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28 kwietnia w Urzędzie Gminy Dąbrowa gościło 17 par świętujących swoje Złote Gody, czyli pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Dekoracji dostojnych
jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej, dokonał wójt gminy
Marek Leja. W gronie uhonorowanych znaleźli się Państwo:
1. Edyta i Bernard Adamscy
10. Wanda i Władysław Łozińscy
2. Zofia i Michał Bąkowie
11. Bogumiła i Czesław Malawscy
3. Janina i Stanisław Bąkowie
12. Anna i Werner Niedhardtowie
4. Franciszka i Mieczysław Cybulscy 13. Lucja i Alfred Nowakowie
5. Hildegarda i Henryk Flamowie
14. Wanda i Jan Pająkowie
6. Gertruda i Józef Hennkowie
15. Anna i Berthold Przywarowie
7. Karolina i Roman Jakubkowie
16. Anna i Horst Slowikowie
8. Teresa i Roch Kubisowie
17. Anna i Józef Stotkowie
9. Maria i Wilhelm Lelkowie
W czasie uroczystości każda z par otrzymała Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie oraz kwiaty. Później przyszedł czas na wspomnienia i rozmowy przy
filiżance kawy i słodkim poczęstunku.
Jako mieszkańcy gminy Dąbrowa jesteśmy dumni, że pośród nas żyją pary, które
dotrzymały słowa danego na ślubnym kobiercu i trwają we wspólnej miłości.
Z okazji Jubileuszu życzymy Wam radości i zdrowia na następne lata tej wspólnej podróży.
(red)
reklama

PPHU SATI
reklama

Nagrobki
Parapety
Płytki
Schody
Blaty
Kominki
Łupki

IMPORT
PRODUKCJA
MONTAŻ
DORADZTWO

JAKOŚĆ I SOLIDNOŚĆ
W DOBREJ CENIE

ODDZIAŁ WRZOSKI
46-073 Wrzoski
ul. Wrocławska 24
tel.: +48 880 370 130
tel.: +48 784 518 593
fax: +48 77 546 21 86
@: biuro@pphu-sati.com

ODDZIAŁ KRZANOWICE
46-020 Krzanowice
ul. Stara Droga 6 i 8
tel.: +48 666 523 384
tel.: +48 77 546 21 84
fax: +48 77 546 21 86
@: biuro@tanienagrobki.com.pl
ZDOBYTE TYTUŁY:

www.pphu-sati.com
www.sati-granit.de
www.sati-info.com
www.tanienagrobki.com.pl

AKTUALNOŚCI

Na „grzybku” będzie bezpieczniej
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Opolu w ramach ogólnopolskiego Programu Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych w połowie kwietnia ogłosiła przetarg na przebudowę skrzyżowania. Rondo powinno być
gotowe w listopadzie tego roku.
W miejscu istniejącego rozległego skrzyżowania powstanie czterowlotowe rondo turbinowe o średnicy zewnętrznej
od 45 do 65 metrów. Dla zwiększenia przepustowości powstanie bypass pozwalający wjechać na DK94 w stronę Brzegu,
omijając samo rondo. W ramach przebudowy skrzyżowania
w Karczowie powstaną także m.in. ścieżki pieszo-rowerowe,
oświetlenie, urządzenia poprawiające bezpieczeństwo oraz
znak zmiennej treści na wlocie do ronda od strony Opola.
Świetlna tablica pozwoli informować kierowców o ewentualnych utrudnieniach na autostradzie. Widząc taki komunikat,
kierowca będzie mógł zjechać na rondzie w kierunku Brzegu

na DK 94, unikając w ten sposób wjeżdżania na węźle „Opole
Zachód” na zakorkowaną autostradę. Rondo będzie również
monitorowane.
Nowe rozwiązanie komunikacyjne docelowo ma być
częścią wielopoziomowego węzła drogowego, który powstanie, gdy droga nr 46 będzie w przyszłości rozbudowywana
o drugą jezdnię.
Za: http://www.gddkia.gov.pl

X edycja konkursów „Moja Zagroda” i „Aktywna Wieś”
Przypominamy, że do 30 czerwca br. można dostarczać
zgłoszenia do konkursów „Moja zagroda” oraz „Aktywna wieś”, których organizatorem jest gmina Dąbrowa.
Udział w konkursie „Moja zagroda”:
• w konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec
gminy, który dokona zgłoszenia zawierającego imię
i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz kategorię konkursu, w której chce uczestniczyć, oprócz
laureatów z roku poprzedniego;
• zgłoszenie należy złożyć u sołtysa.

Udział w konkursie „Aktywna wieś”:
• w konkursie może wziąć udział każda miejscowość
z terenu gminy;
• warunkiem udziału w konkursie jest:
a) dostarczenie poprzez sołtysa do Urzędu Gminy w Dąbrowie pisemnego zgłoszenia inicjatywy z planem działania,
b) dostarczenie opisu projektu.
Regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej gminy www.gminadabrowa.pl w zakładce Wydarzenia > Gminne konkursy.

STOP zaśmiecaniu gminy

Otrzymaliśmy w ostatnim czasie informację o śmieciach regularnie pojawiających się w rowach wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 459 na odcinku Sławice-Żelazna. Sprawa została skierowana do Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Opolu. Wiemy również o nielegalnym wysypisku, które tworzy się w Karczowie na przedłużeniu ul. Anny „przy rzeczce”.
Apelujemy do mieszkańców gminy Dąbrowa, by powiadamiać telefonicznie policję o próbach nielegalnej wywózki śmieci. Pozostawione odpady nie
tylko obniżają walory estetyczne gminy, ale również stanowią poważne za- Zdj. nadesłane przez Mateusza Malinowskiegrożenie dla środowiska naturalnego.
(red) go (rów przy gminnym odcinku drogi 459).
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Ciepielowice walczą o plac zabaw - włącz się do akcji!
Dotychczas firma NIVEA wybudowała
40 Podwórek NIVEA, 100 placów zabaw i wyposażyła 100 szkółek piłkarskich w całej Polsce. - PODWÓRKO
NIVEA to wyjątkowe Rodzinne Miejsce
Zabaw. Zbudujemy je w lokalizacjach,
które zbiorą najwięcej Waszych głosów –
czytamy na stronie internetowej www.
nivea.pl/podworko2016.
O jedno z takich miejsc walczą Ciepielowice, dlatego apelujemy do mieszkańców gminy Dąbrowa o wzięcie udziału

w akcji. Wystarczy odwiedzić stronę internetową www.nivea.p/podworko2016,
zarejestrować się w serwisie i oddać głos
na wybraną lokalizację. Po zakończonej
akcji do skrzynki mailowej nie będą trafiać żadne treści o charakterze marketingowym – gwarantuje to regulamin.
Istotny jest fakt, że głosy można oddawać codziennie. Im więcej osób zaangażuje się w przedsięwzięcie i regularnie
(każdego dnia) będzie oddawać głosy,
tym zwiększy się szansa na wygraną.
Koordynatorem i inicjatorem akcji jest

Anna Cisowska, która chętnie odpowie na
wszelkie pytania (tel. 605 475 667).
(red)

Taryfy za odprowadzanie ścieków

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

Rządowy bus
w Dąbrowie

Mieszkańcy Gminy Dąbrowa,
których członkowie rodzin (w tym:
małżonkowie, rodzice dzieci) przebywają, pracują za granicą (w tym
także w charakterze pracownika
delegowanego) lub posiadają 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 zatem 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 przetłumaczony na
język polski).
Wnioski te przekazywane będą w następnej kolejności do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Kort w Chróścinie czeka

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) PODLEGA BOWIEM
PRZEPISOM O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA
Marzena Nowak
SPOŁECZNEGO. 				

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach
programu 500+, 20 kwietnia
gminę Dąbrowa odwiedził
mobilny punkt informacyjny „Bus 500+” z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego z Opola, którzy prowadzą
akcję promocyjno-informacyjną dotyczącą programu
MN
500+.

Zapraszamy do korzystania z kortu, który znajduje
się w Chróścinie przy ul. Ireneusza Kani. O ile we
wszystkich miejscowościach obłożenie na kortach jest
duże, o tyle w Chróścinie miłośnicy tenisa ziemnego
nie będą zmuszenie czekać na wolny termin. Należy
również pamiętać o tym, że regularne użytkowanie
nawierzchni pozwoli zachować jej pożądane właściwości. Ponadto w pobliżu do dyspozycji jest również
siłownia zewnętrzna oraz boiska do piłki nożnej i koszykówki. Kontakt do opiekuna kortu: Ryszard Gonschior, tel.: 664488325.
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Niech żyją seniorzy!
CIEPIELOWICE

17 kwietnia w godzinach popołudniowych w Świetlicy
Wiejskiej w Ciepielowicach Rada Sołecka zorganizowała
spotkanie dla seniorów.
Po przywitaniu zebranych przez sołtys Helenę Cisowską
rozpoczęła się część artystyczna, w której Karolinka Letka,
Martusia Cisowska, Agatka Kowalczyk, Małgosia Cisowska,
Madzia Bogusławska i Julia Langner zaprezentowały swoje
umiejętności wokalno-artystyczne. Później przyszedł czas na
słodki poczęstunek i kawę. Atmosferę umilało także wspólne śpiewanie przy akompaniamencie Klemensa Adamskiego.
Wśród zebranych nie zabrakło wójta Marka Lei wraz z małżonką, którzy wznieśli uroczysty toast za zebranych w świet(red)
licy seniorów. 					

1050. rocznica
Chrztu Polski

Przywitanie wiosny

KARCZÓW

16 kwietnia w Dąbrowie przywitano wiosnę.
Wspólna inicjatywa Rady Sołeckiej oraz OSP
w Dąbrowie przyciągnęła, mimo niesprzyjającej aury pogodowej, wielu mieszkańców.
Na najmłodszych czekały gry i zabawy oraz
palenie marzanny. Starsi mogli spróbować pysznej
grochówki przyrządzonej przez Janusza Mojzyka.
Były także ciasta, kawa, napoje oraz dużo uśmiechu i dobrej zabawy.
(red)		

Dnia 26 kwietnia 2016 r. w bibliotece w Karczowie odbyło
się spotkanie poświęcone 1050.
rocznicy Chrztu Polski.
W prelekcji uczestniczyły
dzieci szkolne, które odczytały
fragmenty książki Krzysztofa
Ożóga pt. “966 Chrzest Polski”
dotyczące czasu i miejsca Chrztu
Mieszka I oraz przyczyn tej decyzji.
Kazimiera Jeziorańska

DĄBROWA

Szlakiem Orlich Gniazd

W dniu 23 kwietnia 2016 roku 43 mieszkańców gminy Dąbrowa wzięło udział
w wycieczce „Szlakiem Orlich Gniazd”, która została zorganizowana przez
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.
Uczestnicy mieli okazję zwiedzać wraz z przewodnikiem ruiny zamku
w Ogrodzieńcu. Następnie udali się do ruin zamku w Mirowie, z którego malowniczym szlakiem wśród skał Jury Krakowsko - Częstochowskiej dotarli do zamku
w Bobolicach. Ostatnim punktem było wzgórze zamkowe i ruiny zamku królewskiego w Olsztynie pod Częstochową wraz z niezwykłą panorama na Częstochowę i wzgórza ze skałami wapiennymi.
Piękna pogoda, malownicze widoki, niezwykła historia zamków czasów Kazimierza Wielkiego to największe korzyści tej wspaniałej wyprawy. Nie można
zapomnieć także o bardzo ładnej pogodzie i sympatycznej atmosferze, za którą
(gokir)
serdecznie wszystkim uczestnikom dziękujemy!			
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Czytelnictwo i regionalizm
ŻELAZNA / SŁAWICE
Filia Gminnej Biblioteki w Żelaznej
w kwietniu gościła
uczniów z klas IVVI Szkoły Podstawowej w Sławicach.
Celem wycieczki było oprowadzenie uczniów po świecie książki oraz przybliżenie
historii naszego regionu poprzez wizytę w Izbie
Anna Lach
Regionalej. 		

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

Z ŻYCIA GMINY

10-lecie partnerstwa gmin Dąbrowa-Lengede

W dniach 6-9 maja w Lengede (Niemcy) delegacja gminy Dąbrowa brała udział w obchodach 10. rocznicy
partnerstwa gmin.

W sobotę 7 maja 2016 roku Burmistrz Lengede Hans-Hermann Baas
wspólnie z Zastępcą Wójta Gminy Dąbrowa Erwinem Marsolkiem odsłonili
tablicę z nazwą ulicy Dabrowakamp

Majówka 2016
GAUDIUM
Jak co roku podczas weekendu majowego parafialna schola „Gaudium”
z Dąbrowy wyruszyła na wycieczkę. Tym
razem na trasie znalazły się Wadowice
i Tyniec.
Pierwszym punktem wycieczki były
Wadowice - rodzinne miasto Jana Pawła
II. Mieliśmy okazję pomodlić się w kościele, w którym nasz święty rodak został
ochrzczony.
Byliśmy także w muzeum poświęconym papieżowi Polakowi. Kika lat temu

na powstającym osiedlu domków jednorodzinnych.
Dla delegacji gminy Dąbrowa przygotowano bogaty program, znalazły
się w nim min. zwiedzanie biogazowni
w Lengede czy huty szkła w Derenburgu, a także udział w szkockim festiwalu
w Peine. Była również okazja do obejrzenia używanego wozu straży pożarnej,
który to nasi partnerzy chcą podarować
gminie Dąbrowa.
Na oficjalnej uroczystości z okazji
jubileuszu gmin pojawiła się również
Zastępca Ambasadora Polski w Berlinie
Anna Bochniak-Jakubowska. Burmistrzowi Lengede Hansowi-Hermanowi Baasowi została przekazana rzeźba
przestrzenna autorstwa Janusza Sawicza upamiętniająca 10-lecie współpracy. Ponadto Przewodniczący Rady
Gminy Dąbrowa Piotr Wieczorek wraz
odwiedziliśmy już to miejsce i mieliśmy
okazję zobaczyć, jak bardzo się zmieniło!
Wówczas był to Dom Papieża, a dziś to
multimedialne muzeum, w którym można
posłuchać głosu Jana Pawła II, razem z nim
przespacerować się po Tatrach, zobaczyć
słynny kajak, na którym odprawiał msze
św. podczas spływów z młodzieżą, obejrzeć
z bliska jego narty czy przejść przez mieszkanie rodziny Wojtyłów. Po dawce wiedzy
i wspomnień przyszedł także czas na kremówki.
Następnie pojechaliśmy do Tyńca, gdzie
zobaczyliśmy najstarszy istniejący w Polsce
klasztor benedyktynów. Tu wzięliśmy udział
w grze edukacyjnej dotyczącej Chrztu Polski. Na koniec mogliśmy posłuchać trady-

z Zastępcą Wójta Gminy Dąbrowa
w obecności m.in. Burmistrza Lengede,
Zastępcy Ambasadora Polski w Berlinie
dokonali wpisu do Złotej Księgi Gminy
Lengede.
W trakcie pobytu rozmawiano o planach dalszej współpracy pomiędzy obu
gminami i to na różnych szczeblach.
ems

cyjnego śpiewu gregoriańskiego podczas
nieszporów śpiewanych przez zakonników.
Do domów wróciliśmy dość późno, ale
pełni wspaniałych wrażeń po wycieczce.
Kamila i Agata

Wkrótce jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie
OSP DĄBROWA
Już 9 lipca OSP z Dąbrowy będzie obchodziła 120-lecie swojego istnienia.
Dzień później strażacy we współpracy z Radą Sołecką zorganizują Festyn
Strażacki, na którym pojawi się wielu
zaproszonych gości. Nie zabraknie ciekawych atrakcji, o których informować
będziemy w czerwcowym numerze.
OSP Dąbrowa jest najstarszą jednostką
w gminie z udokumentowanym powstaniem, świadczą o tym zdjęcia dokumentów, takich jak: Statut OSP Dąbrowa oraz
akt założycielski pozyskany z Archiwum
Państwowego w Opolu przez Karola Widachę oraz Pawła Przybyłę znającego język

niemiecki oraz posiadającego umiejętność
czytania i pisania gotykiem.
Jednostka z Dąbrowy w chwili obecnej
liczy 19 członków. Wyjechała w tym roku
do akcji blisko 20 razy, najczęściej do miejscowym zagrożeń, czyli wypadków.
Dąbrowscy strażacy zakupili w 2016
roku 4 sztuki aparatów ochrony dróg oddechowych o wartości 18144, które ufundowane zostały przez: Związek Ochotniczych
Straż Pożarnych RP (7200 zł), Nadleśnictwo Opole (2000 zł), Bank Polskiej
Spółdzielczości w Brzegu (300 zł), Szkoła
Jazdy DAKAR z Opola (400 zł), GOLDADENT z Mechnic (360 zł), Fundacja Orlen DAR SERCA (2000 zł), Rada Sołecka
z Dąbrowy (500 zł), Składki członkowskie
OSP Dąbrowa (3120 zł), datki mieszkań-
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ców Dąbrowy, Sokolnik, Prądów pozyskane z kalendarzy strażackich (2264 zł).
Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej OSP Dąbrowa (www.osp.dąbrowa.pl), która jest drugą w Polsce stroną
internetową zawierającą w nazwie polskie
znaki językowe.
(red)
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KULTURA

XVII Wojewódzki Festiwal Artystyczny „Liść Dębu”
wsparcie osób spoza sektora publicznego, którym serdecznie w tym miejscu
dziękują. W tym roku w gronie sponsorów znaleźli się:
•
•
•
Już po raz siedemnasty aula ZS w Dąbrowie wypełniła się młodymi ludźmi,
którzy umiłowali sobie śpiew. W ciągu dwóch dni jury przesłuchało 60
solistów, 9 duetów i 21 zespołów.
Historia festiwalu sięga roku 2000,
kiedy to Barbara Lewandowicz i Dorota
Słomka zainicjowały przedsięwzięcie,
które od razu spotkało się z dużym zainteresowaniem osób chcących zaprezentować swoje umiejętności wokalne
szerszej publiczności.
Od 2007 roku nad imprezą czuwają
Dorota Słomka, Hubert 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 inicjatywę wspierają Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie Zbigniew
Janowski.
Organizatorzy mogą liczyć także na

•
•
•
•
•
•
•

Maria Szeremeta – firma „Lis”
z Ciepielowic,
Dorota Pieniacha – właścicielka
apteki w Dąbrowie,
Jolanta i Zbigniew Utkowie
z Siedlisk,
Barbara i Ryszard Gaczkowscy
z Siedlisk,
Firma Usługi Transportowe – Diter Piechota,
Tomasz Mendel – Zakład Usług
Leśnych Knieja z Ciepielowic,
Radosław Nieckarz – piekarnia
w Dąbrowie ,
Barbara Jeleń – „Butik Barbary”
w Niemodlinie,
Roman Kaszuba – właściciel sklepu spożywczego w Dąbrowie,
Konrad Nitsche – usługi ogólnobudowlane w Dąbrowie.

Główne trofeum festiwalowe stanowią statuetki „Liść Dębu” – nagrody,
które oddają charakter regionu, a jednocześnie promują naszą miejscowość na
terenie całego województwa.
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 domów kultury.
Jury oceniało dobór repertuaru, dykcję
i emisję głosu, intonację, interpretację
piosenki i ogólny wyraz artystyczny.
Wśród oceniających w tegorocznej odsłonie festiwalu znaleźli się: Aleksandra
Ślepecka, Kornelia Thiel, Katarzyna
Wybraniec, Maria Przebindowska, Andrzej Przebindowski, Henryka Mikosza,
Magdalena Czercowy, Barbara Lewandowicz-Witkowska oraz Zbigniew Janowski.
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LAUREACI
SOLIŚCI
Kategoria klas I-III SP
1. Jacek Grygierczyk, PSP nr 7 Opole
2. Zofia Krupa, PSP nr 1 Brzeg
Antonina Zaremba, PSP Gracze
3. Kinga Matusik, PSP nr 1 Niemodlin
Wyróżnienia:
• Lena Miążek, PSP nr 2 Opole
• Natalia Lissy ZSP Pro Liberis Silesiae
Gosławice
• Dominika Libawska, PSP Sławice
• Joanna Leszczyńska, PSP Narok
Kategoria Domy Kultury I-III SP
1. Emilia Homenda, GOKiR Dąbrowa
Maria Cebula, Krapkowicki DK
2. Samanta Miensok, OKiS Prószków
3. Maria Winnik, OKiS Prószków

Kategoria klas IV-VI SP
1. Alicja Wiącek, PSP nr 8 Brzeg
2. Maja Grygierczyk, PSP nr 7 Opole
Natalia Rzepczyńska, PSP nr 7 Opole
3. Nadia Stanisz, PSP w Sowczycach
Wyróżnienia:
• Julia Radecka, PSP nr 1 Niemodlin
• Milena Łyga, ZS Dąbrowa
• Franciszka Dzumla, PSP nr 28 Opole
Kategoria Domy Kultury IV-VI SP
1. Vanessa Siwy, Krapkowicki DK
2. Julia Kuszewicz, OKiS Prószków
3. Maciej Drzazga, ZGSP Pawłowiczki
Kategoria klas I-III gimn.
1. Julia Dota, PG nr 1 Ozimek
2. Emilia Waliczek, PG Komprachcice
3. Kinga Kurowska, ZGSP Pawłowiczki
Jessica Stelmach, PG nr 7 Opole
Wyróżnienia:
• Emilia Krypel, PG nr 4 Brzeg
• Jessica Glombek, PG Żelazna

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

KULTURA
Kategoria Domy Kultury I-III gimn.
1. Julia Chrobok, Krapkowicki DK
2. Hanna Zaremba ,OK Niemodlin
3. nie przyznano
Wyróżnienia:
• Kamil Janoszek, MDK Opole
Nagroda Wójta Gminy Dąbrowa
• Julia Dota, PG nr 1 Ozimek

Kategoria klas I-III gimn.
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. Wiktoria Malik i Julia Mikuliszyn,
ZGSP Pawłowiczki
ZESPOŁY
Kategoria klas I-III SP
1. Kwartet Wokalny Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabinie
2. „Tańczące Nutki” PSP nr 28 Opole
3. „Allegro” PSP nr 3 Brzeg
Wyróżnienie:
• „Trio” Zespół Szkolno- Przedszkolny Stowarzyszenia PRO LIBERIS
SILESIAE w Gosławicach
• „Siódemeczki” PSP nr 7 Opole
• „Allegro” ZS Dąbrowa

•
•

Nagroda im. Karola Musioła
Jacek Grygierczyk, PSP nr 7 Opole
Vanessa Siwy, Krapkowicki DK
DUETY

Kategoria klas I-III SP
1. nie przyznano
2. Julia Cebulla i Jacek Grygierczyk,
PSP nr 7 Opole
Małgorzata Cisowska i Łucja Kleszczewska, ZS Dąbrowa
3. Jonatan Bryl i Zuzanna Organ, PSP
nr 3 Brzeg
Kategoria Domy Kultury I-III SP
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. nie przyznano

Kategoria klas IV-VI SP
1. „ Nutki” PSP nr 3 Ozimek
2. „Gama” PSP nr 4 Namysłów,
„Chór Szkolny” NSP w Grabinie
3. „ Forte” PSP nr 7 Opole
Wyróżnienie:
• „Scherzo” ZS Dąbrowa
Kategoria klas IV-VI DK
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. Dziecięcy Zespół Wokalny z Dobrzenia Wielkiego

Kategoria Domy Kultury IV-VI SP
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. nie przyznano
Wyróżnienie:
• Zuzanna Letka i Kamil Borowicz,
GOKiR Dąbrowa
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Występ w Filharmonii Opolskiej:
Jacek Grygierczyk PSP nr 7 Opole,
Zespół Allegro ZS Dąbrowa
• Zaproszenie do Chóru Filharmonii Opolskiej: Julian Iwański ZS
Dąbrowa
• Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego: „Nutki” Ozimek
• Wyróżnienie Starosty Opolskiego:
PSP nr 7 Opole
• Wyróżnienie Urzędu i Wójta
Gminy Dąbrowa: „Cantare 2” Pawłowiczki
• Nagroda Opolskiego Kuratora
Oświaty: ZS Dąbrowa
• Nagroda Stowarzyszenia Parlament Dobroczynności: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Grabina
• Nagroda Stowarzyszenia Opolszczyzna Śpiewa: Niepubliczna
Szkoła Podstawowa Grabina
• Koncert PSM w Opolu: Laureaci
I, II i III miejsca z obu dni festiwalowych
Impreza nosi miano festiwalu artystycznego, gdyż towarzyszy jej rokrocznie konkurs plastyczny – „Impresje muzyczne”, w ramach którego uczniowie
uzdolnieni plastycznie mają szansę zaprezentować swoje talenty, wykonując
prace będące ilustracjami wybranych
przez siebie utworów muzycznych.

Kategoria klas I-III gimnazjum
1. „Fraza” PG nr 4 Brzeg
2. „Kwintet czyli Kwartet” PG nr 1 Ozimek
3. „Cantare 2 ZGSP Pawłowiczki,
„Kaprys” ZS Dąbrowa

Wyróżnienie:
• Patrycja Seredyka i Dominika Taboł,
GOKiR Dąbrowa
Kategoria klas IV-VI SP
1. nie przyznano
2. Anna Czercowy i Danuta Matysiak,
Publiczna Katolicka SP Opole,
Natalia Rzepczyńska i Michał Krupski, PSP nr 7 Opole
3. nie przyznano

•

Wyróżnienie:
•
„Pinna Musica” PG Komprachcice
Kategoria Domy Kultury I-III gimn.
1. „Cztery Żywioły” GOK Dobrzeń
Wielki
2. nie przyznano
3. nie przyznano
Nagrody pozaregulaminowe
•

Nagroda Dyrektora GOKiRu:
„Fraza” Brzeg

				

W tym roku na konkurs wpłynęło
141 prac, które wyróżniał wysoki poziom artystyczny. Uczniowie wykazali
się kreatywnością i w oryginalny sposób zinterpretowali tematy tegorocznych impresji. Wśród nagrodzonych
znaleźli się uczniowie ZS w Dąbrowie:
Natalia Dziuk, Paulina Marszał, Emilia
Stefaniak, Aleksander Kokot oraz Wojciech Kotynia.
Organizatorzy festwialu dziękują
za okazaną pomoc wszystkim osobom
zaangażowanym w przedsięwzięcie,
szczególnie nauczycielom i uczniom ZS
w Dąbrowie.

Kierownictwo Artystyczne Festiwalu
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ZS W CHRÓŚCINIE
Czworo uczniów Zespołu Szkół
w Chróścinie 15 kwietnia wzięło udział
w finale konkursu pod patronatem europosłanki Danuty Jazłowieckiej „Pokaż
język: I know I can”.
Zadanie polegało na tym, aby do kilku
wyznaczonych anglojęzycznych przebojów
wymyślić nowy tekst, pozostawiając niezmieniona wersję refrenu. Tego trudu podjął
się uczeń III klasy gimnazjum Daniel Pluta.
Następnie zaprosił do współpracy koleżanki z klasy II: Wiktorię Sawicz, Wiktorię
Łysy i Hanię Kowalską.
Pod kątem językowym pomogła im się
przygotować Marta Wodyńska, muzycznie wspiera ich Aleksandra Pluta, natomiast efekt końcowy, czyli nagranie występu
Teen Idles, sfinalizował Hubert Labusga.
W ten sposób w wyniku połączenia młodzieńczej pasji oraz doświadczenia i umiejętności dorosłych powstał znakomity efekt,
który doceniło jury konkursu i zaprosiło do
udziału w koncercie finałowym, który odbył się w piątek 15 kwietnia 2016 r. w Sali
Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej
Piosenki w Opolu i miał niezwykłą oprawę.
Swoją obecnością uświetnił go prezydent
miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski.
Na scenie wystąpiło 10 zespołów ze
szkół województwa opolskiego i dolnośląskiego. Poziom był bardzo wysoki. Skład
jury świadczył o tym, że występy były oceniane wielowymiarowo. W gronie oceniających zasiedli: piosenkarka Anna Panas,
lektor języka angielskiego Eoin McHugh,
kompozytor Roman Hudaszek, dyrektor
NCPP Rafał Paliwoda oraz patronka całego
przedsięwzięcia europosłanka Danuta Jazłowiecka.
Teen Idles zaprezentował się bardzo dobrze. Kiedy początkowe skrepowanie minęło, była energia, był przekaz, była moc.
Hania, dwie Wiktorie i Daniel na pewno
czuli też ogromne wsparcie licznej grupy

Uczniowie z ZS w Chróścinie w wielkim finale
konkursu „Pokaż Język: I know I can”

kibiców, którzy dopingowali z widowni
koleżankom i koledze. Po występie grupa
wysłuchała opinii i wskazówek od jurorów
oraz dobrej rady dla Daniela, by nie chował
swoich tekstów, które pisze od trzech lat, do
szuflady.
– Trzeba dzielić się z innymi swoją twórczością – powiedział kompozytor Roman
Hanuszek.
Na werdykt wszyscy czekaliśmy z bijącymi sercami… Nie udało się zdobyć miejsca na podium. Wygrał zespół Sound Hunters z Łambinowic. Ale to była jedyna rzecz,
która się nie udała w tym dniu. Udało się
wziąć udział w bardzo ciekawym przedsięwzięciu. Inicjatywa Danuty Jazłowieckiej
łączy to, czym młodzież się teraz pasjonuje:
język angielski i muzykę. Udało się twórczo spędzać czas na próbach z Aleksandrą
Plutą, chociaż zdarzało się, że odbywały się
w piątkowe popołudnia, kiedy młodzież
zwykle cieszy się już weekendem. Udało się

pokonać 11 zespołów w eliminacjach i wystąpić w koncercie finałowym w znakomitej
oprawie artystycznej i przed profesjonalnym
jury. Udało się zarazić entuzjazmem zarówno koleżanki i kolegów w szkole, jak i nauczycieli. Udało się zdobyć cenne doświadczenie i „wziąć byka za rogi”, bo przecież
o to w tym chodzi, by nie przechodzić przez
życie biernie. W nowej wersji piosenki „Firework” ci młodzi ludzie śpiewali:
And you got a choice
You can make some noise
Or take a step behind
And keep your mouth forever close
[Masz wybór:
Możesz narobić hałasu, zamieszania
Albo wycofać się
I zamilknąć na zawsze]
Elwira Ferenc-Koleśnik

Ważne, by dobrze wykorzystać czas!
PG W ŻELAZNEJ
Dnia 8 kwietnia 2016 r. odbyła się pielgrzymka klas I-III Publicznego Gimnazjum w Żelaznej do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, w której
towarzyszyli nam zarówno parafianie
z Niewodnik, jak i z Żelaznej.
Celem wyjazdu było uświadomienie
młodzieży, jak wielkie jest Miłosierdzie
Boga. W związku z rokiem miłosierdzia
w szczególny sposób chcieliśmy przeżyć ten
czas, stąd pomysł zorganizowania tej pielgrzymki. Organizacją całego wyjazdu zajął
się proboszcz z Żelaznej ks. Edmund Sachta.

W pierwszej kolejności odwiedziliśmy
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Oprócz zwiedzania odbyło się
także spotkanie z siostrą zakonną, która wytłumaczyła nam, co to znaczy ,,miłosierdzie”
i więź z Bogiem.
Następnie udaliśmy się do Centrum Jana
Pawła II. Tam podziwialiśmy mozaiki, tablice pamięci, ołtarze oraz autentyczną sutannę,
jaką w dniu zamachu miał na sobie Jan Paweł
II.
Wspólna modlitwa przy relikwiach Jana
Pawła II wywarła na nas naprawdę duże
wrażenie.
Ostatnim punktem pielgrzymki było
Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Prze-
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wodnik zapoznał nas z regułą najstarszego
zakonu w Polsce i życiem codziennym benedyktynów. Po zwiedzeniu siedziby bractwa
udaliśmy się w drogę powrotną.
Dziękujemy wszystkim za zorganizowanie tak wspaniałej pielgrzymki, a w szczególności ks. Edmundowi Sachcie.
Dominika Halicka

ŻYCIE GMINY DĄBROWA
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Promocja zdrowego odżywiania, czyli dzień pod hasłem
„Zielono mi” w ZS w Chróścinie

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Chróścinie biorą udział
w 6. edycji programu edukacyjnego pod patronatem MEN
„Żyj smacznie i zdrowo” propagującego dobre nawyki związane z prawidłowym żywieniem. W ramach tego programu
otrzymali m.in. książeczki z przepisami na zdrowe potrawy,
które można samemu wykonać. Prezentuje je znany youtuber
BLOW.
W kwietniu 2016 roku
ZS W CHRÓŚCINIE
Samorząd Uczniowski, zachęcając do zdrowego odżywiania, zorganizował w
szkole wydarzenie pod hasłem „Zielono mi”. Zadaniem uczniów każdej klasy
było przygotowanie zdrowych przekąsek z zielonym
akcentem oraz plakatu reklamującego klasowe danie.
Impreza przekonała wszystkich, że uczniowie nie dość, że mają olbrzymią wyobraźnię, to
przy tym świetnie gotują.
Dzień pod hasłem „Zielono mi” rozpoczęła prezentacja krótkiej prelekcji dietetyka programu, pani Agnieszki Piskały, na temat
racjonalnego żywienia i kaloryczności posiłków dla gimnazjalisty.
Potem zdobytą wiedzę z wykładu sprawdzono za pomocą quizu
(nagrodą za dobrą odpowiedź była pomarańcza!).
Następnie miała miejsce główna atrakcja całego dnia, czyli
degustacja wszystkich przygotowanych przekąsek. Nauczyciele,

Woda to życie
PSP W NAROKU
Woda to życie - pod takim hasłem uczniowie PSP w
Naroku obchodzili Światowy Dzień Ziemi.
Tego dnia w narockiej szkole pod kierunkiem nauczyciela przyrody Marii Sikory dzieci - z wykorzystaniem wody - przeprowadzały proste doświadczenia,
eksperymenty oraz obserwacje, stawiały hipotezy
i sprawdzały ich prawdziwość. Uczniowie uświadomili sobie również, jak wielkie znaczenie dla istnienia
życia ma woda i jak należy ją oszczędzać.
Samorząd Uczniowski PSP w Naroku

pracownicy szkoły, a także uczniowie szkoły podstawowej oraz
gimnazjum, z talerzykami w ręku, odwiedzali każde stoisko, delektując się wyjątkowym smakiem potraw, pytając o przepisy i sposób wykonania dania. W odpowiedzi na tak duże zainteresowanie
kulinarnymi specjałami zrodził się pomysł przygotowania gazetki,
w której umieszczone zostaną przepisy klasowych potraw.
Nikt chyba się nie spodziewał, ilu pozytywnych emocji może
dstarczyć tego rodzaju impreza. Kto wie, może stanie się ona już
tradycją w Zespole Szkół w Chróścinie. Dziękujemy wszystkim
biorącym udział w tej akcji, zarówno „kucharzom”, jak i konsuZuzanna Reuss
mentom.				

TWÓRCZOŚĆ UCZNIÓW - PAWEŁ BIL
POMÓŻ BEZBRONNEMU
DZISIEJSZY ŚWIAT - CIĄGŁA GONITWA,
CZAS WYŚRUBOWANY JAK WYOSTRZONA BRZYTWA.
NIKT NIE ROZMAWIA, NIKT SIĘ NIE CIESZY,
KAŻDY DO PRACY, DO OBOWIĄZKÓW SPIESZY.
JEST MAŁA ISTOTKA, WIELE RADOŚCI,
ODZYWAJĄ SIĘ W NAS ZAPADŁE POKŁADY MIŁOŚCI.
KAŻDY WYMYŚLA PIĘKNE SŁOWA
I Z UCZUCIAMI SWOIMI SIĘ NIE CHOWA.
GDYBY TEJ ISTOTKI NIE BYŁO,
MNIEJ RADOSNYCH CHWIL BY SIĘ PRZEŻYŁO.
NAWET JEŚLI ONA MA LOSU PRZECIWNOŚCI,
NIE MOŻNA ZABIERAĆ JEJ PRZYJAŹNI I CZUŁOŚCI.
GDY ZNAJDZIE W ŻYCIU PRZYJACIELA,
TO JEDNA DRUGĄ POCIESZA, WSPIERA I ROZWESELA.
KAŻDA ISTOTA BEZ WZGLĘDU NA WIEK, WYGLĄD I KIM JEST,
POTRZEBUJE POMOCY I CZEKA NA UŚMIECH, CIEPŁY GEST.
I TY CZŁOWIEKU, POMÓŻ BEZBRONNEMU,
BY W SWOICH PROBLEMACH NIE ZOSTAŁ SAMEMU.
PODAJMY RĘKĘ, DAJMY RADOŚĆ I NADZIEJĘ,
A CAŁY ŚWIAT ROZPROMIENIEJE.
OD KIEDY I DOPÓKI SERCE BIJE,
KAŻDA ISTOTA JEST, CZUJE I ŻYJE!

MAJ 2016 									
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V Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Celem festiwalu jest odkrywanie i
rozwijanie w dzieciach ich wokalnych
talentów oraz popularyzowanie znanych i mniej znanych piosenek dla
dzieci, a także stworzenie możliwości zaprezentowania twórczości muzycznej przez poszczególne 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. Tego im życzymy.
Lucja Czerwińska

PP W DĄBROWIE
V Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej odbył się 11.05.2016 r.
w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach. Spotkanie po raz piąty zorganizowało Publiczne Przedszkole
w Dąbrowie.
Na festiwalu zaprezentowało
się ponad 40 wykonawców z siedmiu przedszkoli z gminy Dąbrowa.
Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy
i upominki ufundowane przez Wójta
Gminy Dąbrowa Marka Leję.

Gminny Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim
PSP W NAROKU
22 kwietnia 2016 roku Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku była już po raz XVIII organizatorem
Gminnego Konkursu Poezji w Języku
Niemieckim.

Na początku dzieci z Publicznego
Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu
wystąpiły w przedstawieniu „O biedronce”
E. Carle, uświetniając tę prestiżową imprezę aktorską grą oraz wspaniałymi rekwizytami zwierząt.
Do przesłuchań przystąpiło 18 uczestników, którzy przybyli pod opieką swoich
nauczycieli języka niemieckiego ze szkół
podstawowych oraz gimnazjów gminy Dąbrowa. Recytatorzy rywalizowali
w trzech kategoriach: uczniów klas I- III,
uczniów klasa IV-VI oraz gimnazjalistów.
Prezentowali oni teksty poetów śląskich
tworzących poezję w języku niemieckim
od klasyki do współczesności.
Ocenie podlegały kultura słowa, interpretacja, przekaz prezentowanych tekstów,
dobór repertuaru oraz wrażenia artystycz-

WYNIKI KONKURSU
Kategoria klas I-III: 1. Martyna Mój,
PSP Sławice, 2. Emilia Gaida, PSP Narok, 3. Karolina Starosta, PSP Sławice.
Kategoria klas IV-VI: 1. Elżbieta
Lach, PSP Sławice, 2. Kinga Prudlik oraz Hanna Kotula, PSP Sławice,
3. Małgorzata Komor, PSP Narok.
Kategoria Gimnazjum: 1. Kamila
Lach, PG Żelazna, 2. Agata Swora,
PG Żelazna, 3. Dominika Halicka, PG
Żelazna.
ne. Jury w składzie Maria Sikora, Gabriela
Burczek, Anna Dudek wyłoniło laureatów
konkursu, którzy z rąk dyrektora Przemysła Gajosa oraz organizatora konkursu Marii Sikory odebrali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody.
Maria Sikora

VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Religijnej
PSP W NAROKU
VI Międzyszkolny Konkurs Poezji
Religijnej odbył się w PSP w Naroku
29 kwietnia pod hasłem: Jan Paweł
II – Sługa Miłosierdzia. Konkurs był
jednocześnie upamiętnieniem rocznicy kanonizacji patrona szkoły - św.
Jana Pawła II.
Jury w składzie Gabriela Grzesik,
Gizela Przybyła i Erwin Marsolek
przysłuchiwało się dwunastu recytacjom uczniów z PSP z Naroka, Dobrzenia Wielkiego, Sławic i Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego z Boguszyc.

Konkurs poprzedzony został występem uczennicy kl. V PSP z Naroka
Pauliny Kijowskiej, która na skrzypcach zagrała utwór pt. „Hopak” Modesta Musorgskiego.
Uroczyste ogłoszenie wyników
wraz z wręczeniem nagród i upominków odbyło się w serdecznej atmosferze w obecności całej społeczności
szkolnej. Dyrektor szkoły Przemysław
Gajos podziękował uczniom i ich
opiekunom za udział w konkursie i zachęcił do włączania się w odkrywanie
twórczości św. Jana Pawła II.
Teresa Wojciechowska

WYNIKI KONKURSU
I miejsce: Emilia Paluch, Dobrzeń Wielki
II miejsce: Tymon Dzierżanowski, Sławice
III miejsce: Julia Krause, Narok
wyróżnienia:
1) Emilia Kaczmarek, Dobrzeń Wielki
2) Natalia Włodarczyk, Boguszyce

Krzyżówka 4/2016
Hasło krzyżówki: PATRIOTYZM
Lista osób, które najszybciej przesłały odpowiedzi: 1. Małgorzata Siembida, Dąbrowa, 2. Kamil Gonsior, Chróścina.
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Koszykarski tydzień w ZS w Dąbrowie i ogromne sukcesy
ZS W DĄBROWIE
27 kwietnia uczennice ZS w Dąbrowie zdobyły mistrzostwo województwa w Mini Koszykówce Dziewcząt
Szkół Wiejskich (trener: Bartłomiej
Walków). Dwa dni później rozegrano męski finał, z którego uczniowie
z Dąbrowy wyszli z brązowymi medalami (trener: Rafał Ochlust).
Wysoki poziom umiejętności koszykarskich uczniów, bardzo dobre
zaplecze sportowe oraz sprawna organizacja przyczyniły się do tego, że oba
finały wojewódzkie przeprowadzono
w hali przy ZS w Dąbrowie.
Trenerom i zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
(red)

I Turniej Amatorek i Amatorów Piłki Ręcznej z udziałem KS-u Dąbrowa
KS DĄBROWA
Piłkarze ręczni KS-u Dąbrowa
zajęli 5 miejsce w I Turnieju Amatorek i Amatorów Piłki Ręcznej,
który został rozegrany 7 maja
w Gdańsku. Nie pozycja jednak
była najważniejsza, ale dobra zabawa i sportowa rywalizacja.
W turnieju obok drużyny z Dąbrowy znalazły się zespoły z Płocka, Gdańska, Gorzowa, Poznania i Witnicy.
- O ile takich ośrodków jak Płock, Gdańsk, Gorzów czy Poznań nikomu nie
trzeba przedstawiać, o tyle nazwa i pochodzenie naszego zespołu brzmiały
niemalże egzotycznie w tak dostojnym gronie - czytamy na fanpage’u KS-u.
Dąbrowscy szczypiorniści rozgrali trzy spotkania i uplasowali się na piątej
pozycji.
- Udział w turnieju pozwolił nam na weryfikację naszych umiejętności sportowych w rywalizacji z bardziej doświadczonymi zespołami, nawiązaniu nowych kontaktów z pasjonatami piłki ręcznej, a zdobycie 5 miejsca tym bardziej
cieszy, że naszymi rywalami byli niedawni koledzy z parkietu takich postaci,
jak: Bogdan Wenta, Sławek Szmal, Karol Bielecki czy bracia Bartosz i Michał
Jureccy oraz Marcin i Krzysztof Lijewscy! – pisze Andrzej Dolipski, prezes
KS-u Dąbrowa oraz zawodnik sekcji piłki ręcznej.
(red)

„H2O to jest to!” - turniej dla dzieci

21 kwietnia w OSiRze w Komprachcicach odbył się coroczny turniej dla szkół
podstawowych organizowany przez Związek Gmin Prokado, do którego obok
Prószkowa, Komprachcic, Krapkowic należy również gmina Dąbrowa.
Celem turnieju jest propagowanie wśród młodych ludzi zdrowego trybu życia.
Uczestnicy mierzyli się w zmaganiach sportowych oraz tych pobudzających umysł.
Dodatkowo uczniowie spotkali się z wójtami swoich gmin oraz przedstawicielami
ZG Prokado, które od 1993 roku dostarcza wodę dla mieszkańców gmin: Prószków,
Dąbrowa, Komprachcice i Krapkowice.
(red)
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Gminny Ośrodek Kultury i Re- ślej - łupkom pirytonośnym, które		
		
kreacji w Dąbrowie zaprasza na były przyczyną rozwoju kopalni na		
		

Zapraszamy na koncert Kolorowe Jeziorka - wycieczka
kolejną wycieczkę krajoznawczą.
Planowany termin wyjazdu to 11
czerwca.

		
		

Tym razem głównym punktem
wycieczki będzie perła krajobrazowa w Rudawach Janowickich
- Kolorowe Jeziorka.
Jest to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miejsc Rudawskiego
Parku Krajobrazowego. W niewielkiej odległości od siebie znajdują
się cztery jeziorka, których niesamowite zabarwienie wody tworzy
wręcz bajkowy nastrój. Kolor wód
jest związany z występowaniem
różnych związków chemicznych.
Wszystko to dzięki górnictwu, a ści-

		

		
		
		
		

		
		

		
		

tym obszarze od XVIII do XIX wieku. Plan wycieczki obejmuje także
zwiedzanie dwóch średniowiecz-		
		
nych zamków.
Koszt uczestnictwa (w tym bilety wstępu) to 60 złotych za osobę.
Ilość miejsc ograniczona! Zapisy
w biurze GOKiR, tel. 77/4026449,
		
lub mailem sport@gokir.pl.

		
		
		
		
Jedno z jezior w Rudawach Janowickich 		

Zabawa z okazji Dnia Dziecka

		

5 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 przy OSP w Dąbrowie rozpo									

		

cznie się zabawa z okazji Dnia Dziecka. Uczestników czeka wiele atrakcji. Serdecznie zapraszamy!

Hamlet w Dąbrowie

Relacja z Dnia Patrona Szkoły
w PG w Żelaznej
10 maja w Publicznym Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Żelaznej obchodzono
Dzień Patrona Szkoły.
Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej, którą
celebrował ks. Edmund Satcha. Następnie dyrekcja,
zaproszeni goście oraz uczniowie złożyli kwiaty pod
pomnikiem patrona - poety, żołnierza Armii Krajowej i harcerza. Kolejnym punktem obchodów była
część artystyczna, która odbyła się świetlicy wiejskiej w Żelaznej. Na wprowadzeniu dyrektor szkoły
Aurelia Wenzel wygłosiła przemowę na temat patriotyzmu, a następnie uczniowie kl. III oraz męski chór
Metronom uświetnili dzień artystycznym występem.
Na zakończenie na zebranych czekał poczęstunek.
Jan Kotynia

Czy dwie osoby mogą w godzinnym spektaklu oddać ducha szekspirowskiego teatru? Zdecydowanie tak! Taką formę interpretacji szekspirowskiego “Hamleta” zaproponowała na zaproszenie Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie dwójka wrocławskich aktorów z Teatru Scena Otwarta.
Anna Rakowsta i Piotr Misztela w trakcie
spektaklu nawiązywali kontakt z publicznością,
wciągając ją do odgrywanych scen uczuciowej rywalizacji Hamleta z Ofelią. Tekst Szekspira sprzed
400 lat okazał się być doskonałą i przystająca do
współczesności próbą pokazania emocji w związku zakochanych w sobie dwojgu osób. Mamy
więc zauroczenie, narzucanie własnych postaw,
manipulację, szaleństwo, dramat - słowem szekspirowską wizję teatru we
współczesnym, nowatorskim ujęciu.
Spektakl „H(2)0“ jest pogłębionym studium kluczowej sceny w „Hamlecie”. Powstał z inspiracji Profesora Mirosława Kocura, który w Szkole
Teatralnej im. Ludwika Solskiego zaproponował aktorom wystawienie
„Hamleta” w języku staroangielskim. Wspólnie podjęli próbę rekonstrukcji metody pracy aktora elżbietańskiego. To doświadczenie zaowocowało
performatywnym ukazaniem tej najsłynniejszej szekspirowskiej sztuki. Nie
całej, ponieważ aktorzy skupiają się głównie na scenie spotkania Hamleta
z Ofelią. Pozwala to wnikliwie spojrzeć na trudne relacje pomiędzy kobietą
i mężczyzną. Hamlet i Ofelia prowadzą ze sobą nieustanną i niebezpieczną
grę. Grają, a właściwie walczą na śmierć i życie. Zmuszeni przez uczucie,
które ich łączy. Dramat Szekspira nie jest jednocześnie ukazywany dosłownie, w zasadzie staje się kanwą opowieści. Tekst jest zdekonstruowany, ale
tylko po to, by móc budować go na nowo z pomocą cielesności dwojga
aktorów, którzy w ten sposób starają się ujawniać nowe sensy, znaczenia
i skojarzenia.
Nadmienić warto, że przedstawienie zakończyło się ożywioną dyskusją
z widzami. Nikogo z obecnych na przedstwieniu, forma ujęcia tematu przez
wrocławskich aktorów, nie pozostawiła obojętnym, a o to wszak w teatrze
z.janowski
chodzi.
				

