicznościowe koszulki i miniaturowa replika motocykla. Po wizycie
w urzędzie motocykliści wyruszyli na wycieczkę po gminie Dąbrowa, odwiedzając niemal wszystkie sołectwa. 		
(red)

Zabawa z patronem w tle
PP ŻELAZNA
4 października swoje święto obchodziło przedszkole w Naroku. Dzień później rocznicę nadania imienia św. Franciszka z Asyżu obchodzono zaś w oddziale zamiejscowym
w Żelaznej.
Przedszkolna uroczystość rozpoczęła się mszą św. Po jej zakończeniu przemaszerowano do przedszkola. Orszak poprowadziły maluchy niosące makatkę z wizerunkiem patrona.
Najważniejszym punktem programu była scenka o miłości
św. Franciszka do Boga i przyrody zaprezentowana przez dzieci z grup Misiów i Sówek. Potem do grona przyjaciół patrona
przyjęto dziewięcioro małych miłośników przyrody.
Nie zabrakło też słodkich wypieków, o które zadbali rodzice
przedszkolaków. Biesiada odbyła się w towarzystwie „przyjaciół mniejszych”, czyli kaczek, jeży, papug, gołębi i królików.
Żywe zwierzęta robiły furorę nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych. 		
			
(red)
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SZKOŁY / PRZEDSZKOLA

Kolejny plac doposażony

PP CHRÓŚCINA / PP KARCZÓW
Zgodnie z zapowiedziami na
placu zabaw przy Publicznym
Przedszkolu w Chróścinie zamontowano nowe urządzenia. Do
dyspozycji najmłodszych są bujaki i wieża do zabaw. Zakupiono
też stół grillowy i ławkę. Całość
zadania sfinansowano z budżetu
gminy. Zamknęło się ono w kwocie 11,6 tys. złotych.
Ponadto wójt Marek Leja podpisał ze Wspólnotą Mieszkaniową
„Karczów” umowę użyczenia terenu, na którym znajduje się plac
zabaw przy karczowskim przedszkolu. To krok w kierunku jego
doposażenia. Najpierw opracowany
zostanie projekt, a później zakupione i zamontowane nowe urządzenia
(red)
do zabaw.

Z ekologią za pan brat

Jubileuszowa akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA
2018 „Akcja – Segregacja! 2 x więcej, 2 razy czyściej” była
doskonałą okazją, by pokazać i udowodnić, że z ekologią
jesteśmy za pan brat.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie od wielu lat
prowadzi działania edukacyjne i informacyjne z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz recyclingu, poprawy świadomości ekologicznej oraz poszukiwania skutecznych sposobów zbiórek funduszy na pomoc drugiemu człowiekowi.
Bilans zbiórki uczniów naszej szkoły przedstawia się
imponująco. Zebraliśmy: 1559,3 kg makulatury, 79,5 kg
baterii oraz 12 ogromnych worków plastikowych nakrętek
w ramach akcji charytatywnej dla Bartka Kurhofera.
21 września br. w sposób uroczysty chcieliśmy podziękować wszystkim tym, którzy pomogli nam w realizacji naszego szkolnego projektu „Zielona klasa”. Projekt zakładał
powstanie altany warsztatowej z miejscami siedzącymi, która
miałaby pełnić wiele pożytecznych funkcji dla społeczności
szkolnej. Położenie altany na terenie ogrodzonego terenu
szkolnego pozwala na wykorzystanie jej jako „klasy plenerowej” służącej do prowadzenia lekcji oraz innych zajęć, np.
z edukacji przyrodniczej. W czasie przerw uczniowie korzystają z niej, by odetchnąć świeżym powietrzem między lekcjami lub po lekcjach czy w oczekiwaniu na autobus szkolny.

PSP DĄBROWA

Podziękowania z rąk dyrektora Szkoły Jolanty Wiśniewskiej odebrali: Zdzisław Dzwonnik – nadleśniczy Nadleśnictwa Opole, Marek Leja – wójt gminy Dąbrowa, Janusz
Staszowski – sekretarz gminy Dąbrowa, Jerzy Niekrawiec
– główny wykonawca wiaty, Anna Cisowska – prezes Stowarzyszenia „Nasze Ciepielowice”, Katarzyna Gołębiowska-Jarek – prezes Stowarzyszenia Miłośników Chróściny, Tomasz
Mendel – właściciel Zakładu Usług Leśnych „Knieja”, Janusz
Gruszka, Elżbieta Zelek – przewodnicząca Rady Rodziców,
Jarosław Szymaczewski, Piotr Półtorak oraz Adam Jagielski.
Oprócz wiaty na terenie „Zielonej klasy” powstaną jeszcze alejki, osadzone zostaną ławki, tablice informacyjne oraz
kosze na śmieci. Planujemy również nowe nasadzenia.
Po oficjalnej części uroczystości oraz poświęceniu wiaty
przez ks. proboszcza Marcina Bonka zaproszeni goście udali
się na słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. Uczniowie klas młodszych spotkali się z pasjonatem
przyrody Kazimierzem Kiejza. Starsi uczniowie brali udział
w pokazie udzielania pierwszej pomocy, sprzątali teren wokół szkoły oraz wykonywali w zespołach klasowych ozdoby
jesienne do naszej nowej „Zielonej klasy”.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom
i darczyńcom. Bez Waszego wsparcia, trudu i serca, nie byłoby w naszej szkole tak dobrze i tak pięknie.
Bożena Książek, Renata Planert-Palak
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Spotkanie z ogrodnikiem

PP PRĄDY

11 października przedszkolaki z Prądów odwiedziły ogrodnika Kazimierza Wojdyłę. Dzieci zwiedziły ogród i zapoznały
się z zasadami uprawy warzyw. Każdy przedszkolak otrzymał w prezencie dynię. Powstała z nich później dekoracja
przed wejściem do przedszkola. W ramach podziękowania maluchy wręczyły panu Kazimierzowi dyplom. Kamila Bąk

Dzień Edukacji Narodowej

PSP CHRÓŚCINA

12 października we wszystkich szkołach gminy Dąbrowa obchodzono Dzień Edukacji Narodowej.
W uroczystym apelu w Publicznej Szkole Podstawowej
w Chróścinie udział wzięli wójt Marek Leja, dyrektor Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
Janusz Staszowski, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, obecna kadra pedagogiczna i uczniowie.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Później głos zabrali dyrektor placówki Krystian Iwański
i wójt Marek Leja. Następnie dyrektor szkoły wręczył nagrody
nauczycielom oraz pracowników administracyjnym i obsługi.
Apel zakończył program artystyczny przygotowany przez ucz(red)
niów klasy VII. 				
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