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AKTUALNOŚCI

Dzień Sołtysa

i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzymy
dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody
ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.
(red)

Corocznie w Polsce, 11 marca, obchodzony jest Dzień Sołtysa - święto, którego celem jest zwrócenie uwagi lokalnej
społeczności na rolę sołtysa w polskiej wsi.
Rocznik Statystyczny Województw podaje, że funkcję sołtysa w Polsce piastuje przeszło 40 000 osób. Według prawa
sołtys zajmuje najniższy szczebel w hierarchii samorządowej.
Z wielu jednak powodów jest to wyjątkowy urzędnik, który nie
posiada wyznaczonych stałych godzin pracy, a jednak zawsze
stawia się do „gaszenia pożaru”. Wybrany przez zgromadzenie wiejskie i wspierany przez radę sołecką reprezentuje swoją
małą ojczyznę na zewnątrz, dbając i często walcząc o jej interesy. Bez cienia obłudy można stwierdzić, że sołtysowanie to
sztuka, na którą z pewnością nie zdobyłby się każdy.
Korzystając z okazji, pragniemy złożyć naszym Sołtysom wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie

KONTAKT DO REDAKCJI

Wodzenie niedźwiedzia
KARCZÓW
W przedpołudnie 11 lutego mieszkańców Karczowa odwiedził barwny korowód. Symboliczny sąd nad niedźwiedziem
miał miejsce wieczorem. Organizatorzy dziękują gospodarzom za miłe przyjęcie i dobrą zabawę.
(red)
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Opole rozpoczęło pracę nad nowym studium zagospodarowania przestrzennego

ły administracyjnie do gminy Dąbrowa. Przypominamy, że tereny te miały aktualne studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Miasta Opola Dąbrowa uchwalone przez Radę Gminy w dniu 10 luuchwały Nr XXXVII/738/17 z dnia 26 stycznia 2017 tego 2011r. uchwałą Nr V/21/11.
r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeDlatego szczególnej uwadze polecamy cały proces
strzennego Opola. Obwieszczenie o przystąpieniu do powstawania nowego studium kierunków i zagospodasporządzenia studium uwarunkowań i kierunków za- rowania przestrzennego miasta Opola:
gospodarowania przestrzennego Opola można znaleźć
na stronie http://bip.um.opole.pl w zakładce obwiesz- • mieszkańcom Wrzosek i Sławic (miejscowości
czenia – 2017 – luty 2017.
gminy Dąbrowa znajdujących się obecnie w graniWnioski dotyczące studium mogą być składane do
cach administracyjnych miasta Opola),
31 marca 2017 r. w Biurze Urbanistycznym w Urzędzie • mieszkańcom gminy Dąbrowa (a szczególnie miejMiasta Opole, Plac Wolności 7/8 (pokój nr 3 i 4, III
scowości Karczów i Chróścina), którzy posiadają
piętro).
grunty na terenie „powiększonego Opola”,
Zgodnie z załącznikiem graficznym, opracowanie • mieszkańcom Sołectw gminy Dąbrowa bezpośrednowego studium dotyczy terenu całego Opola, w tym
nio sąsiadujących z terenami, które są objęte spotakże terenów, które do 1 stycznia 2017 roku należarządzeniem nowego studium miasta Opola.

Sołtys Ciepielowic
– bez zmian
22 stycznia 2017 roku ponownie na sołtysa Ciepielowic wybrano Panią Helenę Cisowską.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Informuje o możliwości uzyskania
dofinansowania w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 30% w
ramach: „Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim
dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”
Do korzystania z dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne będące
właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami
nieruchomości,
stanowiących
lokale
mieszkalne
lub
budynki
jednorodzinnych, położonych na terenie województwa opolskiego.
 Program składa się z czterech części:
EKO-PIEC
EKO-TERM

Spotkanie otworzył Grzegorz Jeziorański - kierownik referatu organizacyjnego Urzędu Gminy Dąbrowa.
Komisja Wyborcza składająca się z mieszkańców
Ciepielowic: Marty Konopy, Dariusza Kozłowskiego i Mariusza Konopy przeprowadziła dwa tajne głosowania.
W pierwszym głosowaniu wybrano sołtysa Ciepielowic Helenę Cisowską, a w drugim Radę Sołecką
w składzie:
•
Józef Deker
•
Małgorzata Iwona Gierłach
•
Jolanta Konopa
•
Bożena Letka
•
Edward Tymrakiewicz
Wybranym gratulujemy!
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Grzegorz Jeziorański

- wymiana źródeł ciepła;
- termoizolacja
istniejących
domów
jednorodzinnych;
EKO-DOM
- termomodernizacja domów jednorodzinnych
wraz z wymianą źródła ciepła;
OZE
- zakup i montaż urządzeń wykorzystujących
energię odnawialną;
 Oprocentowanie pożyczek: 2,5% w stosunku rocznym, bez prowizji;
 Termin składania wniosków: nabór ciągły wniosków do 2020 r.
Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w Regulaminie
Programu, który można pobrać z witryny internetowej
(www.wfosigw.opole.pl ).
Kontakt w zakresie części Programu:
EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM,
OZE- pompy ciepła i kotły na biomasę
tel. 77/45 67 873 wew. 108, 148, 147, 123, 117, 116.
OZE – małe elektrownie wiatrowe i fotowoltaika
tel. 77 45 45 891 wew. 150, 103.
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AKTUALNOŚCI

Koncert charytatywny

29 stycznia po raz dziesiąty odbył się Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Dąbrowie, z którego
dochód przeznaczony został na leczenie Pawła i Piotra Bilów.
W trakcie koncertu mogliśmy usłyszeć komprachcicki zespół „Attonare” oraz dąbrowską scholę „Gaudium”. Zebranie mieli również okazję usłyszeć przejmujący wiersz
Pawła Bila. Gratulujemy wspaniałej inicjatywy!
(red)

TWÓRCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW

Mieczysław Sienkiewicz

Marzec rozmarzony
Martius - miesiąc Marsa znaczy,
stąd nazwę marca tak tłumaczy.
W miesiąc ten, ta planeta znana,
jest najlepiej na niebie widziana.
Świeci jasno w nocnym mroku,
w czas marcowy każdego roku.
Marzec zwykle zmienny bywa,
dziwny swój charakter skrywa.
I sam nie wie co będzie z pogodą,
którą wstanie jutro z łóżka nogą.
Wszyscy przecież byśmy chcieli,
aby prawą wstawał z swej pościeli.
Kiedy wiosna z ciepłem zwleka,
przyroda na znak aury już czeka.
Gdy uniesie się słupek Celsjusza,
to natura z pędem ochoczo rusza.
Puentą jest wszak wiosny istoty,
co żyje bierze się żwawo do roboty.

Kolędy i pastorałki w Prądach
PRĄDY
21 stycznia na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Prądów i okolic.
Wszystko za sprawą Świątecznego Spotkania przy Choince, które – jak co
roku – przygotowane zostało przez Radę Sołecką z Sołtysem Prądów na czele.
Tym razem w miejscowej świetlicy pojawiła się dąbrowska Schola Gaudium
pod dyrygenturą Doroty Słomki i przy akompaniamencie Klemensa Adamskie(red)
go. Był to czas do wspólnego kolędowania i rozmów. 			

Jakże urocze pierwsze ciepłe dni,
Kiedy wiosna miło słońcem lśni.
Gdy idzie cicho, powoli, nieśmiało,
lub, gdy uderzy z całej mocy parą.
Witamy ją z uciechą, gdy nadchodzi,
cóż, czasem zbyt długo nas zwodzi.
Ptaki z ciepłych krajów już wracają,
do swych gniazd i miejsc, które znają.
Jedne stare swe gniazda odnajdują,
inne, nowe z trudem wielkim budują.
Wokół rozbrzmiewa pieśń ich radosna,
jakże smutna była by bez nich wiosna.
Dnia każdej doby w marcu przybywa,
budzi się świat zwierząt i nagle ożywa.
U jednych skomli przychówek nowy,
dla innych zwierząt to okres godowy.
Natura więc żyje w sposób aktywny,
w czas tak ważny i bardzo intensywny.
O wiośnie nowej w marcu każdy śni,
choć się ich wiele w sercach naszych tli.
Że przyjdzie znowu, każdy w to wierzy,
doda sił nowych i moc ducha odświeży.
Niech da każdemu radość i natchnienie,
marcowej wiosny wczesnej zauroczenie.
Dąbrowa, dnia 12 września 2016 r.

4 									

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

FERIE ZIMOWE W GMINIE DĄBROWA

Niech żyje bal!

16 stycznia Świetlica Wiejska w Karczowie stała się
niezwykle barwnym miejscem. Wszystko za sprawą
naszych najmłodszych mieszkańców, którzy tego
dnia mieli swój bal karnawałowy. Panie Patrycja
Kuszman, Agnieszka Nierychło oraz Marta Łupak
w ramach zajęć świetlicowych dostarczyły niesamowitych wrażeń swoim podopiecznym. Gratulujemy
inicjatywy!
(red)

Bogata oferta zajęć w czasie ferii zimowych

Odwiedziliśmy w czasie ferii zimowych kilka miejsc i przypatrzyliśmy się, co w czasie wolnym od szkoły
porabiają nasi młodzi mieszkańcy. W salach gimnastycznych uczniowie grali w gry zespołowe, w świetlicach
wiejskich dzieci brały udział w warsztatach plastycznych, muzycznych i tanecznych, w szkołach nauczyciele
przygotowali dla swoich podopiecznych ciekawe zajęcia, m.in. z robotyki, historii czy z języka angielskiego.

Prosimy o wsparcie i
przekazanie 1% podatku na
ORGANIZACJĘ UŻYTKU
PUBLICZNEGO OSP DĄBROWA.
Pragniemy zaznaczyć, że cała
kwota zostanie przekazana na
cele statutowe naszej jednostki.

Nr KRS: 0000192100
Dziękujemy!
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SPORT

Jacek Chochorowski pobił wszystkie swoje rekordy

W ostatni weekend stycznia
w stolicy Czech odbył się międzypaństwowy mecz wieloboistów, na który Polski Związek Lekkiej Atletyki powołał
naszego mieszkańca – Jacka
Chochorowskiego. W praskiej
hali obok reprezentacji Polski
znalazły się drużyny z Czech,
Hiszpanii, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Każdą z ekip reprezentowało 7 wieloboistów,
którym towarzyszył sztab szkoleniowy.

W zeszłym roku informowaliśmy o brązowym medalu,
który Jacek wywalczył w mistrzostwach Polski w dziesięcioboju. Halowe mistrzostwa rządzą się swoimi prawami,
a wieloboiści rywalizują w siedmiu konkurencjach: biegu
na 60 metrów, biegu na 1000 metrów, biegu na 60 metrów
przez płotki, pchnięciu kulą, skoku w dal, skoku o tyczce oraz w skoku wzwyż. Chochorowski pobił rekordy we
wszystkich dyscyplinach i ustanowił swój nowy PB, który
od 29 stycznia 2017 r. wynosi 5150 pkt. (poprzednio 4689
pkt.). Klasyfikację drużynową wygrali Brytyjczycy, reprezentacja Polski uplasowała się na 5. pozycji.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 				
(red)

Wyniki w poszczególnych dyscyplinach
Bieg na 60 metrów: 7,28 sek.
Bieg na 1000 metrów: 2.52,19 min.
Bieg na 60 metrów przez płotki: 8,45 sek.
Pchnięcie kulą: 13,57 m
Skok w dal: 6,96 m
Skok o tyczce: 4,00 m
Skok wzwyż: 180 cm

Udany występ Kacpra Kazimierskiego na HMP U18 w Turuniu

W dniach 11-13 lutego 2017 r. w Toruniu odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski U18 z udziałem mieszkańca Karczowa – Kacpra
Kazimierskiego, który, podobnie jak jego starszy kolega Jacek
Chochorowski, powoli staje się rozpoznawalnym w Polsce wieloboistą.
Swój występ Kacper z pewnością może zaliczyć do udanych. Jako
jeden z najmłodszych zawodników zakończył siedmiobojową rywalizację na 9. miejscu z wynikiem 3649 pkt. Gratulujemy!
(red)

Wyniki w poszczególnych dyscyplinach
Bieg na 60 metrów: 7,83 sek.
Bieg na 1000 metrów: 3.08,31 min.
Bieg na 60 metrów przez płotki: 9,28 sek.
Pchnięcie kulą: 13,43 m
Skok w dal: 5,05 m
Skok o tyczce: 2,40 m
Skok wzwyż: 160 cm

Rusza piłkarska wiosna – NIE PRZEGAP rozpoczęcia

Stęsknieni za piłkarskimi emocjami nie musimy dłużej czekać. Już 18 marca pierwszy mecz z udziałem naszej drużyny.
FC CHRONSTAU CHRZĄSTOWICE - LZS MECHNICE
GZ LZS BRYNICA - LZS BONGO KARCZÓW				
LUKS STAL OSOWIEC - LZS WRZOSKI					
LKS POLONIA KARŁOWICE - LZS FC ŻELAZNA			
LZS NIEWODNIKI - LZS BŁĘKITNI PRZECZA				
GKS KOMPRACHCICE - LZS SŁAWICE					
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XVIII Gminny Turniej Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turko za nami
Zawodnicy z dziesięciu miejscowości naszej gminy wzięli udział w XVIII
Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turko. Zawody odbyły
się 11 lutego w Hali Sportowej w Dąbrowie.

Dokumentacja
XVIII Gminnego Turnieju
Tenisa Stołowego
im. Kaziemierza Turko
MŁODZICZKA
1. Bianka Walków, Dąbrowa
2. Klaudia Brzozowska, Nowa Jamka
3. Oliwia Kwiecień, Nowa Jamka

Na 11 stołach rozgrywane były potyczki w 8 kategoriach wiekowych:
młodzik, młodziczka, kadet, junior, juniorka, senior, seniorka oraz oldboy.
Każdy z zawodników zbierał jednocześnie punkty do klasyfikacji drużynowej
i w efekcie najlepiej zaprezentowali się
tenisiści z Dąbrowy, przed Niewodnikami i Skarbiszowem. Reprezentanci tych
trzech wsi odebrali z rąk wójta Marka
Lei okazałe puchary.
Za pomoc w organizacji zawodów
serdecznie dziękujemy Dyrektorowi
OSiR w Niemodlinie Krzysztofowi
Kubiakowi, nauczycielowi z ZS w Dąbrowie Bartłomiejowi Walkowowi. Za
pomoc w transporcie stołów dziękujemy sklepowi meblowemu Black Red &
White z Niemodlina.
Szczególne podziękowania składamy
Wójtowi Gminy Markowi Lei za patronowanie naszej Imprezie.
gokir

MŁODZIK
1. Marek Jendryaszek, Żelazna
2. Tomasz Bania, Dąbrowa
3. Jan Głodek, Skarbiszów
KADET
1. Mateusz Kijak, Karczów
2. Dominik Wieczorek, Niewodniki
3. Michał Faryniarz, Skarbiszów
KADETKA
1. Julia Szenfelder, Niewodniki
2. Dominika Halicka, Narok
3. Faustyna Odziomek, Narok

Kazimierz Turko, syn Tadeusza
i Marii urodzony 2 sierpnia 1949 r.
w Korfantowie. Ukończył studium
nauczycielskie w Jeleniej Górze
o specjalności wychowanie fizyczne; sekretarz Szkolnego Związku
Sportowego, przewodniczący ZNP
w Dąbrowie, komendant Ośrodka
Harcerskiego. Od stycznia 1973
związany ze szkołą w Dąbrowie.
Nauczyciel, wychowawca, który
zaszczepił w wielu pokoleniach
młodych ludzi zamiłowanie do
sportu. Od początku 1991 związany z Urzędem Gminy w Dąbrowie,
gdzie pełnił funkcję inspektora ds.
wychowania fizycznego, sportu
oraz turystyki.
Zmarł 19 czerwca 1999 r..

JUNIORKA
1. Aleksandra Sawicka, Skarbiszów
2. Karolina Graca, Narok
JUNIOR
1. Piotr Kaniak, Karczów
2. Adrian Jendryaszek, Żelazna
3. Patryk Sawicki, Skarbiszów
SENIORKA
1. Edyta Bania, Dąbrowa
2. Edyta Kwiecień, Nowa Jamka
3. Marta Pacak, Ciepielowice
SENIOR
1. Krzysztof Mikietyn, Chróścina
2. Błażej Krok, Karczów
3. Jarosław Głodek, Skarbiszów
OLDBOY
1. Jan Jendryaszek, Żelazna
2. Andrzej Holek, Chróścina
3. Władysław Heczko, Dąbrowa
DRUŻYNA
1. Dąbrowa, 41 pkt.
2. Niewodniki, 37 pkt.
3. Skarbiszów 34 pkt.
4. Karczów, 28 pkt.
4. Żelazna, 28 pkt.
5. Narok, 24 pkt.
6. Chróścina, 18 pkt.
7. Nowa Jamka, 16 pkt.
8. Sokolniki, 9 pkt.
9. Ciepielowice, 6 pkt.
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EDUKACJA

Stypendia rozdane

Wójt gminy Dąbrowa Marek Leja oraz Dyrektor GZEAS Janusz Staszowski podczas uroczystych apeli wręczyli wyróżniającym się uczniom
stypendia za wysokie wyniki w nauce
w pierwszym półroczu roku szkolnego
2016/2017.
W gronie nagrodzonych znalazło się 71
uczniów z czterech szkół naszej gminy.
PSP Dąbrowa: 25 uczniów
PSP Narok: 3 uczniów
PSP Chróścina: 18 uczniów
PG Dąbrowa: 7 uczniów
PG Chróścina: 12 uczniów
PG Żelazna: 6 uczniów
Serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów. 		
(red)
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XVI KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

Kolędy i pastorałki w narockim kościele
PSP W NAROKU
W Naroku w kościele pod wezwaniem św. Floriana odbył się już
XVI Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Wydarzenie to
miało miejsce w piątek 13 stycznia br.

WYNIKI KONKURSU
Kat. soliści kl. 1-3

I m. - Dawid Golec, ZS Chróścice
II m. - Aleksandra Sroka, ZSP Opole
III m. - Zofia Friedrich, ZSP Raszowa
Wyróżnienie – Lea Wodausch, ZSP Raszowa

Kat. soliści kl. 4-6

I m. - Paulina Kijowska, PSP Narok
II m. - Hanna Kotula, PSP Sławice
III m. - Weronika Szponar, PSP Skorogoszcz
W szranki o miano najlepszych śpiewaków stanęło 12 solistów i 11
zespołów w kat. kl. 1-3 i 4-6. Uczestnikami przeglądu byli nie tylko
reprezentanci szkół z terenu naszej gminy, ale również z gmin ościennych i Opola.
Celem konkursu, organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Naroku, jest m.in. popularyzowanie kolęd, pastorałek oraz
innych utworów o tematyce bożonarodzeniowej, a także wymiana doświadczeń z zakresu aktywności muzycznej i edukacji regionalnej.
Jury doceniło wysiłek uczestników i ich opiekunów włożony
w przygotowanie do konkursu. Zauważyło ciekawe aranżacje utworów, dużą ilość instrumentów, muzykę wykonywaną na „żywo”, zróżnicowany repertuar. W szczególności doceniono tych wykonawców,
którzy śpiewali na tle samodzielnie wykonywanego akompaniamentu
lub a’cappella.
Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują zaproszonym gościom
za przybycie i dopingowanie wszystkich uczestników; ks. prob. Witoldowi Walusiakowi, dzięki któremu przegląd mógł się odbyć w przepięknej bożonarodzeniowej scenerii narockiej świątyni; pracownikom
obsługi szkoły i przedstawicielom Rady Rodziców, którzy zapewnili
sprawną obsługę konkursu oraz jury w skład którego weszli: Dorota
Słomka, Urszula Glombek i Hubert Labusga.
Szczególne podziękowania kierujemy także do licznych sponsorów,
bowiem bez ich wsparcia organizacja imprezy nie byłaby możliwa. To
dzięki nim wykonawcy otrzymali liczne upominki i cenne nagrody.
Tegoroczny konkurs przebiegał w znakomitej atmosferze. Mamy
zatem nadzieję, że spotkamy się znów za rok. Małgorzata Litwiniec
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Kat. zespoły kl.1-3

I m. - ZS Chróścice
II m.- PSP Skorogoszcz
III m. - ZSP Boguszyce
III m.- ZSP Raszowa

Kat. zespoły kl. 4-6

I m. - PSP Narok
II m. - ZSP Opole
III m. - ZS Chróścice
Wyróżnienie - ZSP Boguszyce
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EDUKACJA

Dzień Babci i Dziadka w Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie
PP W DĄBROWIE

W miesiącu styczniu są takie dni, które wzbudzają
ogromne emocje – to święto
Babci i Dziadka.
Dziadkowie dla swych
wnuków mają zawsze czas,
umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze lepiej rozumieją,
a przede wszystkim bezgranicznie kochają. Dla nich
wnuczęta są radością życia.
Dlatego w podzięce za ich
wielkie serce w dniach 24-25

stycznia 2017 r. w PP w Dąbrowie odbyły się uroczyste spotkania, które stały się tradycją w naszym przedszkolu.
Zaproszeni goście mogli podziwiać umiejętności swych
wnuków prezentujących wiersze, piosenki, tańce i grę na instrumentach. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. Na koniec wszystkie wnuczęta
obdarowały swoich bliskich własnoręcznie przygotowanymi
upominkami. Goście ze wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i wielkimi brawami dziękowali za występy.
Dopełnieniem uroczystych spotkań były słodkie poczęstunki oraz wspólne zabawy i tańce. Atmosfera była uroczysta, podniosła i pełna radości. Święto Babci i Dziadka to dzień
pełen uśmiechu, wzruszeń i radości. 				
                  
                 Jarosława Letka

Dzień Babci i Dziadka w PP w Prądach
PP W PRĄDACH
Za oknem zimowy krajobraz, śnieżny puch ogarnął całą okolicę. Tak
to bywa w styczniowe dni. W przedszkolu w Prądach pośród tych
wielu mroźnych dni był jeden wyjątkowo gorący. To dzień, w którym dzieci gościły, jak tylko najpiękniej potrafiły, swoich dziadków
i babcie.
Dziecięcy dar wyobraźni pozwolił przenieść wszystkich dziadków na
spacer do lasu. Tam czekała ich przygoda z mrówkami. Dziadek skakał,
wnuczek płakał, ale tak naprawdę wszystko skończyło się uśmiechem
wnucząt, który dla dziadków jest bezcenny.
Przedszkolaki są bardzo spostrzegawcze i zauważyły, że ich babcie są
jak dobre wróżki, potrafią wyczarować najsmaczniejsze potrawy, a w ich
towarzystwie zawsze są wesołe.
Aby tych pięknych, ciepłych dni w ciągu roku bywało jak najwięcej,
dzieci w prezencie przekazały dziadkom kalendarze, a babciom kwiaty
wraz ze swoimi najszczerszymi uśmiechami. Anna Bauman - Puzik

Niezwykłe spotkania w Zespole Szkół w Chróścinie
ZS W CHRÓŚCINIE

Rok 2017 w Zespole Szkół w Chróścinie rozpoczęły dwa wyjątkowe
wydarzenia. Szkołę odwiedzili goście z egzotycznych dla nas kontynentów: Azji i Afryki.
Pierwsza grupa odwiedzających to 4 mistrzynie Taekwondo z Korei
Południowej, które przeprowadziły dwa pokazowe treningi dla członków, aktywnie działającej od kilku lat w Chróścinie, sekcji Taekwondo.
Wytypowanie naszej dziecięcej sekcji do udziału w szkoleniu, spośród
28 działających w województwie opolskim, było dla nas ogromnym wyróżnieniem. Taekwondo to sztuka walki, której korzenie wywodzą się
właśnie z Korei, dlatego trening u takich mistrzyń był szczególnie cenny.
Druga wizyta to przyjazd muzyków z Gwinei grających na bębnach
afrykańskich. Koncert połączony z tańcami i tradycyjnymi afrykańskimi
śpiewamimzostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników tego
niezwykłego wydarzenia. Występ, podobnie jak trening z koreańskimi
mistrzyniami, to kolejne wyróżnienie dla Zespołu Szkół w Chróścinie,
ponieważ mistrz djembe z Gwinei Mansa Camio z rodziną, czyli synami
Abdoulaye Camara i Ibrahimem Laye oraz córką Sitan Camara, muzykujący w całej Europie, zagrał w naszym regionie tylko dwa koncerty:
jeden w SCK w Opolu, a drugi w Chróścinie.
Na pewno takie spotkania, podobnie jak międzynarodowe wymiany
młodzieży z Ukrainą, Niemcami i Turcją, to dla uczniów chróścińskiej
szkoły wspaniała lekcja tolerancji, otwartości na innych, a także właściwie rozumianego patriotyzmu. 			
Krystian Iwański
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Kolejne sukcesy sportowców z ZS w Dąbrowie
ZS W DĄBROWIE

Regularnie informujemy o sukcesach sportowych uczniów z ZS w Dąbrowie. Tym razem młodzi sportowcy
świetnie wypadli w Małym Olimpijczyku oraz flagowej
dla ZS w Dąbrowie – Minikoszykówce. W tym numerze
gminnego czasopisma piszemy o osiągnięciach Jacka Chochorowskiego i Kacpra Kazimierskiego. Warto dodać, że
swoje pierwsze sportowe kroki stawiali właśnie pod okiem
nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Dąbrowie.
Uczniowie PSP w Dąbrowie brali udział w zawodach sportowych w kat. dziewcząt i chłopców z cyklu Mały Olimpijczyk. Po wygraniu etapu gminnego, w którym brały również
udział szkoły podstawowe z Naroka i Chróściny, dziewczęta
i chłopcy awansowali do półfinału powiatu rozgrywanego
w Hali Sportowej OSIR w Niemodlinie, gdzie rywalizowali z dziećmi z SP1 Niemodlin i PSP w Boguszycach. Półfinał zakończył się zwycięsko zarówno w kat. dziewcząt, jak
i chłopców. Następnie rozegrany został finał powiatu w Mini
Olimpijczyku. Obie drużyny zdobyły wicemistrzostwo powiatu. Szkołę reprezentowały dzieci z rocznika 2008, 2007
i 2006.
Niemniejszy sukces odnieśli koszykarze i koszykarki z PSP
w Dąbrowie w zawodach z cyklu Minikoszykówka. Półfinał
powiatu w kat. chłopców rozegrany został w Hali Sportowej
OSIR w Niemodlinie, gdzie dąbrowska drużyna rywalizowali
z SP1 Niemodlin “Jedynka Niemodlin”. Półfinał zakończył się
zwycięsko 41-32 . Zwycięstwo cieszy tym bardziej, że drużyna z Niemodlina to wychowankowie UKS Jedynka Niemodlin,
którzy na co dzień rywalizują w koszykarskiej lidze śląskiej.
Następnie rozegrany został finał powiatu w Minikoszykówce,
w którym nasza drużyny zdobyła mistrzostwo powiatu, pokonując szkoły z Niemodlina, Jełowej i Chrząstowic. Szkołę
reprezentowali chłopcy z rocznika 2005 i 2004.
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Drużyna koszykarek również może poszczycić się mistrzostwem powiatu w Minikoszykówce. Najpierw uczennicy wygrały półfinał powiatu w kat. dziewcząt rozgrywany
w Hali Sportowej ZS w Dąbrowie, a następnie – również
w dąbrowskiej hali – finał powiatu, pokonując szkoły z Niemodlina, Jełowej i Starych Budkowic. Szkołę reprezentowały dziewczęta z rocznika 2007, 2005 i 2004.
Obie reprezentacje awansowały do półfinałów województwa. Dziewczęta podejmą rywalki (mistrzynie z powiatów
strzeleckiego, krapkowickiego i miasta Opola) na własnej hali
1 marca 2017 r. Chłopcy natomiast zagrają o awans do finału
województwa z mistrzem powiatu: nyskiego, kluczborskiego
i głubczyckiego. Turniej rozegrany zostanie w sali sportowej
SP3 w Nysie 2 marca 2017 r.
Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy powodzenia w półfinałach wojewódzkich.
(red)
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...to chyba poskr´ca∏y si´, kiedy dowiedzia∏y
si´, w jak lekkomÊlny sposób mo˝na straciç
coÊ tak wartoÊciowego!

... – rzadkoÊç
na skal´ europejskà – ...

A te kominy,
czyli...

Mam nadziej´, ˝e
w nied∏ugim czasie
wartoÊç zamku w
Dàbrowie zostanie
tak doceniona, ˝e
powróci on do swojej ÊwietnoÊci z
dawnych lat.

Ale t´ posiad∏oÊç w∏aÊciciele
stracili przez gr´ w szachy.

Mi´dzy innymi ze wzgl´du
na jego przesz∏oÊç,
tajemice i legendy,
które w
sobie kryje.

Ja te˝!

Trzeba by do tego dodaç, ˝e gra
si´ nie po to, aby w ten sposób
pozyskaç czyjàÊ w∏asnoÊç!

Paul Charles Morphy powiedzia∏
kiedyÊ: „Nauczcie dzieci graç w szachy,
a o ich przysz∏oÊç mo˝ecie byç spokojni“.

Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby” pokusiło się o nietypową formę reklamy dąbrowskiego Zamku oraz
gminy Dąbrowa. W ramach jednego z projektów na zalecenie Stowarzyszenia polsko-niemiecki artysta Artur Klose wykonał komiks, który oddajemy
w Państwa ręce. Otrzymaliśmy informację, że w przyszłości mają powstać kolejne części komiksu.

Hmm... W niejednym miejscu mo˝na
tu zauwa˝yc symbolik´ nawiazujàcà
do pól szachowych.

W karty?

A wi´c spryciarze
z rodziny Prittwitzów wygrali
to ogromne zamczysko!

Dawniej zdarza∏o si´, ˝e ludzie
przegrywali w karty krowy, konie,
a nawet pole, czy te˝ dom.

											

